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TURAPP VALDRES!
Applikasjonen inneholder nå beskrivelser av kulturminner, stavkirker,
støls- og gardsopplevelser, lokalmat, kulturløyper, byvandring,
museumsvandring og mange flere fine opplevelser i Valdres.
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Mine første turer – og litt om turkultur
Hva er typisk norsk? Tre enkle ord kommer ofte opp: Tur, natur og hytta. Ola og
Kari Nordmann ifører seg gode sko og fritidsklær – og med en liten sekk på ryggen
(der ligger bl.a. nistepakka og termosen) begir de seg ut i naturen. Turen går gjerne
hjemmefra, da er det ofte en søndagstur.
Eller man reiser på hytta på helgetur. Hyttekos er et ord som neppe eksisterer på
andre språk enn norsk. Ylvis-gutta slo veldig gjennom internasjonalt med «What
does the fox say?», men jeg synes at «My Cabin» er morsommere. Hvis du ikke har
sett den, kan du finne den på Youtube.
Men også kultur endrer seg over tid og kan ha forskjellige varianter i forskjellige
miljøer. Selv vokste jeg opp i et villastrøk i Oslo på 50 og 60-tallet (Gerhardsenepoken). Far jobbet på kontor i det offentlige og mor var hjemmeværende fram
til både jeg og broren min var begynt på skolen. Det var kort vei til Nordmarka
og Lillomarka. Først var det søndagsturer med far og mor – husker spesielt at
Ullevålseter ofte var turmål. Så ble det turer med 1. Grefsen speidertropp. Vi var på
teltturer i marka fra ca. 10-års alder. Vi følte oss nærmere skogen og marka enn det
hektiske livet i byen.
Første uka av sommerferien var det sommerleir. Et av de aller første årene var vi
på Vassfarplassen. Ved leirbålet fortalte speiderlederne historier om folk og bjønn
i Vassfaret. Det satte et dypt inntrykk i oss minste gutta. Da uka var slutt gikk
hele troppen over åsen sørover, sov ute under åpen himmel underveis og nådde
Flå jernbanestasjon utpå formiddagen neste dag. I årene som fulgte var vi to eller
tre ganger ved Sandvatnet i Vidalen. Et fast innslag var nattmanøveren – da ble vi
vekket opp midt på natta og måtte gå et stykke i mørket og gjennomføre et oppdrag.
Det var gjerne litt skummelt – det ene året husker jeg at vi var helt oppe på toppen
av Sandvasskollen klokka 0200.
Gradvis fikk man større ansvar og jeg tror jeg var 13 år da jeg rykket opp som
patruljefører med ansvar for tre yngre gutter. Vi dro ofte på tur på eget initiativ
tur uten voksne ledere. Sykkelturer til Katnosa og andre steder langt nord i marka
var populært. Sekken ble festet på bagasjebrettet og da vi ble enda et par år eldre
hendte det nok at vi var innom Samvirkelaget og fikk lurt med oss en pakke tobakk
og et par flasker øl. Piperøyking var jo et godt middel mot myggen og den beste
måten å bli introdusert til alkoholens virkninger måtte jovære innenfor rammen av
speiderbevegelsen. Det var neppe helt i pakt med gamle Lord Baden-Powells tanker,
men så var det heller ikke alltid vi var iført speiderskjorte når vi var på tur.
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Torfinnsbu er det mange som har gode minne frå. Foto: Tor Harald Skogheim
Min første tur i Jotunheimen var nok rett etter at jeg hadde fylt 16 år. Da var det
ikke speidertur, men en tur vi hadde planlagt noen gutter sammen. Av en eller annen
grunn reiste jeg alene oppover med Valdresbanen til Fagernes og videre med buss
til Bygdin og så til slutt båten inn til Torfinnsbu – jeg husker det veldig godt. Der
møttes vi og etablerte teltleir et stykke ovenfor turisthytta. Vi hadde jo lite penger
og tok oss ikke råd til å ligge innendørs. Det var helt på starten av sesongen og
vi blidgjorde hytteverten ved at vi påtok oss å bære en klopp inn dit ruta krysser
Torfinnsdøla.
To av gutta, Jan og Tore, hadde allerede en god del klatreerfaring fra ruter i Kolsås
og hadde med seg klatreutstyr. Jeg hadde også vært med et par ganger i Kolsås og
bl.a. kommet meg velberget opp «Onsager`n», men jeg var ikke så tøff som Jan og
Tore. Mens de dro på befaring opp på Øystre Torfinnstinden, la jeg og en annen
kamerat vår første tur nordøstover. Vi fikk med oss både Nørdre Kalvehølotinden,
Midtre og Vestre Kalvehøgde den dagen.
På kvelden ble det besluttet at vi skulle prøve oss på «den store traversen» fra
Torfinnsbu til Gjendebu over de tre Torfinnstindene, videre Torfinnseggen,
overnatte på Kvitskardtind – og neste morgen fortsette over Mesmogtinden via
Nørdre Langedalstinden og Søre Svartdalspiggen, for til slutt å passere Midtre
og Nørdre Svartdalspiggen på vegen ned til Gjendebu. Det viste seg å bli litt vel
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ambisiøst. Siden tre av oss syntes passasjen over alle tre Torfinnstindene virket for
krevende, delte vi oss i to lag: De mer reserverte av oss, «sherpaene», fant ut at vi
skulle gå inn i Svartdalen, gå opp breen bak tinderekka og komme oss opp på ryggen
rett nord for Vestre Torfinnstinden. Dette alternativet ble tilstrekkelig utfordrende
for oss - vi fikk god bruk for både stegjern og klatretau – og det var ganske løst fjell
den ene taulengden fra øverst på breen og opp på eggen. Vi fortsatte opp på den
vestre tinden (lett å komme opp på den nordfra) og møtte våre to «ekspert-klatrere»
der.
Turen videre til Kvitskardtinden var en enkel fottur og vi la oss i soveposene under
åpen himmel. Neste morgen var det (heldigvis?) blitt betydelig dårligere vær. Selv
de tøffeste gutta fant ut at her var det bare å kaste inn handkleet og tusle ned breen
til Svartdalen. Siden vi hadde spart penger på å ligge i telt på Torfinnsbu, kunne vi ta
inn på innendørs overnatting på Gjendebu og spandere på oss middag og en pils til
maten.
Ved frokosten neste morgen kjente jeg at de mange høydemetrene hadde tatt hardt
på knærne mine. Jeg hadde derfor sett meg ut en retur til Torfinnsbu gjennom
Langedalen – på kartet så det slakere ut enn Svartdalen. Jan og Tore hadde tenkt
seg opp på noen av pinaklene nord for Knutsholstinden, mens de to siste ville
returnere direkte gjennom Svartdalen. Det var kanskje ikke helt etter reglene å gå
alene, men det var en grei tur, kanskje bortsett fra en passasje over et sva rett sør
for Langedalsbreen. Da jeg kom fram til Torfinnsbu ble jeg dessuten fortalt at ruta
gjennom Langedalen egentlig var lagt ned fordi breen hadde trukket seg tilbake og
resultert i en passasje over det nevnte svaet istedenfor en mykere overgang på is og
snø til barmarka nedenfor.
Denne første turen i Jotunheimen er kanskje noe av det «villere» jeg har vært med
på, men ungdommens råskap fornektet seg ikke. Det var rett på. Vi var imidlertid
ikke helt uten tanker om å ivareta sikkerhet og trakk oss når det ble for ille. I
årene som har gått har det blitt en og annen topptur, men etter hvert har det mest
blitt helt ordinære fotturer. Drømmen om Store Skagastølstind ble oppgitt etter et
avbrutt forsøk for ca. 15 år siden. Men på tur må jeg – og det kan like gjerne være i
skogsterreng som i høyfjellet, ja takk, begge deler!
Dette var en liten beretning om en «bygutts» inngang til friluftslivet. Den gjenspeiler
kanskje elementer av det noen vil kalle «nikkersadel-kultur»? - i den grad
nikkersadel-kultur er synonymt med et friluftsliv uten andre motiver enn det å være
på tur og nyte frisk luft, gode opplevelser og vakker natur. I byer og tettbygde strøk
har det ofte vært et klarere skille mellom arbeid og fritid. Da jeg kom til Valdres
på 70-tallet oppdaget jeg at mange syntes det var «sløseri» å være på tur uten å
kombinere turen med en eller annen form for matauk eller noe annet nyttig. Jakt og
fiske, molteplukking eller annen bærplukking, tilsyn med dyr i utmarka og å sjekke
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Det fins mange andre turmål enn Store Skagastølstind (t.h.). Foto: THS
at gjerdene var i orden på stølen har vært formål som likevel legitimerte det å være
på tur.
Således har det vært en litt forskjellig inngang til det man kan kalle turkultur. I dag
er nok disse skillene i ferd med å utviskes. I DNT Valdres har vi medlemmer med
forskjellig bakgrunn – noen ur-Valdriser, noen innflyttere og også en del hyttefolk
som heller vil være medlemmer i et lokallag her i Valdres enn der de har fast bopel.
Jeg tror vi kan være enige om at nøysomhet fortsatt er en dyd, men det er også
lov å nyte tur og natur i seg selv. Og selv om vi kan sette pris på at madrassene
og serveringen på DNT-hyttene er blitt bedre, bør vi kunne forenes i ideen om
det enkle friluftsliv – en helt grunnleggende del av tradisjonen – og turkulturen - i
Turistforeningen.
Trond
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Høstmøte i DNT Valdres
Mandag 17. november 2014 kl 19.00

Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira

PROGRAM:
• Orientering om høringsuttalelser til snøskutersaken og Vinda kraftverk
• Orientering om Friluftslivets år 2015
• «Toppsamlere på heltid» - bildeforedrag, se omtale neste side
• Enkel bevertning (gratis)
• Medlemmer kan fortelle om en fin tur (ta evt. med foto på minnepenn)
VEL MØTT!
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Toppsamlere på heltid
For 10 år siden fant Otto Lund og Inger Lise Innerdal fra Oppdal ut at de skulle
selge firmaet og heller gå på tur og oppleve Norge. Sterke livshendelser fikk frem
betydningen av andre ting enn karriere, kjas og mas.
Siden den gang har paret gått flere fjellturer enn de fleste, og det er neppe noen som
har sett Norge fra et mer variert utvalg topper og tinder enn nettopp Otto og Inger
Lise.
Det begynte med samling av kommunetopper. Da alle disse var besteget var det
duket for neste store prosjekt, Norges ca. 400 øytopper hvorav de fleste ligger utilgjengelig til i Nord-Norge. Det ble avisartikler, reportasje i Fjell & Vidde og til slutt
boka «Norges beste toppturer» på Gyldendal Forlag.
Selv om den ene listen etter den andre er ferdigsamlet, har ikke paret havnet på
latsiden, tvert i mot. De går toppturer som aldri før. Nå er det bl.a. det livslange
prosjektet Norges 1000 mest selvstendige fjell som er i fokus, og innimellom samles
det litt på 2000-metertopper når anledningen byr seg, eller de høyeste punkt i alle
våre nasjonalparker.
17. november kommer Otto og Inger Lise til oss og forteller om turer, historier fra
møte med folk landet rundt og viser bilder fra noen av sine fjellopplevelser.
Få med deg denne eksotiske rundreisen blant norske fjell!
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Tur på Ranastongi 26. april
En fantastisk påske var over og de fleste fjellmenneskene hadde satt bort sine ski for
vinteren. Men vi var to stykker som ikke hadde fått nok av hvite vidder, utfordrende
snøkledde topper, klister, kvikk lunsj og kakao. Det var ikke flere som ville være
med på turen til Ranastongi på grensen mellom Vang og Hemsedal denne lørdagen
sent i april. Men vår opplevelse ga ikke mindre glede fordi om gruppa var lita.
Vinterstid er Ranastongi lettest å bestige ved å ta utgangspunkt hos våre naboer i sør.
I strålende vær og på morgenskare var det lett å krysse over Vavatn. Da stigningene
startet la jeg på halvfeller og hadde truffet med dagens klisterblanding slik at vi holdt
et godt tempo. Halvt oppe i stigningen var det tid for litt mat, og når vi sitter der
kommer tre lokale damer gående. De har samme mål som oss, og vi slår følge opp
mot toppen. Sola skinner og det er helt vindstille, dette gjør at opplevelsen på toppen
blir magisk. Etter en god rast bærer det ned igjen. Og også her er vi utrolig heldige,
det gode været har skapt en snøoverflate som er ypperlig for utforkjøring på fjellski.
Turen ned går som en lek for oss med fjellski, derimot så får en av de lokale damene
på løypeski problemer med en sko som ryker. Da tar vi frem ducttape fra sekken
som kan brukes til det meste, også festing av sko til ski. Dette gjør at alle kommer
seg ned uten for mye tidsbruk.
Torkjell Haugen
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Nye turledere i Valdres
Nå er det blitt enda flere godkjente turledere i Valdres. DNT Valdres gjennomførte
helgen 14. – 15. juni et to dagers kurs for turledere. I løpet av kurset fikk deltagerne
grundig innføring i alle sider av turlederrollen, og alle fikk prøve seg som turledere.
Kart og kompass ble grundig gjennomgått, og deltagerne fikk prøve seg med å lese
kart, planlegge turer på kart, orientere seg i kart og terreng og til slutt gjennomførte
alle et orienteringsløp nede ved Fløafjorden. Ellers var det innføring i de fleste sider
og forhold en turleder må kjenne til og ta hensyn til.
Kurset inneholdt både ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs. Kursleder var
Reidar Karlsen fra DNT Oslo. Ole Haakon Opperud var kursansvarlig DNT Valdres.
Ole Haakon Opperud

Foran f. v.: Jørn Damslora. Olaug Tronsplass, Gunnar Modén, Guro Storteig, Ida
Almli. Bak f. v.: Marit Brenna, Katrine Norbye, Mads Wangensten, Kine Skaar.
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Rast før oppstigningen fra Gjende.

Fellestur til Jostigen
Lørdag 21. juni var dagen for årets fellestur til Jostigen. En turglad gjeng på ti i
alderen 18 - 70 år samt en hund hadde tatt på seg fjellstøvlene (ikke hunden!). Vi la
i vei fra Gjendesheim i godt turvær, verken kaldt eller varmt og med sol innimellom.
Første rast blei i ura der en tar opp fra stien mot Memurubu, etter ca en times marsj.
Det er etter hvert blitt godt merka med småvarder og tråkk oppover slik at det ikke er
tvil om hvor en skal gå. Pulsen stiger og svetten pipler litt sjøl om tempoet er rolig i
bratte stigninger. Fordelen med å gå bratt oppover er at en kommer nær bakken med
nesa og ikke kan unngå å se de mange eksemplene på den rikholdige floraen som
området er kjent for. Vi så mogop, reinrose, setermjelt og flere utgaver av orkideer
som flekkmarihand, bleikmyrklegg og mange flere.
Etter å ha kryssa renna nederst holdt vi ryggen helt opp til ura nedunder Besseggen.
Her blei det nisterast og passe kvil. Plutselig stod vi i folkestimen på eggen, sesongen var tydeligvis i gang. Så var det nesten køgåing i lett medvind resten av turen.
Over Veslefjell var det tørt og fint utenom noen mindre partier med fast snø.
Med 2-3 passe lange raster tar turen litt over 6 timer. En fornøyd gjeng sparka av seg
fjellstøvlene ved bilene og noen avslutta med pizza på Beitostølen.
Knut Ove Hennum
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Reinrose

Like før oppstigningen til Besseggen
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Turer ved Eidsbugarden 3. – 6. juli
16 deltagere var med på turen. De fleste møttes på Eidsbugarden torsdag kveld, til
middag på Fondsbu.
Fredag var det tur til Utsikten, i fint vær og med fantastisk utsikt. Fra toppen
bestemte vi oss for å gå videre til Vinjeknappen. Vi måtte krysse ei elv, der noen
av deltagerne tok av seg på beina og vassa over. På Vinjeknappen var utsikten enda
bedre, både mot Bygdisheim, over hele Eidsbugarden og mot de mange fjelltoppene
i området. Fredag kveld fikk vi omvisning i Vinjestuga av Solbjørg på Fondsbu. Det
var rørende å høre henne fortelle om Vinje.
På lørdag gikk vi tur inn mot Mjølkedalsebreen. Det var skyet men stort sett
oppholdsvær, og perfekt temperatur til å gå i. Det lå igjen mer snø enn forventet i
fjellet, dette gjorde turen litt tyngre, men ingen i gjengen klaget! Inne ved breen var
det kakeservering, og på tilbaketuren tok vi oss tid til å se på reinsdyrfiguren som
står i skrenten over Eidsbugarden.
Søndagen kom med mye regn, og halvparten av deltakerne valgte å stå over turen.
Resten fikk en fin tur til Torshamaren, i forholdsvis lite regn.
Steinar var dyktig turleder, mens Anne-Lise sa litt om det vi så i naturen.
Anne-Lise Kvåle
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Fra Utsikten, mot Eidsbugarden og tindane i nord.
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Kort pause nær elva Høystakka.

Juli-tur til Galdebergtinden
Bygdin ligger og speiler seg i fjellene rundt denne lørdagsmorgen. På
parkeringsplassen ved Fondsbu er et arbeidslag i ferd med å rigge i stand til
Vinjerock, men vårt mål er lengere øst og noe høyere denne flotte augustdagen.
Vi er fem på to bein og en på fire som ønsker å bruke dagen til å komme på toppen
av Galdebergtind. Vi starter ut i godt tempo langs Bygdin og vel oppe ved toppen av
Høystakka tok vi en liten pust i bakken i det ærverdige M/B Bitihorn glir forbi nede
på Bygdin på vei til Eidsbugarden med mange forventningsfulle fjellfarere.
Vi fyller drikkeflaskene i Høystakka og legger kursen mot øst forbi Høystakkane
og Uksndalshøe. Vi hadde en i turfølget noe foran oss da hun ville starte tidligere.
Vel oppe i steinødet fant vi noen snørenner som var lettere å gå i og vi fulgte disse
oppover. Der oppe i skråningen tok vi igjen fronten av vårt turfølge som hadde tatt
en hvil for å vente på oss. Hele dagen hadde vi hørt Tor og hans hammer Mjølner
banke i fjellene på Filefjell og nede ved Valdresflya. Han holdt seg fremdeles på god
avstand slik at vi kunne komme på toppen. Det var en flott utsikt 360 grader, men
tanken om Tor og Mjølner gjorde at vi fant det best ikke å drøye toppoppholdet for
lenge.
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Blid gjeng på toppen.

Turen ned snørennene gikk som en lek og vi tok oss en rastepause med påfyll
av energi før vi fortsatte turen nedover. Vel nede i dalen ser vi at det kommer en
regnbyge fra øst, og da vi går der i våre egne tanker smeller plutselig Tor til med
Mjølner rett over hodene på oss og det rumler godt mellom fjellene. Det er som om
han vil fortelle oss at nå får dere komme dere hjem. Vi tar på regntøy og fortsetter
nedstigningen mot Høystakka og Bygdin. Det går imidlertid ikke lang tid før solen
igjen titter frem og varmer godt i ansiktet. Vel nede ved Fondsbu er det igjen flott og
blankt på Bygdin og vi reiser hjem med mange flotte og minneverdige opplevelser
etter en dag i Jotnenes rike.
Torkjell Haugen
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benytt deg av fordelene dine

Som medlem av Turistforeningen får du rabatt hos Gjensidige fra første forsikring.
I tillegg kan du få redusert egenandel på bilforsikringen. Med de gode dekningene
våre er du og familien bedre forberedt på turen – enten dere skal til fjells eller bare
gå i nabolaget.
Ring oss på 03100 for å få vite mer, eller stikk innom ditt nærmeste
Gjensidige-kontor.

A13_0162/10.13

Se også gjensidige.no/turistforeningen
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På vei oppover Uranosbreen. Været kunne vært bedre, men god stemning i gruppa.

Foto: Terje Ingdahl

Tur til Uranostind 23. august
DNT Valdres og DNT Gudbrandsdalen samarbeidet om tur til Uranostinden, jeg
hadde sagt ja til å være turkoordinator. Det var varslet nedbør og kjølig, så jeg var
usikker på om det ble tur, men etter hvert hadde tre meldt seg på. Gudbrandsdølene
skulle stille brefører, derfra ville fem andre være med.
Klokka 9 lørdag morgen var vi ti turdeltagere samlet i Koldedalen, klare for første
etappe opp til Uranosbreen. Det fine sommerværet hadde definitivt forlatt oss denne
dagen, vi startet i noen få plussgrader og duskregn. Den første timen gikk lett på sti
oppover mot Uradalsvatnet, før vi begynte på bratta opp til morenene og brekanten.
Tross været var det god stemning i gruppa, praten gikk lett, vi ble bedre kjent. Alle
hadde nok en dempet forventning til hvordan det så ut lengre oppe mot toppen.
Ingen, unntatt jeg, hadde vært på toppen før. Brekanten ble nådd i god stil, og mens
Eskil ordnet tau, fikk vi andre i oss litt mat og på med seler og stegjern. Det ble ikke
lange pausen, og det var ganske hustrig her oppe i morenelandskapet på vel 1500
19

moh. Etter hvert tok vi fatt på breen etter at Eskil hadde gitt litt informasjon om
rutiner i taulag på bre for de som ikke hadde gjort dette før. Det var også 2 andre i
gruppa som hadde brekurs, så vi var vel ganske trygge. Uranosbreen er en ganske
snill bre, men noen sprekkfelt er det. Vi møtte ikke snøen før godt oppe på breflata,
så alle deltagerne fikk se og hoppet over noen fine dype tverrsprekker.
Etter hvert gikk regnet, som hadde fulgt oss på det meste av turen, over i snø. Og
snødde gjorde det helt til vi var nede på breflata igjen. Det var et par brelag som
hadde gått før oss, så vi hadde spor å følge helt til vi var oppe i skaret mellom
Uranostinden og Slingsbytinden. Gps, kart og kompass ble liggende i lomma. Etter
en liten matbit på en ganske så lun plass i skaret, begynte vi turen opp flanken mot
toppen. Fra nevnte skar er det bredt og fint helt opp til ca 20 meter før toppen, men i
dag var det i tillegg til tåke 10 cm nysnø som gjorde steinene veldig sleipe. Vi valgte
derfor å gå i bretauet opp til toppen. Fra der toppeggen smalner av var det 2 av
deltagerne som synes det så vel luftig ut siste meterne til varden, og valgte å vente
der. Resten av gjengen kom seg overraskende lett over ryggen og ut til Varden. Et
par sikringer ble satt så alle skulle føle seg helt trygge. Ikke mye å se her oppe, det
var bare å klappe varden for så å returnere tilbake. På «trygg grunn» ble det frislipp
nedover flanken, og de som ville kunne ta turen oppom Slingsbytinden også. De
aller fleste valgte dette, også Terje en 65 år gammel sprek fjellgeit som spratt over
steinene som om det var en tur i parken.
Vi returnerte etter hvert nedover breflata og nå begynte været å letne slik at vi fikk
litt utsikt utover Kvitevatnet og Tyin. Uranostind lå dessverre fortsatt med tåkehatten
dratt godt nedover fjellsida. Etter at vi var ferdig på breen ble det flere strekk i feltet.
Noen hadde det travelt og andre tok det med ro. Før vi skilte lag var alle enige om
at det hadde vært en kjempetur selv om været var dårlig og utsikten fraværende på
toppen. Kanskje ga det en god mestringsfølelse å få lov til å bestige Uranostinden i
til dels «hårete» forhold og i et vilt område sammen med andre fjellinteresserte. Var
i hvert fall slitne bein som fant veien inn i bilene nede ved Koldedalen etter snaut 11
timer på tur.
Takk for turen alle sammen, og spesielt takk til turleder og brefører Eskil fra Dnt
Gudbrandsdalen som ledet oss trygt opp og ned.
Lars Christensen
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På vei bortover toppeggen. Bildet er tatt fra der ryggen virkelig smalner av. Varden
er ved personen lengst bak. 
Foto: Venke Fredriksen

På vei ned breen. 

Foto: Venke Fredriksen
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Svaet er et naturlig sted å stoppe for å se på fossen, og ned på E16 (bilde frå ein
tidlegare tur).

Kveldstur i Hølerajuvet
3. september debuterte eg som turleiar for DNT Valdres. Å leie to personar frå E16
og opp til Donaldfossen og attende gjekk bra, for følgjet mitt trur eg også!
Begge deltakarane var betre trena enn meg, så eg nytta alle høve til å stoppe og
peike på meir eller mindre interessante ting vi såg, slik at eg held tritt med dei. Vi
var ute på Svaet og tittet ned på Fønhusgardane og Storelva. Eg fortalte også litt om
Skriket frå Kvervilljuvet, før vi rusla vidare oppover stien og fekk med oss den 40
meter høge fjellveggen som skil sti og elv.
Høgfossen med sine 22 meter var og eit naturleg punkt for ein stopp. Då vi
nådde Donaldfossen, som med sine 6 meter er starten på den viltraste delen av
Høleravassdraget, snudde vi. På returen var ein deltakar innom Trøllstugu, ei stor
hole som ein berre når med vassing når vassføringa er liten. Hølerajuvet har så
mykje sjåverdig natur at det vart seinare enn skumringstimen innan vi var ved bilane
att. Heldigvis er stien tydelig.
Ruslar du Fønhusstien ein gong så tilrår eg å halde fram forbi postkassa ved
Kvervilljuvet og snu fyrst ved Donaldfossen.
Jørn Damslora
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Høgfoss med sine 22 meter er den høyeste fossen i Høleravassdraget. (Tauet henger
der fordi det gjennomføres Tyrollertravers i området enkelte ganger).
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Fønhuskoia. Foto: Lars Einar Teien

Vassfar-vandring i sensommersol
På ettermiddagen fredag 5. september møttes vi på den relativt nye
turistforeningshytta Fønhuskoia, som ligger fint til nede ved Strøen. Hytta er oppkalt
etter Sør-Aurdals store villmarksforfatter, Mikkjel Fønhus.
Ved koia var det så varmt og godt at vi kunne sitte ute på verandaen og kjenne
sola varme nesten helt til den forsvant i vest. Senere kom en vakker fullmåne opp
over tretoppene. Fønhuskoia var en trivelig hytte, med fullt av Fønhus-stemning
gjennom navnsetting på rom og hus, Fønhus-bøker i bokhylla, sitater på veggene og
villmarksus utenfor husveggene. Etter et hyggelig måltid trodde vi lenge at vi kom
til å være alene på koia. Men langt utpå kvelden banket det på døra i høstmørket,
og vi fikk selskap av en hyggelig vennegjeng som hadde tatt turen fra Oslo samme
kveld.
Etter en lang og god frokost startet vi på dagens tur. Den gikk via Slasetra, over
Slafjellet til Vassfarkollen, ned til Vassfarplassen og nordover langs vassdraget
tilbake til Strøsdammen. Det var god sommertemperatur i lufta og vi kunne gå
lettkledd det meste av dagen. Fra Fønhuskoia gikk vi først opp til Slakollen. Her
hadde vi nydelig utsikt mot Strøen og Hellsæren i nord og ned i selve Vassfardalen i
sør.
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På Vassfarkollen, mot Nevlingen. Turleder Tonny Ingvaldsen (t.v.)

Foto: Merethe Lundene
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Haukugla ved Slasetra. 

Foto: Lars Einar Teien

Ved Slasetra møtte vi på ei flott haukugle, en mellomstor ugle på størrelse med
en hornugle. Denne ugla, med tydelig ansiktsspeil med brunsvart ramme og gule
øyne og nebb, satt lenge og iakttok oss fra toppen av ei bjørk. Haukugla er delvis
dagaktiv. Den satt lenge og iakttok oss. Mon tro hva en ugle tenker på? Ugla har nok
i alle fall hatt en bra sommer for seg og sine med så masse smågnagere tilgjengelig.
Vi så masse lemen på turen, både levende og døde. Vi møtte også familien storfugl,
representert med far tiur, mor røy og flere storfuglunger. Fine villmarksopplevelser
som øker turgleden.
Fra Slasetra tok vi sikte mot Vassfarkollen. Herfra var det noe bratt og ulendt
ned til Vassfarplassen, men vi ville gjerne se Slakteskørré etter at turleder Tonny
Ingvaldsen hadde fortalt oss den uhyggelige historien om Berte som påtok seg
ansvaret for tjuvslakting begått på dette stedet, etter at foreldrene hadde nektet. Hun
var bare 15 år, men da sorenskriveren reiste tvil om hun kunne ha gjort det, svarte
hun: «Å, jau, gje meg ein kniv og ein sau så skal eg syne deg». Berte ble dømt til ett
år på tukthus.
Matpausa på Vassfarplassen ble reine idyllen sammenlignet med historien om
Slakteskørré, som ga oss et utrivelig gufs fra fortida. Fra Vassfarplassen fulgte vi
vassdraget forbi Nedre Grunntjern, Øvre Grunntjern, Suluvatnet og Strøselva tilbake
til Strøen. Turen tok i alt om lag åtte timer, så vi fikk en god dagsmarsj.
Tusen takk for en flott og variert tur gjennom skog og snaufjell, fortidens uhygge og
herlig idyll!
Kristin Thorsrud Teien og Merethe Lundene
26

Utsyn mot Gjende, Sjugurdstind (toppen/ryggen i forgrunnen) og Tjørnholet.

Surtningssue 6. – 7. september
Klokken ble 10.00 før vi var klare for avmarsj fra Memurubu. Det var mange av oss
som var glade for å komme vekk fra kaoset ved Gjendesheim der det var horder av
folk som skulle med båten for å gå Besseggen. (Det ble sagt at det var 1500 som tok
båten inn til Memurubu). Vi var 15 deltakere, 11 fra DNT Gudbrandsdalen og 4 fra
DNT Valdres, som skulle nyte en varm og god septemberdag med høyt skydekke
og noe sol. Vi fulgte merket sti over Raudhammeren mot toppen. Etter hvert som vi
kom opp i høyden kunne vi nyte flott utsikt til fjellene rundt oss. Etter omtrent 4,5
timers gange ispedd noen små pauser nådde vi hovedtoppen (2368 m). Siste stykket
gikk vi på noen cm nysnø som hadde klart seg noen dager uten å smelte. Da vi satt
på toppen og spiste nistemat gjennomførte vi den vanlige øvelsen med å finne ut
hvilke topper vi så rundt oss. Det var god sikt, og Surtningssue er et massivt og høyt
fjell som egner seg godt som utsiktspunkt, så det var mange topper å gjette navnet
på.
Etter å ha kjent på den litt ærbødige følelsen som kommer når man sitter på en
fjelltopp og ser på fantastiske omgivelser, var det stemning for å gå bort til
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Fra toppen mot Memurubreer og –tinder samt Heillstugutinder (bak breen t.v.)
sørtoppen (2302 m) før returen til Memurubu. Det ble gradvis litt mer skyer og det
var ganske friskt, så ekstra klær fra sekken var godt å ta på seg. Turen tilbake gikk
fort og greit gjennom Memurudalen, vi holdt bra tempo og nådde Memurubu like før
andre bordsetting kl. 20.00.
Søndag våknet vi til en grå dag med lavt skydekke, så vi var svært tilfredse med at
vi var på toppen lørdag i godt vær og god sikt. Noen få sprekinger gikk stien langs
Gjende ut igjen, de fleste av oss valgte å ta båten.
Vi var alle litt rikere etter denne helga.
Trond Ristebråten

STOFF til Tinderangler
Flott å få bidrag! Med bilder, i god oppløysing, som eigne filer, med bildetekst.
Frist: 1. februar 2015 til: thskogheim@gmail.com
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Issoleie i full blomst i september

På vei mot sørtoppen på 2302 moh.
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Ranastongi 21. september
Denne vindfulle søndagsmorgen i september var turfølge til Ranastongi nede på et
minimum. Det hadde vært oppe i syv påmeldte, men etter hvert som dagen nærmet
seg meldte flere seg av grunnet sykdom slik at det kun var to av oss igjen.
Solen varmet i det vi tar fatt på oppstigningen mot Kulehøla hvor det ble en liten rast
før neste bratte kneik med litt lett klyving. Vel oppe på platået gikk turen rundt juvet
Geitebottn og videre opp mot varden på 1900 meter. Vi var de første som kom opp
den dagen kunne vi konstantere i det vi skrev oss inn i turboka til Hemsedal turlag.
Det var tidvis noen kraftige vindkast, men rast og mat ble det allikevel på toppen.
Etter hvert kom det mange fjellvandrere fra Hemsedalssiden også på toppen.
Det er en oppstigning noe lettere enn den vi hadde valgt fra Smådalen i Vang.
Nedturen gikk raskt og etter omkring 7 timer var vi igjen ved bilen som var parkert i
Smådalsvegen.
Torkjell Haugen
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Velkommen til Barnas Turlag-seksjonen

Her ﬁnner du informasjon om aktiviteter som har vært og som kommer.
Barnas Turlag Valdres kan kontaktes på epost: barnasturlag@dntvaldres.no eller tlf. 479 07
848.

Kort oppsummering av arrangementer siden sist medlemsblad:
Søndag 2. februar – Kom deg ut dag i Skrautvål skisenter vel 70 deltakere.
Fredag 14. februar – Krokskiløype i Skrautvål skisenter 13 deltakere.
Søndag 23. mars – Isﬁske, grilling, hundekjøring Hovsjøen. 60 deltakere.
20.-21. – Snøhuletur ved Tyinkrysset. 6 deltakere.
Mandag 26. mai – Kveldsmattur Køltjedn. 15 deltakere.
Torsdag 12. juni – Kveldsmattur Skardåsen. Avlyst.
14.-15. juni – Basecamp Hovsjøen. Avlyst.
Søndag 22. juni – Vandring langs den Bergenske kongeveg i Etnedal. 7 deltakere.
8.-10. august – Turtagrø–Hjelle med Barnas Turlag. 19 deltakere.
Lørdag 16. august – Kverviljuvet. 18 deletakere.
Søndag 17. august – Bagnsbergatn. 14 deltakere.
Søndasg 7. september – Kom deg ut dagen ved Strø. 9 deltakere.

Kommende arrangementer:

05.10.2014 – Topptur for tøﬀe turbarn til Mugnetinden. Lars Christensen. Tlf. 91587081
24.10.2014 – Skummeltur på Valdres folkemuseum. Venke Fredriksen. Tlf. 99328832
31.10.2014 – Alternativt Halloweenarrangement i Aurdal. Hanne Norunn Enger. Tlf. 97144684.
26.10.2014 – Klatring, halleik og svømming på Beitostølen. Morten Helgesen. Tlf. 47907848
23.11.2021 – Klatring, halleik og svømming på Beitostølen. Henning Wangsnes. Tlf. 90054678.
For mer informasjon, se forrigee utgave av Tinderangler eller programplak
programplakaten for Barnas Turlag.
Begge
ge deler er lagt ut på www.dnt
www.dntvaldres.no
Vi legger også ut en påminnelse på våre facebooksider (facebook.com/dntvaldres) ca. 1 uke før
arrangementene.
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Barnas Turlag Valdres – Veien videre?

Som en del andre frivillige aktiviteter er heller ikke vi i Barnas Turlag plaget med horder av
frivillige som vil hjelpe til. Fra starten av har vi vært en ganske stor, variert og utrolig ﬂott
gjeng som har laget massevis av varierte aktiviteter. Vi har nå gjennomført det tredje året
med aktiviteter, barna våre vokser til og den opprinnelige gruppen skaller sakte men sikkert
av. Vi har ved de ﬂeste muligheter etterlyst ettervekst, men foreløpig med litt labert resultat.
Det ﬁne med Barnas Turlag er at man stort sett kan bidra etter evne. Vi har enkelte som kun
er involvert i et arrangement pr. år, og da er det jo ikke akkurat noen stor belastning.
Men dersom det ikke kommer til nye krefter, foreldre eller besteforeldre, er det stor sannsynlighet for at Barnas Turlag Valdres i 2015 vil ende opp med en svært beskjeden aktivitet.
Barnas Turlag har vært et litt annerledes lavterskeltilbud til de yngste, så vi håper virkelig
noen vil sørge for videreføringen, og vi som holder på med dette i dag, hjelper selvsagt til.

Glimt og rapporter fra noen aktiviteter som har vært:
Krokskitur i vinterskogen ved Skrautvål Skisenter. Knallgøy! Annerledes! Gjentakelsesfare!

Anette, Linn Therese og Leah Emilie på post inne i mørkeste krokløypeskogen. Litt utfordrende å gå på ski i
sjøltråkka spor, over hauger, under trær, mellom trær. Litt skummelt i mørket, kanskje med litt dårlig eller ingen
lykt. Men desto mer stemningsfullt når man får øye på lysskjæret fra fakkelpostene inne blant trærne. Attpåtil
med en godbit eller ti ferdig servert.
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Isfiske, grilling og hundekjøring på Hovsjøen i mars.

Ikke like mange deltkaere som året før, men fortsatt en meget populær aktivitet med hundekjøring på isen.

Snøhuletur ved Tyinkrysset 20.–21. april.

Deilig å kunne spasere inn i slik en lun, lys og koselig hule etter kveldsstellet under stjernehimmelen.
En rapport med masse bilder fra turen kan leser her: http://peakbook.org/linntherese/tour/82460/Sn%C3%B8hu
letur+med+Barnas+Turlag.html
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Kveldsmattur til Køltjern i mai.

Idyllisk vårkveld oppe ved Køltjern. (Bilde Sissel Døvre).

Gjennom Vest-Jotunheimen med Barnas Turlag

Så var det klart for den årlige sommerturen med Barnas Turlag.
I 2013 gikk vi på Galdhøpiggen. I 2012 hadde vi en tredagers i Gjendealpene, i 2011
en ﬂott helg ved Glitterheim med Glittertinden og helt tilbake i 2010 var vi atter en
gang på Galdhøpiggen. I år skulle et nytt område utforskes. Etter forslag fra Reidar
bestemte vi oss for Fanaråken og hektet på Skogadalsbøen for å få en hytte-til-hyttetur.
Forventning og oppmøte
Barna på ulike kanter hadde gledet seg stort til denne turen og var nok litt oppspilte.
Fulle av forventning møttes de ﬂeste av oss på Fagernes, før vi kjørte vestover i samlet ﬂokk. For å få logistikken til å gå opp kjørte noen opp til Hjelle i Utladalen og
lastet om slik at en tom bil ble stående der, før vi fortsatte til Helgedalen. Så, litt over
12, fredag formiddag var hele gjengen klare til avmarsj i Helgedalen i et alldeles ok
turvær.
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Pust i bakken på vei opp mot Fannaråken. Styggedals- og Skagastølstinder i bakgrunnen.

Til Fanaråken
Både praten og gåinga gikk lett innover Helgedalen før motbakkene satte inn med
litt mer pusting og noe mindre prating, i alle fall blant de voksne. Barna spratt uforskammet lett oppover til første pauseplass ved Steindøla like etter at stien tok av fra
veien. Litt sol og varme fristet barna til litt vassing og leik i den ﬁne elva.
Så bar det videre i slynger oppover den ﬁne, ofte steinsatte, stien mot Fanaråken.
Dagen etter skulle det være motbakkeløp her, så ruta var sirlig merket og på slutten
ble vi fortalt hver gang vi passerte nye hundre høydemeter over havet. En liten ekstra
motivasjon.
Det ble litt strekk i feltet oppover, men alle kom seg greit opp og hele gjengen
storkoste seg i kveldssola på steinene bak hytta. Perfekt med slikt vær siden det er
lite inneplass på hytta, spesielt med så mye folk som det var denne dagen.
Ny rekord og litt kummerlig overnatting
Vi ﬁkk tidlig beskjed om at det kom til å bli fullt med stor F og at vi ikke kunne få
tildelt sengeplasser før etter middagen. Middagen bestod for øvrig av poteter og
joikakaker, greit nok tatt i betraktning at vi befant oss 2060 moh hvor maten ﬂys inn
med helikopter kun én gang i løpet av sesongen.
Etter maten var det tid for tildeling av rom. Vi ﬁkk 6 “sengeplasser” tildelt i det knøttlille tørkerommet samt 7 slitte skumgummimadrasser inne i det bekmørke matlageret. Resten måtte sove ut var beskjeden. Vi var 19! Ikke nok med det, akkurat
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da begynte det å hagle, lyne og tordne. Enkelte skeptiske fjes var nok å se, men tordenværet gikk over og folk tok det på en utrolig sporty måte. Det endte opp med at
11 stykker ﬁkk plass på de 7 madrassene i matlageret, mens jeg og Lars la oss til på
taket over tørkerommet.
Det ble litt ymse søvn på gjengen, men alle var ved godt mot til frokost.
102 personer hadde overnattet. Hytta har 42 sengeplasser. Tidligere all time rekord
for Fanaråken var 97. Kun 2 måtte sove ute.
Ved frokosten var det storﬁnt besøk, selveste styrelder Berit Kjøll i Turistforeningen.
To av ungene gikk bort og lurte på hvorfor ikke jakke med Turbo fantes til barn, slik
jakke som jeg hadde. Det hele endte opp med at en begeistret styreleder tok bilde av
5 fornøyde jenter med Barnas Turlag lue inne på hytta.
Til Skogadalsbøen
Etter en fotoøkt på det høyeste punktet på Fanaråken var vi klare for nedoverbakkene til Skogadalsbøen. Etter litt tåke på starten letnet været og det ble en knallﬁn
dag med litt vind, men mye sol.
Som vanlig ble det litt strekk i feltet, men vi samlet oss til en god pause ved Gjertvatnet. Ikke alle var like begeistret for plassen de første i følget hadde valgt. Det blåste
for mye. Steinene var ikke ﬂate nok. Det var for langt osv. Men pause ble det, dog
ikke noe bading som vi hadde fantasert om. Vi får skylde på den sure vinden.

Flott sommerkveld på Fannaråken. Greit med slikt utevær når det er så mye folk, for plass er det sparsomt med
innendørs påt hytta.
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Klare til avmarsj fra Skogadalsbøen.

Videre fortsatte vi ned i Gjertvassdalen, en ﬂott dal under Styggedalsryggen, Gjertvasstinden og den blå Gjertvassbreen. Det ble plutselig folksomt med andre grupper
og noen i følget ble litt stresset og engstelige for å måtte ligge på en halv madrass i en
krok igjen at de la inn et ekstra gir. Dette skulle vise seg å være helt unødvendig, for
en epost jeg hadde sendt i veien et par dager tidligere hadde sørget for at BT hadde
fått reservert plass på egen hytte med eget oppholdsrom. Begeistringen var stor blant
deltakerne, men så skulle det ikke så mye til for å begeistre etter det vi hadde vært
gjennom kvelden før.
Sosialt, vepsestikk, akrobatikk og pokerlag
Vi kom tidlig frem og ﬁkk en lang trivelig kveld på Bøen. Mange benyttet seg av
sjansen til en dusj, mens ungene etter hvert lekte fulle av energi. Skulle ikke tro de
hadde vært på tur! Spesielt akrobatikkleker stod høyt i kurs, frontet av Elin og Marthe. Etter hvert var det nydelig middag, men på den annen side skulle det ikke så
mye til å toppe joikakakene. Etterpå fortsatte ungene leken ute og inne og holdt det
gående av seg selv, helt til de vekket et vepsebol. Tre av barna ﬁkk stikk. Kristoﬀer
ﬁkk hele tre, men tok det imponerende sindig.
De voksne bladde i bøker og etter hvert dannet det seg et lite pokerlag. Først, etter
Lars’ forslag var det push-up poker, men armene ble fort slappe. Vi kjøpte derfor inn
ﬁre smørbukkposer, med en pose til hver. Mansjettpoker hadde vi ikke nok mans-
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jetter til (intern), men smørbukk i gullpapir var mer enn gode nok som mansjetter
(sjetonger).
Det var tydelig hvem som var storspillerne her. Jeg røk ut først, og snart etter Line.
Reidar forsøkte seg en stund, men hadde lite å stille opp mot Lars som var mr. pokerfjes i gjengen. Hele smørbukkpotten ble for øvrig samlet sammen og delt ut til barna
på den lange etappen dagen etterpå.
Lang dags marsj mot heimen
Litt vind og overskyet møtte oss dag 3, men fortsatt ﬁnﬁnt turvær. Etter noe usikre
værmeldinger på forhånd, var dette været mer enn nok til å begeistre.
Like etter Uradøla delte vi oss. Daniel, Christian, Vilde Marie, Linn Therese, Lars og
jeg forlot stien og gikk mot Friken, mens de andre fortsatte stien. Det ble en herlig
tur over Friken, en del vind, men også fantastiske utsikter inn i de utilgjengelige delene av Hurrungane. Vi møttes igjen sør for Friken og hadde en lang ﬁn pause i lag.
Videre ble det god spredning i feltet etter at enkelte begynte å kjenne litt i beina, men
vi var snart samlet igjen ved Ingjerdbu. Alle var skjønt enige om at Ingjerdbu var en
fantastisk plass som de gjerne kunne tenke seg tilbake til. Sol ﬁkk vi også og kunne
nyte late stunder i gresset foran hytta.
Så var det klart for tur til et nytt høydepunkt, utsiktsplattformen ved Vettisfossen.

På vei fra Friken nedover mot Ingjerdbu med Utladalens øksehugg i bakgrunnen.
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Norges høyeste frie fossefall. Et imponerende skue der den kaster seg nesten 300
meter loddrett ned i Utladalen. Vi studerte den fra alle vinkler og tok bilder, før vi
fortsatte mot en ny prøvelse for enkelte: De lange bakkene ned til Vetti. Stien var
overraskende bra, så det gikk i grunnen veldig greit.
Ved Vetti, som dessverre hadde sin første stengte sommersesong denne sesongen,
delte vi oss. Sjåførgruppa dro i forveien, mens Line, Julia, Hilde og Gro ble igjen
som tanter for hele ungeﬂokken.Ved Utladalen Naturhus ﬁkk vi gitt beskjed om at
det kom en sulten ulveﬂokk, unnskyld, ungeﬂokk bak oss som gjerne ville ha vaﬂer.
Verten sa han kunne bli en halvtime ekstra. Så mens sjåførheltene dro til Turtagrø
for å hente bilene, koste ungene og tantene seg med vaﬂer, brus og leik på plenen.
Ventetiden ble på ingen måte lang.
Litt mat på “kebaben” i Årdal rundet det hele av, for alle utenom meg, som måtte
jogge opp til Vetti og hente lommebok som jeg hadde glemt igjen der.
Slitne, fornøyde og trøtte ramlet små og store inn i sengene sine i Valdres nærmere
midnatt etter nok en vellykket ﬂerdagerstur med Barnas Turlag Valdres.
Takk til alle som var med og bidro til å lage en ﬂott tur!
For de spesielt interesserte ﬁnner man mange ﬂere bilder fra turen her:
http://peakbook.org/tour/98079/Barnas+Turlag+Valdres+gjennom+Vest-Jotunheimen.html
Tekst og bilder: Morten og Julia Helgesen.

Alle de yngste på toppen av Fannaråken (er sikkert en del gjester på hytta som aldri har vært på toppen, for
punktet ligger litt på baksiden ut mot nordﬂanken.
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Familietur til Hølerajuvet (Kverviljuvet)

Laurdag 16. august møtte 18 deltakarar opp for å bli med på tur til Hølerajuvet, (eller
«Kvervilljuvet» som Mikkjel Fønhus kaller det i sitt forfattarskap). Med oss på turen
hadde vi biolog Kristin Thorsrud Teien. Ho har i mange år har arbeidd med naturforvaltning, herunder vassdragsforvaltning.
Vi fylgde natur- og kulturstien opp frå parkeringa til postkassa i nærleiken av
«krokfurua». Undervegs fekk vi høyre om naturen i området; om skog, tømmerﬂøting, vassdrag og juv. Det var god temperatur og sol mykje av dagen, så vi fekk ei
ﬁn naturoppleving i Mikkjel Fønhus sine fotspor. Fønhus skildrar den ﬂotte naturen
i mellom anna ”Det skriker fra Kvervilljuvet” og ”Skogfolket i Bjønnemarka”. Undervegs vart det lese utdrag frå desse bøkene.
Frå rasteplassen ved «krokfurua» fylgde vi elva vidare oppover, og fekk sjå korleis
ho kastar seg utfor store juv og ned til dalen og storelva, Begna. Det var ei mektig
oppleving for både store og små. Vassdraget er eit verna vassdrag, og vi fekk oppleva
ﬂott og intakt vassdragsnatur.
Då vi kom ned att, fekk dei som ville blir med bort til Nissebakken, der Mikkjel Fønhus budde og skreiv. Barnebarnet til Mikkjel, Amund Fønhus Stensrud, fortalde om
bestefaren sitt liv og forfattarskap og synte oss omkring i huset hans. Det var spesielt
spennande å sjå eksotiske dyreskinn etter hans mange reiser, samt vera i skrivestova,
som står slik ho gjorde då han levde. Gromt var det også å prøve kubbestolen hans
ved skrivepulten, sjå alle utmerkingar som hang på veggen, samt lese brev til Mikkjel mellom anna frå Fridtjof Nansen. Vi fekk også sjå på Fønhus-utstillinga i stabburet.
Tekst: Merethe Lundene. Bilder: Lars Einar Teien.

IPå veg frå rasteplassen mot dei store juva.
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Lite pause ved svaberga

Juvtitting
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Turer i seniorgruppa DNT Valdres
(omtaler ved Olaug Tronsplass. Flere bilder på dntvaldres.no/facebook.com)
Tirsdag 11. mars hadde vi skitur fra Gomobu mot Synet, og tirsdag 20. mai
kveldstur til fots fra Fagernes, opp til Ranheimsbygda og tilbake.
Bådnfeten i Sør-Aurdal 10. juni
Det var 14 deltakere med på turen, som nok en gang gikk i strålende vær. Vi
startet fra Ølnesete, og første stopp var Laugartjedn der vi tok første matrast. Vel
framme ved Bådnfeten leste Marit diktet om sagnet som har gitt plassen navn. På
tilbaketuren bada de tøffeste i Laugartjednet. En lett og fin tur på en deilig dag.
Susstølen – Olægret søndag 13. juli
Nok en herlig tur, med start fra Susstølen i Nord-Aurdal ca kl 10.00. Vi var framme
ved Olægret i Øystre Slidre ca kl 16.30. Seks deltakere var med, og turen gikk i
flott terreng med utsikt til Liomseter, Skaget og mye mer. Underveis hadde vi gode
pauser med mat og historisk orientering. I sommervarmen var det også godt med en
dukkert. Vi avslutta med kaffe og lappar i trøe til Marit Waal som var kjentmann
denne gangen. Turleder var Kari Borgny Fjelltun.
Tur til Skogadalsbøen 17. – 19. august
Fotturen gikk fra Krossbu - Skogadalsbøen - Turtagrø i Vest Jotunheimen. Vi var
åtte personer som reiste fra Fagernes, ei kom etter på kvelden. Det var regn da
vi dro, men været ble bra etter hvert. Vi hadde en kaffestopp på Randsverk, og
på Lom ble det en rusletur, der mange kjøpte seg ferskt brød. Så kjørte vi opp til
Juvasshytta der det ble en tur inn til brefallet på sti som folk fra Nepal har laget. Vi
kom dessverre ikke inn i klimaparken. Så gikk turen til Krossbu for middag og «bli
kjent»- kveld.
Mandag kl 09.00 startet en spent gjeng på turen i bra vær. Det ble mange stopp for å
ta bilder, prate og vente på hverandre. Alle var blide og fornøyde da vi kom vel fram
til Skogadalsbøen. Etter en dusj ble det hyggelig kveld med god mat og drikke. Ei
av turdeltakerne vart pensjonist den dagen. Turleder Tormod fortalte om historia til
Skogadalsbøen, så kvelden gikk fort.
Kl 09.00 neste dag starta turen til Turtagrø etter en god frokost. Ikke så bra vær i
dag. Litt yr i lufta, men ingen sure miner og alle kom greit over Keiserpasset.
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Maitur til Ranheimsbygda.

Bad i Laugartjednet, på heimtur frå Bådnfeten.
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Skulle gjerne ønsket at vi kunne fått med oss den flotte utsikta. Så gikk turen greit
ned til Turtagrø, og henting av biler på Sognefjellet.
Hjemturen gikk om Årdal og her ble det en matbit før vi dro over fjellet og hjem.
Takk til turleder Tormod Dahlen for en flott tur. Nok en vellykka tur for oss DNTseniorer. Det ble et minne for livet.
Tur gjennom Fagerdalen den 9. september
Ti personer ble med på turen til Fagerdalen ved Bygdin. Som alltid var vi spent på
været. Litt yr i luften, men ellers et flott turvær. Turen ble godt gjennomført og tok
ca tre timer med matpause.
Tur til Filefjell den 23. september.
Vi reiste til Otrølia ovenfor Tyinkrysset, og starta turen der. Vi gikk inn på
Pilgrimsleden og fulgte den til vi kom så langt at vi så nedover mot Øye. Vi hadde
første stopp ved Tenlefjorden hvor vi tok oss en god matpause. Langsmed Røtjednet
var det veldig bløtt, så vi valgte å gå litt opp i lia tilbake etter vannet. Vel tilbake ved
Tenlefjorden bestemte vi oss for å ta turen opp varda rute som gikk rundt og innpå
Pilgrimsleden lengre framme. Været var bra, og vi lå godt an i tid. Det angret vi
ikke på. Vel oppe på Børrenøsa var det et flott skue mot Tyin selv om det var litt yr
i lufta.
Turen tok fem timer med pauser.
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Ved det nedlagte hotellet Bygdisheim, på rundturen gjennom Fagerdalen.

Sporty gjeng på tur på Filefjell
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DNT har merket sommerrute til Rasletind
Et initiativ fra flere i Øystre Slidre var starten på ideen med å merke sommerrute til
Rasletind. Både kommunen og DNT Valdres ble kontaktet.
Øystre Slidre kommune fikk ruta med i sin «Stig- og løypeplan 2012-2015», vedtatt
av kommunestyret 21.06.2012. Kommunen sørget videre for å GPS-merke ruta og
gjorde nødvendige avtaler med grunneiere.
DNT Valdres, som relativt ungt medlem i DNT familien, syntes det å merke
sommerrute til Rasletind kunne være et fint pilotprosjekt og i Tinderangler nr
1-2014 ble det invitert til å være med på dugnader.
Det var også et ønske om å kunne få til en enhetlig merking i området Jotunheimen
vest for fv 51 og selvsagt skulle merkingen være i henhold til DNTs merkehåndbok:
www.merkehandboka.no
Øst for Rasletind ligger et punkt som er 2010 moh. Dette er høyeste punkt i Øystre
Slidre kommune og det var naturlig at kommunen la rutetraseen over her. Toppen er
også grensa mellom kommunene Vågå, Vang og Øystre Slidre.
I DNT Valdres ble etterhvert regien styrt av Trond Vatn og Morten Helgesen. Det
er medlemmer og styremedlemmer i DNT Valdres som har vært med på dugnaden.
Arbeidet startet 26. august. Første dagen ble det satt opp 41 varder og vi var kommet
2 km på ruta. Vi jobbet oss videre oppover den 26. og 27. august, fortsatte 4. og 5.
september og arbeidet ble fullført 10.september. Totalt er 210 timeverk nedlagt på
merkingen, inkludert lenger og lenger gangtid etter hvert som vi nærmet oss toppen.
Det har vært 2 - 5 deltakere hver dag.
Utfordringen underveis har vært at det ikke alltid har ligget nødvendig
byggemateriale like i nærheten. En av dagene var det 15 - 20 cm nysnø nær Østre
Rasletind, og da blir det ikke noe lettere å finne steiner og heller.
Været var upåklagelig alle dagene og på avslutningsdagen, var det så fint at Ola sa
at: «Bi det varmar no, tru e me streike».
Siste dag ble resterende varding fullført, og det ble malt røde T-er på hele ruta. Det
var en glad gjeng som gratulerte hverandre på toppen av Rasletinden.
Prosjektet er presentert for turistbedriftene på Beitostølen med vekt på at merket
sommerrute til Rasletinden kan bidra til at gjester som går Besseggen kanskje blir en
dag ekstra for å kunne komme på et par 2000-metertopper.
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For undertegnede som har vært så heldig å få muligheten til å delta på alle
dugnadsdagene, har dette vært en ny naturopplevelse. Samtidig med at jeg selv
gradvis har nærmet meg Rasletinden, har jeg bidratt til at naturinteresserte, både
nålevende og framtidige, har og får muligheten til fantastiske naturopplevelser
underveis og å komme til Rasletinden og å se omgivelsene. Dette gjør meg glad
og ydmyk. Som en sa til meg: «Godt bidrag til folkehelsen». Som om ikke dette
er nok anerkjennelse for arbeidet, har jeg truffet nye positive personer, både
dugnadskollegaer og naturinteresserte turfolk som fulgte delvis fullført sommerrute
til Rasletind. Noen sa: «Vi så ikke ruta på kartet, men fulgte lukta av nymaling».
Eller: «Vi koser oss med turen, vi føler trygghet med at ruta er merket og vi
beundrer vardene underveis».
For å få korrekt GPS-rute, vil merket rute bli gått opp med GPS og informasjon
bli sendt til nødvendige instanser slik at ruta framkommer på kart og tur/løypebeskrivelser. Kom og prøv sommerruta til Rasletind og gi melding til DNT Valdres
dersom det er forslag til forbedringer.
Tekst: Jørgen Wangensteen – Foto: Morten Helgesen
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«Kom deg ut»-dagen 2. februar
Dette var vinterhalvårets «Kom deg ut»- dag i DNT. Vang
Turlag og barnas turlag Vang arrangerte tur i Slettefjellet, i år
som i fjor til heimstølad`n på Dalo. 8 barn og 9 voksne møtte
opp ved Slettefjellbommen, og tok fatt på den om lag 3 km
lange skituren opp til heimstølen (ca. 900 moh). Der hadde
me varma opp «Belsheimpanna», og laga ein koseleg sofa i
snøskavlen utanfor selet. Barna leika og kosa seg i den djupe
puddersnøen.
Aud Irene, Odd Harald og Dagny Britt

Vårtur etter strønde på Vennis 27. april
Det er 3. år på rad turen vert arrangert, og når våren i Vang viser seg frå si beste side
er dette ein fantastisk flott søndagstur for liten og stor. Hestar, lam og geitekilling
sprang i vårgrøne bakkar ovanfor strønde på Vennis, og dagen var så blank at det var
ein fryd for kropp og sjel.
Heile 26 born med foreldre og besteforeldre møtte fram, og kosa seg ved
Vangsmjøse denne vakre vårdagen. Det vart grilling av pølser og sosialt samvær,
og ungane kosa seg på strønde med leik både ved og i vatnet. Heimelaga trebåtar var
populært for dei minste, og nokre blaute klær og sko vart det i løpet av dagen, fleire
småføta var uti og fekk ein føling med det forfriskande vårvatnet. Coop Marked
Vang spanderte Kvikklunsj til borna.
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Jubel gjennom Jotunheimen 16. – 18. juli
For tredje gong arrangerte Vang Turlag i samarbeid med Vinjerock ein «Jubeltur»
i framkant av festivalen på Eidsbugarden. Tre dagar skulle me juble oss gjennom
Jotunheimen, og lade opp til festival.
Me møtte opp til fyrste båten frå Gjendesheim tysdag morgon. Båtturen over Gjende
er ei oppleving i seg sjølv, ein super snarveg inn i fjellheimen. I år var det heile 13
påmeldte til turen! Utanfor Gjendebu tok me oss tid til ei lita introduksjonsrunde og
litt høgtlesing frå Turhandboka for Vang, før me pakka oss vel inn i regnklede og
traska i veg mot Svartdalen. Det var sleipt og glatt i bratta, det var godt å koma til
topps. Då er det flatt og fint gjennom Svartdalen, og god stig ned att mot Bygdin på
andre sida. Lavvoleir var etablert ved Langedalen. Det er heilt topp å koma fram til
ferdig oppsette lavvoar, og ferdig middag. Eigne camp-ansvarlege er eit smart trekk
for litt luksus og høg trivsel.
Dag to vakna me til skyfri himmel. For fyrste gong på tre år var det gode tilhøve for
«toppturen». I år som i fjor gjekk me mot Kvitskardstind, 2193moh. I fjor vart me
stogga av vind, regn og skodde. I år var det så og seie vindstille rundt toppvarden!
Ein nøgd gjeng hadde jobba seg jamt og trutt opp gjennom bratt ur, og tok seg ein
velfortent kvil på toppen. Me kosa oss med turens lengste pause og vakraste utsikt.
Vel nede i leiren fekk me nok ein gong servert god middag, før kvelden vart avrunda
med den årlege quizen.
Siste etappa gjekk frå Langedalen til Eidsbugarden. Det er ein lang tur med mykje
stigning, så me sette tidleg i gang for å koma oss til Vinjerock. Regnkleda måtte
fram att frå nedst i sekken, det vart etter kvart ein veldig blaut dag. Tradisjonen har
vorte å ta lunsjpausa på toppen av Ukseskardet. I år sette me oss som best me kunne
i ly bak nokre steinar, medan regnet regna og regna. Utsikta vart borte i skodda,
men praten gjekk lett heile vegen til Eidsbugarden. Årets vandrarar var alt frå
bibliotekarar, økonomar, lydmenn, nordlendingar, byfolk og hallingar. Fint var det
at dei (likevel) kom godt overeins, og at det var ein fantastisk fin gjeng å vere på tur
med. Allereie fredag samlast me att for ei øl og ein fin konsert. No var festivalmålet
nådd!
Tusen takk for turen!
Turleiarar Åslaug Hansegård og Randi Ødegården

52

53

Tur til Aurlandsdalen 14. juni
Vang Turlag inviterte til Aurlandsdalen, kommunegrenser og fylkesgrenser måtte
krysses for å finne frem til denne perlen av en fottur. 18 kilometer med ville, vakre
og frodige nedoverbakker fra Østerbø til Vassbygdi. 10 personer, 1 hund og en god
porsjon pent vær møtte opp, det ble en real sommertur. (Foto: Odvin Almenning)
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Utdrag fra høringsuttalelser:(se fullstendig versjoner på dntvaldres.no)
Uttalelse til forslag om endringer i lov/forskrift om motorferdsel i utmark
DNT Valdres har et geografisk virkeområde der snøskuterproblematikken er
meget aktuell. Vår viktigste innvending er at regjeringens forslag ikke innebærer
et uttrykkelig forbud mot å legge snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i viktige
friluftsområder.
Vi er i denne saken fullt ut enig med DNT og Norsk Friluftsliv (tidligere
Friluftslivets fellesorganisasjon) og slutter oss til vedtaket om «Ja til en stille
natur» som ble fattet på DNTs landsmøte 6.-7. juni 2014. Etter vår oppfatning vil
regjeringens forslag få betydelige negative konsekvenser for friluftslivet og for folks
naturopplevelse - og det vil dessuten innebære en svekkelse av folkehelsearbeidet i
Norge.
På den annen side vil vi ikke motsette oss en revisjon av lovverk og forskrift som
medfører at kommunene i større grad får forvalte motorisert ferdsel i naturen. Dette
må imidlertid skje innenfor tydelige nasjonale rammer:
osv.
Høringsuttalelse om Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune
DNT Valdres mener den omsøkte utbyggingen på flere områder vil ha langt større
negative virkninger enn det som beskrives som vurderinger i konsekvensutredningen
fra Norconsult.
osv.
Konsekvenser - hovedpunkter:
• Kraftig redusert middelvassføring i Vinda vil gi sterkt redusert naturopplevelse,
spesielt langs den svært mye brukte turstien langs elva mellom Vinda bru og
Mosbrue. Klart negativt for folkehelse-/friluftsaspektet i nærmiljøet
• Store negative utslag for landskapet, først og fremst ved massetipp ned for
Sælid, men også rundt inntaksdam nedstrøms Søre Vindin
• Abbor overføres fra Vindin til Heggefjorden, det vil få negative utslag for
ørretbestanden her
• Fare for at kraftig redusert vassføring vil gå ut over vannkvalitet fra Vindin
vassverk, som forsyner store og viktige deler av kommunen med drikkevann
Konklusjon:
DNT Valdres mener prinsipalt at hele prosjektet bør skrinlegges. Subsidiært må
omfang av fysiske inngrep reduseres i betydelig grad, blant annet ved klart økt
middelvassføring og minstevassføring.
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Fra hytte til hytte i Ryfylkeheiene
Hvorfor går jeg over bekken etter vatn og drar til Ryfylkeheiene, når jeg har så fine
fjell her i Valdres? En lang historie, som jeg skal gjøre kort. I 2007 var jeg med på
en ettersøkning etter en pensjonert styrmann fra Hjelmeland i Ryfylke. Han hadde
gitt seg ut på pilegrimsvandring alene gjennom Valdres, og hadde ikke hadde gitt
lyd fra seg på tre dager. Jeg var til og med kjentmann på redningshelikopter over
Sør-Aurdals skoger. Han ble funnet i god behold. Han hadde brukt lenger tid enn
planlagt og delvis mistet stien, for pilegrimsvegen var ikke så godt merket den
gang som i dag. Dessuten hadde batteriet på mobiltelefonen gått tom for strøm. Vi
ble gode venner etter hvert, han er to år eldre enn meg. Han gikk alene gjennom
Valdres året etter, og har siden vært med på sju fellesvandringer. Han overnatter
alltid hos oss før og etter vandringene. I fjor besøkte jeg han og vi gikk dagsturer i
fjellene rundt Hjelmeland. I år foreslo han hytte til hytte tur der borte. Det fristet, og
vi planla turen etter skolestart, da er det ikke så mange vandrere i fjellet. Alle fire
hyttene vi var innom tilhører Stavanger Turistforening og står åpne, så man trenger
ikke DNT sin standardnøkkel.
Vi startet fra Kleivaland og steg langs en traktorveg til et nyanlagt utsiktspunkt med
informasjon om Ritlandskrateret. Her slo en meteroritt ned for ca. 500 millioner
år siden og skapte et krater ca. 2,7 km bredt og ca. 400 meter dypt. Senere erosjon
med vatn og is har frigjort deler av krateret. I stedet for å gå ned igjen til turiststien,
fortsatte vi traktorvegen mot Ottestøl, vasset over Ottestølsåne, og fortsatte
traktorvegen opp til Bjødnabu-stølen, der vi igjen kom inn på den rødmerkede stien.
Så gikk det bratt opp til Stropastøl, flatt langs Stropastølsvatnet, bratt opp gjennom
Austmannskaret, flatt forbi Raudkleiv og Nov og til sist over endeløse svaberg fram
til Melands Grønahei, en selvbetjent hytte med flott beliggenhet. Her var etter hvert
sju andre vandrere, men det var god plass. Det negative var tre tyske damer som brøt
alle regler om at hunder er forbudt på hyttene. Skiltet ved inngangsdøra angikk dem
ikke. Hunden var på rommet deres. Heller ikke reglene om båndtvang brød de seg
om. Det ble harde diskusjoner uten at det hjalp. Slikt er trist.
Neste dag over like endeløse svaberg før det bar bratt utfor ned i Grasdalen. Vi
fulgte så dalen sørover til Grasdals-hytta, ubetjent hytte, egentlig en gammel
linjehytte fra kraftutbyggingstiden. Her var åtte senger, og vi var alene. Herlig!
Tredje dag over Grasdalsmyrene og bratt opp gjennom Brokadalen. Her mistet vi
nymerkingen og fulgte gammel og til dels dårlig merking opp gjennom svært ulendt
og vått terreng, gjennom ormegras og vierkratt. Det hadde vært rim om natten og
sammen med dogg i fjellskyggen ble vi gjennomvåte fra livet og ned. Endelig kom
vi oss over elva til solsiden og oppdaget nymerkingen. Vi tørket fort i sola. På den
andre siden av fjellet fulgte vi en gammel anleggsveg ned gjennom Storhillerdalen,
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Jakthytte under bergveggen ved Storhiller.

Ned fra Benkene mot Viglesdalen.
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før det bar opp igjen til Kannekleiv og fram til den selvbetjente hytta Stakken. Her
var vi alene til langt på kveld, før det kom et par, men det var masse plass.
Fjerde dagen gikk det endebratt opp fra Stakken, men vel oppe var dagens
motbakker stort sett unnagjort. Nå vandret vi på svaberg mange kilometer over
Klinkehorten, som er oversådd med rullesteiner i alle varianter. På et punkt er det
laget et kompass av stein og rundt kompasset har vandrere skrevet sine navn eller
initialer med stein. Herfra kunne vi faktisk med kikkert se den første hytta Melands
Grønahei. For et rundskue. Nå bar det ned Steggjaskaret og fram til dammen
ved Grytetjørna. Deretter enda brattere ned en gammel drifteveg og i sikksakk
ned Benkene før vi endelig var nede på den store grassletta fram mot siste hytte
Viglesdalen. Den er ubetjent, men her er to hytter, så da det samme paret kom etter,
brukte vi hver vår hytte. Flere var vi ikke. Her var fastboende folk på to garder helt i
1883.
Siste dagen gikk vi den gamle driftevegen ned til Nes. Den er bygget av svenske
slusker i årene 1907 – 1912 for lettere å få de store sauedriftene opp på fjellbeite.
Vegbyggingen gjennom steinurdene langs Viglesdalsvatnet er utrolig. Ute i vatnet
ligger de store Kyrkjesteinene. Oppe i stupet ser vi Risen. Steinbrua ved enden
av vatnet er imponerende. Nedover dalen ser vi foss etter foss i elva. Å gå ned en
vestlandsdal fra fjell til fjord er alltid en naturopplevelse. Viglesdalen i Ryfylke er
kanskje ikke så vill som Aurlandsdalen, men det er neimen ikke langt unna. Nå var
det blitt fredag, og vi møtte mange som var på veg oppover dalen. Nede på Nes sto
bilskyssen og ventet på oss.
Vi hadde en regnskur første dag og en regnskur siste dag. Det var alt av nedbør.
Ellers hadde vi sol og blå himmel og det var tidvis så varmt at vi gikk i shorts og
T-trøye. Sist i august, bare dager før den første høstmåneden begynner. Vi brukte
stort sett over dobbelt så lang tid på dagsetappene som det står i boka. Vi er 71 og
73 år, så det er ingen hast. Vi tok det med ro i finværet, med mange og lange pauser.
Lyngen er god å hvile i. Vi er forbi det stadiet da man nærmest løper fra hytte til
hytte, gjerne tar to dagsetapper i ett, og skryter av det etterpå. Vi gikk ca. 10 km pr.
dag, altså ca. 50 km til sammen. Jeg går gjerne i Ryfylkeheiene en gang til.
Jahn Børe Jahnsen
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Viglesdalshytta mot Benkene.

Driftevegen langs Viglesdalsvatnet gikk dels under store steiner.
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Ferdaminne frå sumaren 2014
Vi hadde ein draum om å sykle Valdres på langs, og gode kart hjelpte oss i
planlegginga. Så snart finveret stabiliserte seg i juli drog vi heimafrå med syklar
og hengar. Kjend veg over Eggeåsen, og ned mot Kvismo sag. God vegskulder å
sykle på fleire stader oppover E16. Ved Storåne fann vi triveleg raste- og badeplass.
Framme på Bøflaten camping fekk vi høyre om 40 mm nedbør i Vang siste døgnet.
Då forstod vi kvifor lange sølerenner kryssa sykkelvegane der.
Sol på mektige Vangsfjell neste morgon skapte ei flott ramme rundt oss. Idyllen vart
perfekt med bad i blikkstille Vangsmjøsi før frukost.
Planen var å bruke stølsvegane sørover, og ende på Nes i Ådal. Dagens harde etappe
venta: Stigningane opp mot Helin. Her måtte vi trille syklane. Frå 466 meter skulle
vi opp til 940 meter, over ein strekning på 8 kilometer.
Omsider nådde vi vatnet vi hadde høyrt så mykje om, og så lett som syklane trilla!
Etter matpause ved Helin, med både buskap og glade hyttefolk rundt oss, laut vi
ta fatt på neste brattene: vegen opp til Smådalsfjellet (1200 moh.). Ifylgje boka til
Helgesen skulle det vera fint å trille NED desse bakkane på rundtur rundt Helin, men
vi ville opp. På nytt forserte vi svingete og bratte bakkar, for bratte til å sykle på.
Vel oppe på Smådalsfjellet vart vi reint mållause. Her låg Smådalen og Ranastongi
framfor oss, i grøn, vid og vakker natur! Mange syklistar i farten i det lette terrenget.
Hjula rulla fort og lett ned til Sørre Smådalen, og vi fann snart skiltet «Trillestig
Lykkja» (lite synleg frå vegen). Stigen kunne syklast av dei erfarne, hadde vi lese.
Med hengar og sykkelvesker vart det verre. Vi kobla frå hengaren mange gonger, og
vassa i vatn og myr, men 1,5 kilometer var eit overkommeleg strekk. Middagen vi
laga i Sørre Grunke, og likeeins badet i Storfjorden, smakte godt. Litt tidleg å telte,
så vi sykla vidare til Svenskefjorden, men klokka ni melde frua stopp der!
Neste dag tok vi morgobad og frukost i strålande sol før vi trilla vidare. Svært
idyllisk langs Storfjorden, med glade stemmer utanfor hyttene rundt omkring.
No hadde vi nådd Vestre Slidre. Lett unnabakke tok oss raskt til Nøsen. Her var
vegen veldig grovgrusa, så vi tok det med ro ei stund. Storfjorden gikk over i
Flyvatnet, og ved krysset til Flyin «blomstra» stølslivet. Frå Langestølen såg vi
utover Tisleifjorden (Nord-Aurdal), og her var det folk og liv. Store og små syklistar
hadde den trivelege kiosken som mål, og der enda også vi. Kvikaker og kaffi har
aldri smakt så godt, trur eg! Høyrde kommentar frå to som beundra hengaren og
sykkelveskene våre: «Dette er nok noen ordentlige sprekinger»!
Lett tur vidare til Vasetdansen, der det yrde av folk. Bord og stolar var endeleg
lett å finne! Nytt kart vart innkjøpt og granska under lunsjen. Frå fylkesveg 51 tok
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Utsyn over Helin.

Camp ved Svenskefjorden.
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vi av mot Hærvasstølen, og kom inn i skogsterreng att. Litt humpete her og der,
men greitt. Tilfeldigvis oppdaga vi eit sykkelskilt i buskene ved vegen. Ei blid
sykkeldame ga oss råd: «Skal dere ned til Nordre Fjellstølen, så sykle her». «Her»
såg ut til å vera dårlegaste leia, men vi kom oss fint ned bratte bakkar til betre veg,
og badeplass like ved vegen.
Neste møte med hyggeleg (dame)syklist, ga oss hjelp til å finne vidare til
Ellingsæter. Mellom Haslasætri og Eldebakken laut vi over eit stort bekkefar,
og dermed fekk vi vaska både syklar, sko og hengar. Ny kommune: Sør Aurdal.
Ikkje heilt lett å finne vegen her, heller. Fortsatt kunne vi nyte varmen og godveret
nedover. Sein middag hadde vi vant oss til, men på Ellingsæter var det kokeluksus
og stor hytte. Og festmiddag med potetmos og flesk + is!
Etter ein times sykling neste dag, tok vi rask kaffirast ved Buvatnet, som ligg i
Hallingdal. Kom i prat med fleire trivelege folk (bergensarar, faktisk). Kleggen var
hissig her, og varmen merka vi godt i stigningane mot Reset. Reset var ikkje nokon
navna eller markert plass, men ein hytteeigar kommenterte frå bilen: «Vil dere ha litt
vann? Det går forresten bare nedover heretter»!
Fleire glade, vinkande syklistar langs leia no, og vi fekk asfalt under hjula. Skilt mot
høgre viste veg til Strøen og Fønhuskoia, kjende nav, som fekk oss til å minnast
turar i Vassfaret med gode vener.
Hedalen var neste stopp. Dalen var utruleg lang, nærare 2,5 mil sykla vi før
tettstaden med Bautahaugen. Der venta gode vener med nylaga brim og vaflar.
Vi skulle hentast på Nes i Ådal om kvelden, og resten vart ein lett tur. Grensa til
Buskerud kryssa vi midt i skogen. Då det flata ut, var vi snart lykkelege framme
ved målet. Vi hadde sykla Valdres på langs, utan uhell og i strålande vêr. Kan
anbefalast! Men lettere tur utan bratte bakkar!
Ragnhild Moen Dahle
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Spesiell type grusveg.
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DNT Valdres varda i sommar ruta mot Rasletinden. 

Foto: Morgen Helgesen.

På tur mot Galdeberg, mot vatnet Bygdin, Falketind m.m. Foto: Torkjell Haugen
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