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PÅ GULLHORGABU.  
Medlemspris overnatting voksen er 275 
kroner. Barnemedlemmer overnatter 
gratis på våre hytter: Bestill sengeplass 
her: bergenoghordalandturlag.no/
sengebooking/

Det er en solfylt, vindstille sommerdag, 
og jeg trasker innover fra Småbrekke 
til Gullhorgabu turisthytte i hjertet av 
Bergsdalen. Solen varmer godt der jeg går 
oppover den gamle militærveien og forbi 
Storlitjørn – dette store, mørke vannet som 
ligger ganske nær hytten. På veien mot 
Gullhorgabu går jeg forbi en merkelig stein. 
Jeg stopper. Det viser seg å være en runestein 
med røde, snirklete inngraveringer. I steinen 
er det tegnet inn en slange som biter seg 
i halen og vikinger som slåss. Vikingene 
kjemper med spyd, øks 
og sverd. Hva var det de 
var så sinte for? Hvorfor 
kriget de? 

Runesteinen er satt opp 
til minne om slaget ved 
Gulltjørna. Sagnet sier 
at det var vossakongen 
og samningakongen 
som møttes til kamp 
her for tusen år siden. Samningene ble 
jaget på flukt, men før samningakongen og 
hans menn forsvant, kastet han et gullbord i 
Nedsta Gulltjørna.

«Et gullbord», tenker jeg. «Hva om det 
fortsatt ligger der i vannet?» Jeg skynder meg 
til hytten og løper bort til Nedsta Gulltjørna 
for å se etter gullbordet. Blinker det noe 
sted? Kan gullbordet fortsatt ligge her? Det 
er flere som har lett etter gullbordet, men 
hittil har ingen funnet det. Jeg går bortover 
langs vannkanten og studerer bunnen.

Jeg ser ingenting.

Familievennlig hytte
Temperaturmåleren bikker 25 grader, og 
barna bader og leker ved Gullhorgabu, 
som er en av de mest populære turisthyttene 
i Bergsdalen. Det er flere barnefamilier 
som har gått hit fra Småbrekke, som er den 
korteste veien. Den turen tar ca. 3 timer å 
gå, og litt lengre tid for små barneføtter. 
Hytten er moderne og troner som et palass 
med store vinduer i det vakre landskapet. Før 
jeg legger meg, tenker jeg på gullskatten, 
og jeg drømmer om vikinger, drager og et 
skinnende gullbord.

Familievennlig hytte
Neste dag må jeg dra tidlig hjem, og skynder 
meg av gårde. Jeg kaster et siste blikk på 
Nedsta Gulltjørna og håper å se den 
forsvunne gullskatten, men ser ingenting 
annet enn det mørke vannet. 

Så skjer det noe rart. For mens jeg går på 
stien på vei hjem, passerer jeg Storlitjørn, et 
annet og mye større vann som ligger lengre 
borte fra hytten, og da oppdager jeg at noe 
blinker i vannet! Kan dét være gullskatten??! 
Men så rart, sagnet sier jo at skatten ligger i 
Nedsta Gulltjørna, og ikke her, i Storlitjørni, 
der jeg er nå? Kan samningakongen har 
kastet gullbordet i dette vannet, og ikke i 
Nedsta Gulltjørna, slik alle tror?

Det blinker intenst fra det skinnende nedi 
vannet, men jeg har dårlig 
tid, for jeg har avtaler i 
byen jeg må rekke. Skal 
jeg virkelig ta meg bryet 
med å gå helt ned? Det 
er vel bare en verdiløs 
stein eller en ørretsluk 
som ligger der og blinker 
mot meg? Jeg bestemmer 
meg for å ikke gå ned og 
sjekke, for jeg må rekke de 

viktige avtalene mine i byen. 
Så jeg går videre – uten å sjekke om det 
virkelig var gullskatten jeg så blinke i vannet.

Denne avgjørelsen angret jeg bittert på 
senere. For hva om gullbordet faktisk lå der? 
Hvorfor tok jeg meg ikke tid til å sjekke det?

Kanskje du finner gullskatten?
Dette skjedde i fjor sommer, og jeg har ikke 
hørt om noen som har funnet gullbordet 
ennå. Det betyr nok at det fortsatt ligger der. 
Kanskje ikke Nedsta Gulltjørna, som alle 
tror, men i Storlitjørna, der jeg så noe blinke i 
vannet. Nå må du undersøke bildet av Storli-
tjørna, der jeg tror skatten ligger. Hvis du skal 
dit, så ta en nøye titt og se om du finner gull-
bordet, ok? 

Men husk, hvis du finner det, så husk å dele 
skatten med meg!

TEKST OG FOTO:  
ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Det blinker intenst fra bunnen av vannet.  
Hva? Kan gullskatten ligge der?  
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Det gar et  
gammelt sagn om 

at det ligger en 
gullskatt i Nedsta 

Gulltjorna ved 
Gullhorgabu.



Perfekt for 
barnefamilier
Stølsheimen er fjellområdet 
nord for Bergen, 2-3 
timers kjøretur unna. 
Området byr både på 
grønt og frodig landskap 
og karrig høyfjellsterreng, 
og gir nærmest uendelige 
turmuligheter for små 
og store fjellvandrere. I 
Stølsheimen finner du ni 
selvbetjente hytter på rekke 
og rad fra Voss og ut til 
Masfjorden. Det er relativt 
kort avstand mellom de fleste 
av hyttene, og barnefamilier 
vil lett kunne finne et egnet 
turmål. 

Høstferie i Stølsheimen? Godt fiske, blåbær, mikroeventyr og storslagen utsikt! 
Her er tips til høstferie i Stølsheimen for barnefamilier.

LES MER OM HYTTENE I STØLSHEIMEN HER:  
bergenoghordalandturlag.no/stlsheimen/

Plankekjøring til Solrenningen 
Stien inn til Solrenningen (645 moh.) fra Stølsdammen er godt 
tilrettelagt med stein og treklopper, og den fører jevnt innover til 
hytten uten utfordrende stigninger. Tidsbruk beregnes til 3 timer 
for voksne. Vel fremme på hytten kan dere ta en tur på vannet med 
kanoen, eller i robåten som er tilgjengelig for gjester. Redningsvester 
er til utlån på hytten. Ta med DNT-nøkkel til å låse opp kano og robåt. 
Solrenningsvatnet er grunt, med mye fisk, og egner seg godt for fiske, 
så ta med fiskestang. Gjester på Solrenningen fisker gratis. 

 Skavlabu – kort og luftig 
Etter noe som kan kjennes som en lang 
kjøretur på anleggsvei fra Masfjordtunellen 
kommer man frem til stistart ved 
Svartavatnet. Herfra er det beregnet at det 
tar ca. halvannen time å gå de 3 kilometerne 
inn til hytten (voksne). Stien er litt bratt i 
starten, men flater ut og er lett å følge. Den 
går forbi flere herlige badekulper. Man 
kommer raskt opp i høyden, og fremme 
ved hytten på 980 moh. har man et luftig 
rundskue. Det finnes flere små, fine vann 
rundt hytten.    

Selhamar – to korte, en 
fra øst og en fra vest 
Inn til Selhamar-hytten (880 
moh.) finnes det to korte turer å 
velge mellom, én fra øst og én 
fra vest. Fra Kvilesteinsvatnet er 
det en kort tur på ca. halvannen 
time (tid beregnet for voksne 
med sekk). For å komme 
til Kvilesteinsvatnet, kjører 
man inn på en anleggsvei fra 
Vikafjellet mot Bjergane. Det 
andre korte alternativet er å 
starte ved Askjellsdalsvatnet, 
som man kommer til på 
anleggsvei fra Trefall i 
Eksingedalen. Fra stistart er 
det litt over 4 km inn til hytten, 
og her må man beregne ca. 
halvannen time inn til hytten 
(voksne). Ved hytten ligger det 
kanoer og robåt man kan låne, 
og i vannene rundt hytten er det 
godt fiske. Redningsvester er til 
utlån på hytten. Ta med DNT-
nøkkel til å låse opp kanoer. 

Lille Brydalseter 
Dette er en tur som passer 
perfekt for dem som ønsker å ta 
med seg barn i et idyllisk terreng. 
Fra den vakre bygden Ortnevik 
i Sogn går du oppover og 
gjennom en ekte eventyrskog til 
du kommer til det sjarmerende 
stølstunet Brydalseter. Turen 
opp hit med barn tar 2–3 
timer. Hytten ligger idyllisk til 
på en liten fjellhylle med utsikt 
mot Sognefjorden. Her må du 
over en broløs elv, men etter 
normale værforhold er ikke 
dette et problem. Denne elven 
er forresten perfekt for et friskt 
og deilig morgenbad. Hytten er 
ubetjent og har 8 sengeplasser. 
Dette er et område som er 
vakkert og frodig og byr på en 
høy grad av nasjonalromantikk. 
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Magisk evenTUR  
til BT-hytten
Maximillian, Sune, Gabriel og Lyder hiver på seg  

ryggsekkene. De skal på tur til BT-hytten på Mjølfjell!  
Det er minus 6 grader og rim på bakken. Vi setter av gårde  

i full marsj bortover traktorveien.

– Stopp! roper Gabriel. – Se på vannet! 
Vi har ikke engang gått fem minutter før vi 
stopper opp. Det turkisgrønne, iskalde vannet 
i Raundalselven fanger våre blikk. Isblokkene i 
elven ligner på skyer. Maximillian lemper en 
stor stein uti vannet. Den henger fast i skyen 
under vann.  
– Kuult! roper Lyder. 

Jerngelenderet på broen er isete og kaldt. Vi 
må for all del ikke stikke tungen borti. Da sitter 
den fast. 
Vi rusler videre. Lyder river av barken på et 
furutre. – Denne må vi ta med oss til hytten, 
sier han. – Vi kan bruke den til å fyre opp i 
peisen med.  
– Men det er jo ved på hytten, du trenger ikke 

Høstkonkurranse  
– vinn en Turbo-overraskelse 

Barnefamilier som samler minst 3 overnattinger på en Turlagshytte i 
Stølsheimen i sommer kan hente en liten Turbo-overraskelse i Tursenteret. Det 
kvalifiserer også med tre overnattinger på samme hytte – så ta gjerne et 
litt lengre opphold på favoritthytten i år! Familier med barn mellom 0 og 12 
år kan delta, maks 1 overraskelse per familie.  Les mer om konkurransen her: 
bergenoghordalandturlag.no/kampanje/ 

Høststemning på byfjellet  
utekino, natursti, klatrelek, kano, geiter og mye mer

www.floyen.no



ta den med, sier Tor Arne. 
– Jo, jeg vil, parerer Lyder. 
Etter 200 meter kaster han barken fra 
seg. 

På vei mot hytten 
– Hjelp! Max faller over ende. Traktorveien 
oppover lien har små, porøse iskrystaller 
som stikker opp av bakken. Når vi trakker 
på dem, går vi rett igjennom! Lyder tar en 
iskrystall opp og viser oss. Den har jord og 
steiner i seg. 
– Ta bilde nå, sier Lyder. Han mister 
nesten iskrystallen, så tung er den. Den 
skinner som diamanter. 
Vi følger vinterløypen fra parkerings-
plassen, opp gjennom lien og mot BT-
hytten. Etter en ganske bratt start tar vi 
en pause før landskapet flater ut ved 
Rundavatn. Vi slurper i oss en Mr. Lee 
hver. Deilig med varm nudel-suppe i 
magen. Det er koselig å sitte under de 
store furutrærne. Pappa Tor Arne fisker 
frem en sjokolade. Ekstra bensin for en 
forbrenningsmotor på høygir. 

Fjellørret i elven 
– Se! Fisk! roper Sune. 
Idet vi runder haugen og ser Rundavatn, 
flykter flere digre fjellørreter når de 
oppdager oss. Vi ser fiskeryggene i 
vannet. Fiskene lager store bølger der 
de svømmer av gårde i det grunne 
elveutløpet. 
– Det var det jeg visste, sukker Tor Arne. – 
Jeg skulle tatt fiskestangen med meg. 
 

Skøytebane  
800 meter over havet  
Plutselig ramler vi over en fantastisk flott 
skøytebane. Det er en islagt pytt som er 
perfekt å skli på. Av med ryggsekkene. Vi 
konkurrerer om å skli lengst.  
– Kom, så går vi videre, sier pappa Tor 
Arne etter ti minutter.  – Vi må komme 
frem til hytten før det blir mørkt. 
– Neei, bare litt til! ropes det tilbake så det 
gjaller i fjellveggene. 
 

BT-hytten uten strøm 
Tre og en halv time etter vi startet turen, 
er vi fremme ved BT-hytten, som ble gitt 

til Turlaget fra Bergens Tidende i 2017. 
Det er en superkoselig hytte med 6 
sengeplasser. Inne i hytten er det –1,5 
grader når vi kommer. Batteriet på hytten 
er kaputt, og vi må tenne stearinlys og 
fyre godt i peisen. Snart kommer varmen. 
Vi spiller kortspillet «Idioten» og leser i 
boken «Detektivbyrå nr 2», som løser et 
oppdrag med en mystisk bil. Spaghetti 
Bolognese til middag, og når alle tror 
klokken er blitt ni om kvelden, er den bare 
ti på seks! Merkelig, det er jo så mørkt 
ute, og øyelokkene føles allerede ganske 
tunge.  
 

Faller i elven 
Neste morgen står barna altfor tidlig 
opp, kl. 06.45. Hvorfor kan de ikke sove 
litt lenger om helgene? undrer pappaene 
seg. Etter egg og bacon er det rett ut på 
isen! Vesetevatn er nemlig islagt med 
minst 10 cm stålis, og Max kaster seg på 
knærne og sklir bortover med de andre. 
– Hva er dét for noe? Spør Gabriel. – Det 
er noe hvitt der nede. 
Vi bøyer oss ned. Hva? Det ser ut som en 
tallerken. Og en ansjosboks. Hvorfor kas-

ter noen slikt i vannet? Vi oppdager også 
en knust flaske under isen. På vei hjemover 
går vi på vannet og ser flere store fjellørre-
ter rett under oss! Som svarte skygger flyr 
de bortover, vips vekke. Vi velger å krysse 
elven, men det skulle vi aldri gjort. 
– Auæhh! roper Gabriel. Han glir på en 
glatt stein og faller pladask i den iskalde 
elven. Det er heldigvis ikke dypt eller stri 
strøm der, men veldig kaldt. Pappa Tor 
Arne er kjapp med å få av Gabriel de våte 
klærne og kle på ham noe tørt. 
– Nå må du ikke bli våt flere ganger, sier 
han. – Jeg har ikke mer skiftetøy igjen. 
 

Bålkos ved Rundavatn 
– Kan jeg få bygge bålet? spør Lyder. Han 
finner frem bjørkeved og stabler opp et 
pagodebål og tenner på. Vi har funnet 
oss en nydelig plass i solen ved kanten av 
Rundavatn og griller pølser. Magisk! En 
vinterkledd røyskatt stikker hodet frem fra 
en stein og titter på oss. Når vi går rolig 
mot den for å se nærmere på den, stikker 
den av. 
– Dette er et eventyr, sier pappa Tor Arne. 
Gabriel ruller ut liggeunderlaget på isen 

og legger seg på det. 30 cm under ham 
svømmer ørret. Vi griller hver våre pølser 
og lader opp til siste etappe før vi er 
fremme ved bilen. 

En lekse for livet 
Vi kaster oss ned de siste bakkene mot 
Raundalselven. Mye gøyere å gå nedover 
enn oppover! Til slutt kommer vi frem til 
broen med det iskalde jerngelenderet. 
– Pappa, jeg har vondt i tungen, hvisker 
Lyder. 
– Hva skjedde? 
– Den satt fast. I gelenderet. 
– Slikket du på gelenderet? Det må du 
ikke gjøre, da sitter den jo fast. Vi pappaer 
rister oppgitt på hodet, så går vi videre alle 
sammen. Eller nei. Maximillian mangler. 
Hvor er han? 
Det er ikke til å tro. Maximillian måtte 
visst prøve, han også. Hele tungetippen 
hans sitter som limt fast på det iskalde 
jerngelenderet. Maximillian rykker og 
napper, prøver å rive tungen løs, men det 
går ikke. Den sitter altfor fast! 
Hva gjør vi nå, da? Vi kunne helt varmt 
vann på, da ville tungen løsnet, men 

termosen er tom. 
Så drar Maximillian til med all makt, og 
tungen gir slipp! Den er nuppete, øm og 
helt rød, og det blør litt fra tungespissen. 
– Men hvorfor i huleste gjorde du dét, da, 
spør pappa Tor Arne? – Vi sa jo at dere ikke 
måtte gjøre det? 
– Jo, ja, men måtte bare prøve, svarer Max. 
Vi rister på hodet og ler. Barn, altså. Alltid 
nysgjerrige. Det er jo bra dét, egentlig, 
men noen ganger kan det gjøre litt vondt. 
Nå har de iallfall lært en lekse for livet. 
Bildørene smeller igjen. Motoren 
brummer. Vi tar farvel med nydelige 
Mjølfjell. 
– Dette var kjempegøy! Kan vi dra på 
hyttetur flere ganger? spør Maximillian. 
– Klart det! sier pappa Tor Arne. 
På veien hjemover hører vi på Alan Walker 
og legger nye planer. Dette må vi gjøre 
igjen. Det har vært et eventyr av en tur. Vi 
gleder oss til nye evenTURer! 

TEKST OG BILDER:  
ANDRÉ MARTON PEDERSEN

– Kan jeg få bygge bålet? spør Lyder. Han finner 
frem bjørkeved og stabler opp et pagodebål og  
tenner på.

BT-HYTTEN

AV  T U R B O

ANBEFALT



www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

BARNAS TURLAG september–desember

DATO TUR TURKODE/LOKALLAG

September

1. sept. Kom deg ut-dagen i hele 
Hordaland

750

7.–8. sept. Telttur til Ervikane 742

7.–8. sept. Kanotur i Lindås med overnatting 
mellom trærne

741

11. sept. Kveldsmattur i Nygårdsparken 712

11. sept. Kveldsmattur til Solsnes frilufts-
område

Askøy Turlag

13.–14. sept. Padling blant isfjell (10–15 år) 743

14.–15. sept. Skattejakt på Hallingskeid (6–12 år) 745

14. sept. Sopptur i Alvøen 744

14. sept. Coasteering på Syltøy  
(10–12 år med familie)

754

20.–22. sept. Familieyoga og høstidyll på 
Kvamskogen (8–12 år)

746

21.–22. sept. Skattejakt og fisketur i 
Godsøysundet (8–12 år)

747

22. sept. Topptur Utslettefjellet Stord-Fitjar Turlag

26. sept. Padletur med kajakk-lek 716

29. sept. Søndagstur til Nattlandsfjellet 749

29. sept. Utsiktstur til Brenneklubben Askøy Turlag

Oktober

9. okt. Kveldsmattur på den trondhjemske 
postvei i Åsane

712

9. okt. Kveldsmattur til Kollevåg  
friluftsområde

Askøy Turlag

11. okt. Overnattingstur Lundarstøl Stord-Fitjar Turlag

27. okt. Bålkos Litlaskogen Askøy Turlag

27. okt. Søndagstur til Viggohytten 749

November

2. nov Besteforeldretur på Fløyen 752

3. nov Lommelykttur Lundarstølen Stord-Fitjar Turlag

6. nov Kveldsmattur til gapahuken på 
Tranetjern

Askøy Turlag

16. nov Mørketur i Langeskogen 750

24. nov Lommelykt-tur til Fjellvann Askøy Turlag

Desember

2. des. Julepadling – nisseunger alene 
på tur

751

11. des. Kveldsmattur på Siljustøl 712

11. des. Kveldsmattur med julevri Askøy Turlag

15. des. Juletur Breidalen Askøy Turlag

7.—8. september
TELTUR I ERVIKANE 
Ervikane er et av de fineste 
friluftsområdene i Bergens-
regionen. Bli med på opp-
dagelsestur,  med masse lek 
og moro. Vi bader, griller 
og koser oss. Ta med deg 
familien og et telt eller en 
lavvo og bli med! 

14—15. september
FAMILIETUR: SKATTEJAKT PÅ 
HALLINGSKEID (6—12 ÅR) 
En hyttetur med mye moro for store 
og små. Denne turen går til koselige 
Hallingskeid som ligger så fint til 
rett ved Bergensbanen. Vi er ute og 
utforsker naturen og det fine området 
rundt, vi lager god mat på bål og 
koser oss hele dagen ute.

21—22. september
SKATTEJAKT OG  
FISKETUR TIL ERLEHOLMEN 
Bli med til idylliske Erleholmen hvor 
vi fisker, setter garn, leter etter skatter 
i naturen  og nyter det gode liv under 
åpen himmel! Kanskje tar vi også frem 
kajakkene. Vi drar til Verdens Ende og 
besøker «Hotelløyene». 

KUN KR

1270,-
Gjelder to voksne og alle  

barn inntil 26 år på samme  
adresse. Barn opp til 12 år  

overnatter gratis på  
BHTs hytter.

VIL DU BLI MEDLEM? www.bergenoghordalandturlag.no/medlem

I BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Naturopplevelser for livet
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Tegn  
medlemsskap for  

2020 på «KOM DEG UT»  
dagen og få resten av  

2019 gratis!

TIPS GJERNE  
EN VENN!

BLI FAMILIEMEDLEM

A
N

D
R

È 
M

A
R

TO
N

 P
ED

ER
SE

N



Returadresse: 
Bergen og Hordaland Turlag,  
Tverrgt. 4-6,  
5017 Bergen

ARRANGEMENTER I HORDALAND
ASKØY
Herdla

kl.11-14

OSTERØY
Brakvatnet
kl.12-15

SAMNANGER
Sætervika
kl.14-17

ODDA/
ULLENSVANG

Reinsnos
kl.12-15

STORD-FITJAR
Stuavikjo
kl. 12-15

KVINNHERAD
Dimmelsvik

kl. 12-15

BØMLO
Melkevik
kl. 12-15

SUND
Fiskesleppet
31. august
kl. 12-15

KVAM
se nettside/

Facebook

ULVIK
Osa

kl. 12-15

AUSTEVOLL
Kalsundsholmen

kl. 12-14

NORDHORDLAND
Årvika

kl. 12-15.30

OS
Lysøen

kl. 11-15

FJELL
Kårtveitpollen

Søndag 25. august
kl. 12-15

BØMLO
Vedvika

kl. 12-15

KOM DEG UT-DAGEN 
SØNDAG 1.SEPTEMBER VED TENNEBEKKTJØRNA

V E L K O M M E N

TENNEBEKKTJØRNA

11-15

KOM DEG UT
BLI MED!
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Vi takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere

Tegn medlemsskap for 2020 
idag og få resten av 2019 gratis!
TIPS GJERNE EN VENN!

Buss nr.16
Nipedalen snuplass

 


