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DNT fjellsport Aust-Agder har i løpet av de siste 10 år arrangert 4 sommerturer til 

Jotunheimen, vi har vært på Gjendebu, Leirvassbu, Fondsbu og Turtagrø og i 2017 går turen til 

Spiterstulen. 

Spiterstulen ligger 1100 m.o.h. ved skoggrensen i den lune og frodige Visdalen. Her finnes en 

rik flora, pludrende bekker, gjengrodde dyregraver og sagnomsuste setertufter som innbyr til 

fine småturer. Spiterstulen var opprinnelig en setergrend til slektsgarden Sulheim som ble 

utvidet for gjester første gangen i 1836. 

Gjennom seks generasjoner har stedet siden blitt utbygd og modernisert, men det gamle preget 

er bevart – med flere små og store hus i ett tun. Gjesterommene varierer fra småstuer og 

familieenheter med bad til ungdomsavdelinger med køyesenger og felles vaskerom.  

 
 

Spiterstulen organiserer egne fjellførere gjennom Spiterstulen Bre- og Fjellføring og her kan 

man om ønskelig bestille føring på egne turer. 

På andre siden av elva tilbys en egen teltplass med tilhørende sanitæranlegg der vi kan slå opp 

våre telt og lavvoer. 

Du finner mer informasjon på http://www.spiterstulen.no.  

Transport. 

Vi håper på å kopiere opplegget fra 2013, og vil leie minibuss samt låne AAT’s innelukkede 

tilhenger for bagasjen slik at alle kan reise sammen. For å få utnyttet tiden best mulig vil vi 

reise fra Harebakken tirsdag 1. august kl 15:00. Turen går via Sandvika, Hønefoss til Fagernes, 

Beitostølen, over Valdresflya til Gjendesheim hvor vi overnatter. Onsdag morgen drar vi videre  

til Lom der vi stopper for å handle før det siste strekket mot Spiterstulen, ikke minst må vi 

innom Bakeriet i Lom http://www.bakerietilom.no/ som er et «must» når man er på de kanter. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fjellf%C3%B8rer
http://www.spiterstulen.no/
http://www.bakerietilom.no/
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Retur søndag 6. august med forventet ankomst Arendal på kvelden. 

 

Påmelding. 

Du melder deg på via vår hjemmeside og må da benytte ditt DNT brukernavn, har du ikke dette 

fra før så er det enkelt å opprette. For at påmeldingen din skal være gyldig må du samtidig 

innbetale kr 800,- i påmeldingsgebyr , fristen er fredag 30. juni, dette kan du gjøre samtidig 

med påmeldingen. Dersom du av en eller annen grunn skulle ombestemme deg innen 15. juli vil 

du få gebyret refundert. 

Fint om du sender en e-post med informasjon om du reiser på egenhånd eller blir med i bussen, 

tar med eget telt, har spesielle turønsker eller andre ting det kan være greit å vite. 

Maksimum antall deltakere settes til 14 – så først til mølla! 

 

Priser. 

Vi satser på selvkostprinsippet og regner med at maksimum kostnad pr. person som er med 

bussen fra Arendal blir kr 2.000,- inklusive overnatting på Gjendesheim. For de som eventuelt 

kjører egen bil kan nok dette beløpet halveres. Nå er selvfølgelig reiseutgiftene svært avhengig 

av antall passasjerer i bussen. 

Etter endt tur vil vi sette opp et komplett regnskap for turen og informere den enkelte om hva 

man har til gode eller skylder.   

 

Mat. 

Vi satser på selvhusholdning med felles middag om kvelden og vil fordele ansvaret for 

fellesmiddagen mellom turdeltakerne. Det er stor sannsynlighet for at vi samles på Spiterstulen 

lørdagskvelden med felles middag der vi markerer avslutningen på en opplevelsesrik tur, 

kostnader for denne middagen vil komme i tillegg og gjøres opp separat. 

Det er i dag mange som har allergier eller av andre årsaker har spesielle ønsker når det gjelder 

mat så da hadde det vært fint om du kunne gi oss beskjed om dette.  

 

Utstyr du vil trenge på turen. 

Kokeutstyr/stormkjøkken/bestikk (vi tar med en del fra AAT’s kontor). 

Tørrproviant og annen mat/drikke du trenger ut over fellesmiddagene. 

Klær og utstyr, inkludert varmt og vanntett tøy som votter, lue og genser. 
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Gode fjellstøvler, staver for de som ønsker det. 

Sovepose, liggeunderlag, telt (om du ønsker ”eget rom”). 

Campingstol kan være nyttig. 

Klatreutstyr/breutstyr om du har. 

Felles utstyr (lavvo, middag, bålved, førstehjelpsutstyr, etc) blir fordelt før turen. 

Turkart Jotunheimen og GPS om du har. 

Turistforeningens anbefalte pakkeliste finner du på 

http://www2.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6746.  

 

Da det kan bli aktuelt å dele opp turene etter lengde og vanskelighetsgrad ville det være fint om 

du gir oss beskjed om du kunne tenke deg å være Turleder på en av disse. 

Noen av turmulighetene med Spiterstulen som utgangspunkt: 

Tur- og Aktivitetsalternativene fra og til Spiterstulen er mange. Mektige fjell og spennende 

isbreer omkranser Visdalen på alle kanter og hele 17 tinder over 2300 meter kan bestiges fra 

Spiterstulen på dagsturer. Sommerstid arrangeres det turer med fører daglig til Eventyrisen på 

Svellnosbreen og i pent vær kan både Galdhøpiggen og Glittertind trygt bestiges uten fører.   

Galdhøpiggen 2469 moh og Norges høyeste topp. 

Galdhøpiggen bestiges enklest med fører fra Juvvasshytta men også greit fra Spiterstulen, da 

uten fører. Turen går over Svellnosi 2272 moh og Keilhaus topp 2355 moh, en tur som tar ca 10 

timer avhengig av deltakerne. 

 

 

 
 

http://www2.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6746
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Glittertind 2464 moh og Norges nest høyeste topp. 

Glittertind ligger på sydsiden av Visdalen og en tur til toppen regnes som en grei tur som kan 

gåes uten fører. Da det ligger bre på toppen kan det avhengig av snøforholdene kan det være 

behov for å benytte brodder på den siste biten, men dette kan man få nærmere informasjon om i 

resepsjonen på Spiterstulen 
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Andre topper som kan nås på kortere eller lengre dagsturer er: 

 

Spiterhøe, Leirhøe, Memurutinder, Hellstugutinder, Ryggjehøe (kan kombineres med tur til 

Glittertind), Tverråtinder, Styggehøe og flere andre.  

 

Dette var en kort beskrivelse av mulige toppturer men det finnes også mindre «slitsomme» 

alternativer enten vi får dårlig vær eller noen av deltakerne ikke ønsker å gå på toppene. Her er 

noen av dem: 

 

Tur i Eventyrisen (Svellnosbreen). 

Det arrangeres daglig turer fra Spiterstulen til Svellnosbreen, disse starter kl 10.00, varer i ca 8 

timer og karakteriseres som «lette» turer. 

 

 
 

Grotting i Dumdalen. 

I løpet av noen tusen eller millioner år vasker vannet bort 

porøse bergarter mens de harde består, slik oppstår grotter. I 

Dumdalen, vest for Lom, finnes en rekke slike fenomener 

lett tilgjengelig. Å bevege seg omkring i naturlige grotter er 

en opplevelse med kontraster. Underlige bergformasjoner, 

stillhet og kraftig elvebrus om hverandre. Det er vanskelig å 

gjøre rede for tid og avstand etter hvert som du beveger deg 

innover i mørket, og du vet at du har millioner av tonn med 

stein over hodet på deg. 

Grottetur er aktiviteten for de nysgjerrige som 

lurer på hva som venter bak neste sving. Grottene 

ligger slik til i terrenget at de gir naturlig 

progresjon. Det starter med korte avstander, store 

rom og lys gjennom åpninger i fjellet. Etter hvert 

øker lengden, romfølelsen reduseres og det eneste 
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lyset vi har er fra hodelykta. De som trives best på overflaten kan fortsatt ha en flott tur. 

Klatring i Tronoberget 

I Tronoberget i Lom finnes lette og morsomme klatreruter, men også ruter som virker helt 

håpløse. Til sammen er det 50 ruter å velge blant. Tålmodighet er en dyd og øvelse gjør mester, 

og til slutt blir det umulige mulig. Et utmerket felt for et første møte med klatring, men også 

spennende muligheter for de som har klatret mye.   

 

Klatring i klatretårnet i Lom 

Tårnet er 12 m høyt med 10 klatreruter opp og 3 rappellfester i toppen. Det betyr at 20 personer 

kan være i aksjon samtidig, 10 som klatrer og 10 som sikrer. Det har 3 sider med forskjellig 

vanskelighetsgrad. En økt i klatretårnet er fin å kombinere med andre aktivteter i Lom. 

 

Mimisbrunnr Klimapark 2469 

Dette er en lett tretimers tur hvor du kan oppleve Jotunheimens fantastiske natur, høyfjellets 

vær og klima, lokalhistorie om jakt og fangst som går tilbake til jernalderen. 

 

Se mer om disse aktivitetene på http://aktivilom.no/. 

 

 

VELKOMMEN TIL SOMMERTUR! 

 

Med Fjellsporthilsen 

Jostein Aalvik, Turkoordinator 

Tlf: 900 68470 

E-post: jostein.aalvik@gmail.com  

http://aktivilom.no/
mailto:jostein.aalvik@gmail.com

