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Side 1 

Etter at hytta på Dovre ble satt opp i 2002, har internett blitt flittig brukt til å finne ut av 
diverse saker og ting, alt fra hvor man kan få kjøpt materialer oppover i Gudbrandsdalen til 
turmuligheter i området.  På en av disse ”surfeturene” kom jeg over Rondanestien. Dette viste 
seg å være en sammenhengende merket sti som strekker seg fra Bjørvika i Oslo helt opp til 
Hjerkinn på Dovrefjell.  Dette var fascinerende lesning, og spesielt morsomt var det å lese 
reiseskildringene til de som hadde gått turen. 
 
Lysten til selv å gå denne turen vokste gradvis, og høsten 2006 bestemte jeg meg for å forsøke 
å gjennomføre en del av turen sommeren 2007.  Å gå hele turen i en jafs, som de djerveste 
hadde gjort før meg, var ikke realistisk, rett og slett fordi det var i det mest egoistiske laget å 
bruke oppimot 3 uker av sommerferien kun på meg selv.  Men å gå en ukes tid kunne vel la 
seg gjøre! 
 
Høsten/vinteren 2006/7 ble brukt til å planlegge turen.  Kart, nye fjellstøvler og splitter ny 
Bergans turdress ble kjøpt inn samt en Garmin 60CSx GPS (sistnevnte investering føltes i 
drøyeste laget når tusenlappene skiftet eier, men skulle senere vise seg å bli et svært nyttig 
hjelpemiddel og en god turkamerat å ha med). 
 
Etter hvert som våren 2007 nærmet seg, fant jeg ut at jeg kunne gå noen av de tidlige 
etappene av stien som trening og oppvarming til selve hovedturen som jeg skulle gå første 
ferieuka i juli. 
 

Rondanestien - 2007 

Oppvarmingsturene – Hakadal st. til Granlund v/ Gardermoen  

 
26. mai Kjelsås st. – Hakadal st. 
 
Kjørte bil opp til Kjelsås stasjon tidlig om morgenen denne 
nydelige maidagen. Parkerte bilen, og var endelig i gang.  
Stien går i fint turterreng langs Maridalsvannet.  Opp til 
Skjærsjødemningen, og deretter opp til restene av 
Kamphaug gård, hvor det vanker en liten velfortjent rast. 
Over Fagervann, ned til vakre Øyungen, via Liggeren gård, 
og opp til Tømte gård.  Her blir matpakken spist i 
bedagelig tempo på trappa mens fluene surrer rundt. 
Deretter ned til Fløyta, over Karlshaug-reservatet, og ned til Hakadal stasjon hvor denne 
første oppvarmingsetappen avsluttes med tog til Kjelsås 
hvor bilen vente 
 

2. juni  Hakadal st. – Granlund (ved Gardermoen, 

litt sør for Nordmo-korset) 
 
Det hadde regnet kraftig og uavbrutt dagene før, men 
meteorologene hadde lovet væromslag denne dagen så jeg 
tok sjansen på å gå. Stod tidlig opp (fremdeles grått, men 
opphold), og tok tog til Hakadal st. Etter et par km på 
asfalt og en kraftig stigning opp mot Klopptjerna, kom jeg inn i et fint og variert terreng som 
etter et par timers gange brakte meg til Bekkestua hvor DNT har en fin hytte. Meteorologenes 
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påstand slo til, og været var nå helt topp. Etter en behagelig rast på Bekkestua la jeg ut på 
neste etappe som gikk til Råbjørnhytta ved Røbjørnvannet. Etter en bedagelig rast gikk turen 
videre østover forbi Nordbyvangen og Økrisetra og etter hvert ned til Kringledalen.  Her ble 
det en del gåing på asfalt før jeg kom inn på naturstien rundt Hera-vassdraget.  Endelig, etter 
mange timers vandring, kom jeg frem til Granlund, som ligger like vest for Gardermoens 
vestre rullebane. Her ventet mine døtre med bilen, og så var det bar å kjøre hjem. 
 

 

 

 

 

 

Hovedturen – Tobru (like vest for Elverum) til hytta på Dovre 

 
28. juni Dagen før dagen 
 
Endelig, etter ett års forberedelser skulle jeg nå måle krefter med naturen ved å gå drøye 25 
mil på 7 dager.  Vi skriver nå torsdag 28. juni 2007, og det er siste arbeidsdag før ferien 
starter. Kjører til hytta på Dovre, får på meg turklærne og sekken (som er ferdigpakket god tid 
i forvegen), og går de fem kilometerne ned til Dovre sentrum. Buss opp til Dombås, og 
deretter tog til Hamar som jeg ankommer ca kl. 21.30, i et skybrudd jeg sjelden har sett 
maken til (er dette været jeg skal gå 25 mil i!?).  Overnatter på hotell, og står opp grytidlig 
fredag 29. Buss til Tobru som er startpunktet for turen. 
 
29. juni Tobru - Sandfløten (39 km)  
 
Går av bussen, slår på GPSen, justerer sekken, og er endelig i gang.  Startpunktet er ved 
plassen Glomstadholen, oppkalt etter Ole Glomstad, som (i.h.t. DNTs opptegninger) en gang i 
tiden var lensmann i Løten. Rusler innover Løtens skoger på blåmerket sti, og kommer om et 

par timer opp til Savalsetra, ca 500 moh.  Turen går 
deretter i slak oppoverbakke til Savalseterhøgda (630 
moh), via Klekkfjellet og bort til hytteområdet Budor.  
Her blir det en velfortjent lunsj på serveringshytta hvor 
jeg kommer i snakk med en mann som er oppom for å 
legge torvtak på hytta si. Fra Budor går veien videre, 
først opp alpinbakken i området, deretter bortover langs 
høydedraget Svanen og bort til DNTs hytte Mållia. 
Videre nedover mot Gjetholsetra, nå på rødmerket sti. 
Etter en lang og tung stigning (begynner nå å merke at 

jeg har gått langt) kommer jeg endelig opp på toppen av Gjetvolen som er Løtens høyeste 
punkt (852 moh).  Videre ned til Brennsetra hvor knottsvermene gjør at jeg må frem med 
myggnettingen som jeg i et klokt øyeblikk pakket ned i sekken før jeg dro. Så, ca kl. 18, etter 
å ha vært ute i ca 10 timer, og gått rundt 8 av dem, kommer jeg endelig frem til Sandfløten 
hvor jeg skal overnatte denne første natten.  Dette viser seg å være en liten, men lun og 

DNTs hytte på Bekkestua 
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trivelig, koie. Det ble mange kaffekopper utover denne kvelden i en nesten trolsk stemning.  
Er litt oppspilt etter mange timers vandring så det er vanskelig å finne kveldsroen, men til 
slutt kryper jeg ned i soveposen for å forsøke å få meg noen timers søvn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30. juni Sandfløten – Godlidalshytta (34 km 
 
Opp grytidlig, og var i gang allerede ved sekstiden.  Allerede i dag skulle jeg komme opp på 
fjellet, for å bli der resten av turen! Fra Sandfløten går turen nedover langs elva Lavåa i fint 
skogsterreng. Krysser elva på en vinglete hengebru, og 
kommer etter hvert opp på Joberget.  Deretter igjen 
nedover via ei koie fra 30-tallet med navnet Nystua før 
jeg omsider kommer ned til elva Åsta som renner ut i 
Glomma like syd for Rena i Østerdalen.  Vestover 
langs Åsta, og bort til Bringbusetra, hvor elva krysses 
på bro.  Her, ved Bringbusetra, ligger en idyllisk 
campingplass hvor det passer å ta en rast.  Klokka er 
nå ca 8, og jeg er omtrent den eneste på plassen som er 
oppe.  Så, endelig begynner jeg på de slake bakkene 
som til slutt bringer meg opp til Raudfjellet hvor jeg 

etter hvert krysser 
Birkebeinerløypa 
som er markert 
med rødmerkede 
staker.  Videre 
over høgdene på 
Øyungsfjellet og 
fram til det som i 
DNTs beskrivelse 
av Rondanestien er 

omtalt som ”et 
interessant punkt i 

skaret” mellom høgdene ”1026” og ”1032” der jeg for første gang på turen kan se Rondane 
blinke langt der borte i det fjerne.  Og så, etter nok et kvarter, er jeg endelig fremme ved målet 
for denne dagen, Godlidalshytta.  For en himmelsk følelse det er å ta av seg fjellstøvlene, 
vaske seg, og etter hvert få litt mat i skrotten.  Etter noen timer, og tilsvarende mange kopper 
kaffe, senker det lyse sommermørket seg over viddene i den trolske norske fjellheimen, og det 
er på tide å krype ned i soveposen for å få seg noen timers søvn. 

Sandfløten - utvendig Sandfløten - innvendig 

Åsta og Åstadalen 

Raudfjellet og Birkebeinerløypa 
Endelig fremme ved Godlidalshytta 
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1. juli  Godlidalshytta – Djupsli (34 km) 
 
Står opp i otta til en ny dag med fint turvær.  Skyet, og passe varmt.  Denne dagen skal jeg gå 
i slakt fint fjellterreng til Djupsli som er den første selvbetjente DNT-hytta på turen, og som 
ligger ca. 15 km nordøst for Tretten i Gudbrandsdalen. Første del av turen går nordover til 
Lyngbua som ligger ved idylliske Lyngsjøen.  
Her unner jeg meg en lang og behagelig lunsj i 
lyngen rett utenfor hytta.  Utrolig hvor godt 
knekkebrød med leverpostei og fjellvann til 
smaker når man har gått langt! Nok en gang må 
jeg på med myggnettingen på grunn av alle 
svermene med knott.  Men mygg var det 
derimot lite av (tror faktisk ikke jeg fikk et 
eneste myggstikk på hele turen).  Denne dagen 
pådro jeg meg en strekk i høyre legg som plaget 
meg en del bortover viddene, men ikke mer enn 
at det ikke bød på noen problemer å 
opprettholde en god marsjfart (som viste deg å 
ligge på rundt på ca 5,5 km/t i gjennomsnitt for 
hele turen).  Den siste delen bortover mot Djupsli gikk på lange strekk med ”klopp” (planker 
som er lagt utover myrene), lagt ut av Statsalmenningen.  Gikk og tenkte litt på hvor mye 
arbeid som egentlig ligger bak dette; klopp, bruer, merking osv. Det er mange dugnadstimer 
som hvert år legges ned i arbeidet med å tilrettelegge den norske fjellheimen for at vi andre 
skal få gode turopplevelser.  Så, endelig, etter nye 10 timer utendørs, kom jeg frem til Djupsli.  

I kveld skulle jeg meske meg med ordentlig 
mat (hermetikk), og slippe posene med Real 
Turmat som hadde stått på menyen de første 
to kveldene.  Her på Djupsli møtte jeg også 
andre folk for første gang på turen.  Det var 
et ungt par fra Fredrikstad som hadde gått 
fra Hjerkinn.  Vi fikk en hyggelig kveld 
sammen hvor jeg blant annet fikk se bilder 
av bjørnespor i snøen i Dørålglupen, som jeg 
skulle gå gjennom om et par dagers tid (!!).  
 
 
 
 

 
 

2. juli  Djupsli – Jammerdalsbu (37 km) 
 
Er spent på leggen når jeg våkner denne morgenen.  
Skal jeg plages resten av turen?  Men, heldigvis har 
den verste strekken gitt seg i løpet av natten. Etter 
en god frokost, og etter å ha tatt farvel med paret 
fra Fredrikstad, legger jeg ut på turens fjerde dag 
som går til Jammerdalsbu på Ringebufjellet. Først 
opp til Åstkyrkja, en høyde som ligger 1061 moh.  
Her oppe ligger en stor stein som istiden ”glemte” å 

Lyngbua, ved idylliske Lyngsjøen 

Steinen oppe på Åstkyrkja 
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feie nedover i lia.  Fin utsikt, og nok en gang ser jeg Rondane, nå en god del nærmere enn for 
et par dager siden.  Videre nedover mot Goppollvatnet, bort til setra Tauteren, og opp igjen til 
Goppollfjellet hvor jeg går et par timer i fint flatt fjellterreng på ca 1000 - 1100 meters høyde. 
Ned til Bjørgesetra, og bortover myrene til DNTs hytte Vetåbua hvor jeg ikke stopper.  Rusler 
videre i fin gammel bjørkeskog oppover mot Trolldalen, og er snart over tregrensen igjen. 
Videre nordover, over det store myrområdet Breijordet med Store Kvia (1350 moh) ragende 
over, forbi Svæltjønnet og endelig bort til Jammerdalsbu.  
 
Nå har jeg tilbakelagt nesten 15 mil av turen, og er godt over halvveis.  Skogene i Løten og 
Hedmarken er for lengst byttet ut med fjell og vidder. På Jammerdalsbu er det radio så jeg får 
selskap utover kvelden av NRKs programmer. Nyheter fikk jeg også med meg for første gang 
på noen dager (hadde, når sant skal sies, ikke gått glipp av så mye).  Tenker på morgendagen 
som skal bringe meg til foten av det enorme Rondane-massivet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. juli  Jammerdalsbu – Eldåbu (37 km) 
 
Etter en god frokost er jeg klar for å legge ut på dagsmarsjen som skal bringe meg helt bort til 
sydspissen av Rondane.  Legger i veg, og krysser snart Friisvegen som går mellom Ringebu i 
vest og bort til Østerdalen i øst. Rusler bortover Ringebuviddene i passende tempo, og ser 
Rondanes konturer i nord vokse seg større og større. Passerer elvene Remma og Hiriåa (litt 
dårlig stelt med stimerkingen i dette området, surrer litt). Videre oppover mot Stulshøgdin 
hvor det er flott utsikt mot Muen og Rondane.  Ned til Dørmyrin, og bort til DNTs hytte 
Gråhøgdbu hvor det vanker en god lunsjpause.  
 
Opp fra hytta i retning Muen og langs foten av denne.  Fantastisk utsikt nedover mot 
Rondanevegen som også er en forbindelse 
mellom Gudbrandsdalen i vest og Atnadalen / 
Østerdalen i øst.  Rusler et stykke østover langs 
denne vegen og inn på bilveien bort til 
Ramshytta. Nå kommer en kraftig stigning opp 
til Ramshøgda og Ramstindan (mange pauser i 
den bakken). Nedover bakkene på nordsiden av 
Ramsholet treffer jeg en gårdbruker som har 
vært ute for å se etter noen saltplasser for sauene 
sine. Han forteller at de bruker snøskuter til å 
kjøre ut sekker med salt med om vinteren, som 
så sauene koser seg med om sommeren. 

Jammerdalsbu på Ringebufjellet 

Velfortjent pust i bakken 
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Kommer etter hvert til nordsiden av Mikkelsmyrin og ned på ruta Eldåseter – Bjørnhollia.  
Rusler snart inn på tunet foran Eldåbu som er en av DNTs hytter i Rondane. 
 
Ved syvtiden denne kvelden, etter at jeg har spist, og når jeg sitter og koser meg med kaffe, 
banker det på døra, og inn kommer en eldre mann med langt grått skjegg og hår.  Mannen 
(som skal vise seg å være en trivelig kar fra Nittedal), er litt tummelumsk fordi han påstår han 
har mistet lommeboka si på vegen fra Rondevassbu.  Gleden hans blir derfor stor når han 
senere på kvelden finner lommeboka i en eller annen lomme i turutstyret sitt. 
 
 

 
 

 
4. juli  Eldåbu – Dørålseter (39 km) 
 
Jeg våkner opp til nest siste dagen på turen min, og 
i dag bærer det inn i Rondane.  Dette var den 
dagen jeg hadde håpet på godt vær, men slik skulle 
det ikke bli. Vel, det begynte ikke så aller verst 
med lett skydekke og gløtt av sol, men om 
ettermiddagen, når jeg gikk i dypet av Rondane, 
med mektige Rondeslottet og Høgronden på hhv 
venstre og høyre side, topper jeg så lite eller 
ingenting av, plasket det ned.  Kaldt var det også 
så jeg måtte på med hansker for første gang på 
turen. Første del av dagen gikk langs idylliske 
Vulutjørn og inn til Bjørnhollia.  På Bjørnhollia, 
som var turens første betjente hytte, vanket det en 
deilig lunsj inne i peisestua.  Da var det tungt å 
sele på igjen for å bevege seg ut i det som nå var 
plaskende regn. Men, jeg måtte videre, så det var 
bare å komme i gang. Rart det der, men når man 
først kommer i gang, er det ikke så galt å gå i 
regnvær likevel. Derfor ble turen bort til Dørålseter 
også en fin tur selv om været var grått og vått.  Og 
premien for alt dette ventet på Dørålseter i form av 

Rondane i det fjerne 

Eldåbu 

Vulutjørn inne i Rondane 

Til Dørålseter i grått og vått vær 
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en øl etterfulgt av middag med rødvin og etterpå en oppredd seng.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. juli  Dørålseter – ”Hytta” (39 km) 
 
Så er siste dag på turen kommet.  Føler jeg 
glede eller vemod? Eller kanskje litt av begge 
deler? Vel, først en god frokost på dekket 
bord på Dørålseter, og deretter i veg.  Fra 
setra går veien oppover skaret mot 
Dørålglupen hvor det for noen dager siden ble 
tatt bilde av bjørnespor i snøen!  Forrevne og 
trolske fjellsider.  Gjennom ”glupen” fra stein 
til stein.  Her gjelder det å stokke beina riktig! 
Ned til Haverdalen, krysser elva, og deretter 
opp gjennom skogen til flaten mellom 
Gravhøe og Gravhøtangen, og så ned til 
Grimse rett ved Grimsdalshytta. Nå er jeg på 
kjente trakter, for her har vi vært flere ganger tidligere.  Lunsj inntas på en rasteplass ved elva 
før jeg legger ut på turens siste del som er 25 
kilometer langs Grimsdalsveien frem til hytta.  
Det er stor forskjell på å gå i terreng og på 
veg, og det kjennes på beina som blir 
merkbart stive av monoton gange.  Derfor blir 
det mange pauser langs veien, og da får jeg 
også anledning til å få med meg alle 
severdighetene langs denne gamle 
kulturvegen.  Gamle fangstanlegg for rein, 
den gamle markedsplassen Pundarvangen, 
utgamle setrer osv. ligger som perler på en 
snor langs Grimsdalsveien. 
 
Men så, etter nok en lang dag, og en fantastisk fin uke, dukker endelig ei kjent og kjær hytte 
opp nede i bakkene, og jeg er ved veis ende.  Jippiii, jeg greide å gjennomføre turen!! 

Endelig fremme på Dørålseter 

Majestetiske Rondane 

Rondane – sett fra Dørålglupen 
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Høstetappen – Granlund til Eidsvoll 

 
9. september  Granlund  – Eidsvoll st. (26 km) 

Det er nydelig høstvær denne lørdagen. Parkerer bilen ved Gardermoen på Gardermoen Sør 
parkering og går drøye 5 km for å komme til Granlund hvor Rondanestien krysser riksvei 176. 
Deretter er det bare å følge stimerkingen. Krysser på ny Rv 176 like øst for Nordmokorset og 
rusler nordover mer eller mindre langs jernbanelinjen. Etter hvert krysses E6 før jeg kommer 
inn i tettbebyggelsen ved Sagmoen og deretter bort til Eidsvollbygningen. Her forenes 
Rondanestien med Pilegrimsleden, og disse skiller ikke lag igjen før like nord for 
Granerudsjøen på grensen mellom Eidsvoll og Stange kommune.  Etter litt klabb og babb 
over jordet ved Venjer (mister stien der og går litt feil), og et langt strekk på asfalt, kommer 
jeg etter hvert frem til Eidsvoll st. hvor jeg tar toget tilbake til Gardermoen.  

 

Rondanestien – 2008 

Som de observante leserne sikkert har fått med seg, ble ikke hele Rondanestien fullført i 2007. 
Strekket fra Gardermoen og opp til Tobru vest for Elverum, startetappen Bjørvika/Oslo opp til 
Kjelsås, og ikke minst sjarmøretappen fra Grimsdalshytta til Hjerkinn, gjensto etter strabasene 
i 2007.  
 
Det står stor respekt av de som har fullført hele stien i en omgang. Men, én ting slapp de; 
nemlig all logistikk knyttet til transport m.m. for å komme seg til/fra start/sluttpunkt for de 
forskjellige etappene.  
 
 
20. april  Oslo  – Kjelsås st. (8 km) 
Turen langs Akerselva ble gjennomført denne varme lørdags ettermiddagen. Siden etappen 
ble gjennomført uten sekk, og i vanlige klær, slapp jeg unna nysgjerrige blikk fra alle som jeg 
møtte på denne turen. 
 
 
30.mai   Eidsvoll st. – Granerudsjøen  (23 km) 
Står tidlig opp og kjører opp til Malungen hvor bilen parkeres.  Deretter buss til Hamar og tog 
til Eidsvoll. Denne gang har jeg for første gang med telt og planlegger å ligge over ved 
Granerudsjøen.  Dette ble en fin tur i nydelig vær forsommervær. Først gjennom Eidsvoll, 
deretter langs Fv 177 som går nordover langs Vorma opp til Minnesund. Tar av fylkesveien 
og rusler dels på stier og dels på skogsveier oppover mot Fløyta hvor det vanker en fortjent 
hvil. Deretter forbi Dorrsvangen og ned til Lysjøen. Så over høydedragene øst for Lysjøen og 
ned til Granerudsjøen hvor jeg finner en fin teltplass nede ved sjøen.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Teltplassen ved Granerudsjøen 
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Oldersteinen 

Oppsangen 

31.mai   Granerudsjøen – Malungen (27 km) 
Tidlig opp, og er i gang allerede ved syvtiden. Fin tur over Gulli og ned mot Trautskogen. 
Tråkker videre gjennom skogen, og ankommer etter hvert Gammelsaga hvor lunsjpausen blir 
tatt. Tung stigning opp mot Nøttestadvangen i varmen (25 + grader). Treffer noen folk fra 
DNT ved Gruveberget som er ute og sjekker merkingen av Rondanestien. Hyggelig med en 
prat og en ekstrapause. Og så innspurten, langs Gaukåa ned til Rasasjøen over Middagsberget 
(tung stigning i varmen) og ned til Malungen hvor bilen og hjemturen ventet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21.juli   Malungen – Svartskogkoia (45 km) 
Hjemme i Norge igjen etter 14 dager ferie med familien i Tyrkia. Nå var det klart for 
styrkeprøven gjennom Stanges og Løtens skoger!  Hadde bestemt meg for lenge siden å gå 
hele strekket Malungen – Svartskogkoia i ett strekk. Parkerte bilen ved Hamar jernbane, og 
tok buss ned til Malungen. Var i gang rundt 10:30.  Det var ganske vått i skogen etter mye 
regn dagene før, så det ble en tung vandring opp mot Oppsangen som jeg ankom ca kl. 14:30. 

På vegen opp dit 
passerte jeg 
”Oldersteinen”, 
hvor fløterne visst 
nok hadde en 
hvileplass før i 
tiden. Trasker 
videre nordover og 
kommer etter hvert 
til Tingstadkoia. 
Skal jeg ta kvelden 

her?  Nei, har andre planer i morgen som holder motet 
oppe. Rusler derfor videre, og kommer etter hvert til 
Steinsåsen. Etter nok en god økt ser jeg Rokosjøen 
glimte mellom trærne. På Oset camping serverer 
innehaveren fatøl, og sjelden har en øl smakt så godt!!  
Fristende å bli over for natten, men heldigvis har de 
ingen innkvartering, så jeg må nok pent traske videre.  
Etter nok en god time dukker Svartskogkoia opp 
mellom trærne, og dagens lange marsj er endelig ved 
veis ende.  Siden jeg kom sent i gang denne dagen, har 

Idyll ved Gammelsaga  Utsikt fra Middagsberget  
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klokka nå blitt nesten halv ti på kvelden.  Er både trøtt og sliten, så det er så vidt jeg klarer å 
få litt mat i skrotten før soveposen inntas for noen velfortjente timer med søvn. 
 
22.juli   Svartskogkoia – Tobru (6 km) 
Våkner opp, og opplever nok en gang å kjenne hvordan kroppen har restituert seg gjennom 
natten.  Spiser frokost, rydder opp, og forlater nok en fin DNT hytte.  Rusler de seks 
kilometerne opp til Tobru og blir litt vemodig når jeg skotter over på andre siden av vegen 
hvor Rondanestien fortsetter innover Løtens skoger, og hvor min hovedtur begynte for litt 
over ett år siden. Tar bussen til Hamar hvor bilen, og en fin tur oppover Gudbrandsdalen til 
hytta på Dovre, venter. 
 
25.juli & 29. august Grimsdalshytta – Hjerkinn (20 km) 
Av transportmessige grunner ble denne turen delt i to etapper. Første etappe, som ble gått 25. 
juli, gikk fra Grimsdalshytta opp til ca Steinbuhø, og så tilbake til Grimsdalshytta. Bil tilbake 
til hytta med badstue og senere grillaften utover de sene timer. 
29. august var det klart for andre etappe, som også var den aller siste etappen i Rondanesti-
prosjektet.  Kjørte bil opp til Hjerkinn, og ruslet deretter i veg bortover mot Hageseter og 
oppover bakkene mot Gråhø i slakt og vakkert fjellterreng. Etter enda noen kilometer over 
fjell stein kom jeg frem til Steinbuhø som var sluttpunktet for den første etappen. Og da var 
det bare å snu og rusle tilbake til Hjerkinn. Frem og tilbake er like langt heter det, men når 
sant skal sies føltes turen tilbake lenger enn turen frem! 
 
Epilog 
Og så var Rondanestien fullført. Nesten 50 mil var tilbakelagt, over 1600 høydemeter var 
forsert og ett par fjellstøvler utslitt. Turen har gitt meg mange gode minner, mye frisk luft, 
god mosjon og mye lærdom, blant annet om hva jeg skal, og ikke skal, pakke med meg på 
slike turer.  Men, kanskje det viktigste av alt; et mål ble satt og nådd. Det var bare en liten 
hake ved det hele, nemlig at turen ikke ble gjennomført som én sammenhengende tur. Men, 
kanskje senere en gang…. 


