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Forsidebilde: 
Aurdalsfjorden i Vassfaret, sett fra Aurdalsdammen.
Raufjell i det fjerne. Foto: Ole-Martin Høgfoss

Ringerikes Turistforening
tillitsvalgte 2004

Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Ingun Nygård, sekretær
Veme, 3534 Sokna · Tlf. privat: 32 13 15 96
Bjørn Bakken, styremedlem
Vikgshøgda 13, 3530 Røyse · Mobil: 909 64 963 
Marianne Aasen, styremedlem
Oppenåsen 19, 3518 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 16  20 64 · Mobil: 959 90 953
Arnhild Ballangrud, varamedlem 
Kirkeg. 1, 3520 Jevnaker · Tlf. 61 31 11 37
Kjetil Sudgarden, varamedlem
Loveien 15, 3514 Hønefoss · Tlf. 32 13 25 19
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 71 45 · Tlf. privat: 32 12 76 78
Ole-Martin Høgfoss, varamedlem
Sommerro, 3524 Nes i Ådal
Tlf. jobb: 32 12 10 39 · Mobil: 975 35 103

Koier

Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brækka
Brekkebygda, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund
Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Tore Schulze
Veiginveien 85, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 17 22 00 / 32 17 22 10
Storekrakkoia
Koiesjef: Tov Tinnbo
Søndre Torv 3, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 14 72
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 Sokna
Tlf. jobb: 32 17 99 00 · privat: 32 13 15 96
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629

Koiepriser
Overnatting: Medlem Andre
Voksne 155,- 255,-
Ungdom/student 19-26, 
født 1979-1986 100,- 165,-
Skoleungdom 13-18, 
født 1987-1992 100,- 165,-
Barn født 1993 
eller senere Gratis 50,-
Barnas Turlag født 
1993 eller senere Gratis Gratis
Skoleklasser man - fre
etter avtale m. RT-kont. 250,- 250,-

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Enkeltpersoner 50,- 60,-
Familie 50,- 60,-
Gruppe 2 eller flere 50,- 60,-

Betaling: 
Bruk giro, betal når du kommer hjem

Friluftstelefonen:
820 52 020

Bakre rekke: Ole-Martin Høgfoss, Bjørn
Bakken, Rune Thorsen, Kjetil Sudgarden.
Midtre rekke: Arnhild Ballangrud, Ingun
Nygård, Dagny Sjursdotter. 
Sittende foran: Per H. Stubbraaten.
Ikke til stede: Marianne Aasen.
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I en tid hvor massemediene slåss om vår
oppmerksomhet, er det hyggelig å kunne kon-
statere at Friluftslivets år har slått gjennom i
folks bevissthet. Spørsmål og kommentarer fra
venner og kjente har i hele vår fortalt meg at
folk er svært opptatt av friluftsliv. Særlig over-
raskende er kanskje ikke det, for vi har lenge
vært klar over at friluftsliv er mer grunnfestet i
Norge enn i mange andre land. Filosofen Nina
Witoszek sier at “den norske identiteten  med
få unntak er tuftet på det frie liv under åpen
himmel”. Denne identiteten har lange røtter, og
er skapt gjennom påvirkning av diktere og
landskapsmalere helt fra romantikkens tid i
første halvdel av 1800-tallet.

At lovprisningen av norsk natur og folkeliv
påvirket den politiske bevissthet, som igjen
førte fram til unionsoppløsningen i 1905,
virker nokså sannsynlig. DNT sentralt har
iallfall viet 100-års markeringen av løsrivelsen
fra Sverige stor oppmerksomhet, og et av
hovedtiltakene i Friluftslivets år er “Grense-
sømmen”. Målet med “Grensesømmen” er å
lage et sammenhengende stinett langs grensa
fra Svinesund i sør til Treriksrøysa i nord.
Kanskje vil noen av dere i Ringerikes Turist-
forening vandre en eller flere av etappene i
sommer?

Av alle jubileer på Ringerike er vi i år
kanskje mest opptatt av å markere 100-
årsminnet til lyrikeren Elling M. Solheim.
Allerede i 1999 ble han kåret til “Århundrets
ringeriking”, og på turene våre har han vært et
kjært innslag. Det fantastiske diktet “Det står ei
gran i Synnaåsen” kan stå som eksempel på
den dype naturfølelsen han formidler:

Det står ei gran i Synnaåsen,
Den grana har je så kjær.
Når sola gryr og når sola kvelder
Den legger gullet sitt der.

Det står ei gran i Synnaåsen, 
der låg je vårnatta lang.
Og jord og himmel og sorg og gle’e
igjennom hugen min sang.

På alle turene i Ringerikes Turistforening
legger vi inn kulturelle og historiske innslag
slik at turene skal bli en helhetsopplevelse, ikke
bare en vandring i naturen. Mange deltar
riktignok på våre turer primært for å komme i
bedre fysisk form, andre for å bli kjent med
nye mennesker, men det synes nesten som vi
får det ekstra hyggelig på turene våre fordi folk
har så ulike motiver for deltakelse. Derfor opp-
fordrer jeg nettopp deg til å bli med på våre
turer. Jeg kan love at du blir tatt vel imot og at
du ikke vil føle deg utenfor.

Ringerikes Turistforening har i år to
spesielle turkonkurranser gående. For å ta
“Skauleismerket” må du besøke 14 topper og
delta på en dugnad. Dette opplegget har RT
kjørt i mange år, men nytt av året er “Ukas
post”. Opplegget står nærmere omtalt i en
annen artikkel i dette bladet.

Vi har to markeringer i 2005 som er
spesielt tilegnet Friluftslivets år. Lørdag den 2.
juli arrangeres det fjellfest over hele landet, og
vi i RT har valgt oss Ringkolltoppen. Den
årvisse kaffekoken på Grønnknuten går av
stabelen søndag den 18. september, og i år
håper vi å ta imot kaffegjest nummer 2000.
Dette er familiearrangementer, hvor vi håper å
få vist hva Ringerikes Turistforening står for.
Sett av datoene, så ses vi!

Med friluftshilsen
Per H. Stubbraaten
Leder i Ringerikes Turistforening

Skauleispost Merknad Kart Kartref.
1 Dugurdsnatten trig.pkt 770m Strømsoddbygda 1715 I 393 848
2 Kavringhatten trig.pkt 669m Vikerfjellet 461 002
3 Strandekollen trig.pkt 398m Vikerfjellet 578 005
4 Rabben. trig.pkt Vikerfjellet 419 956
5 Lagmannskollen Strømsoddbygda 1715 I 511 858
6 Urdhogget trig.pkt 309m Holleia - Krokskogen 525 607
7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906
8 Blekkåsen 400 nord for trig.pkt Sperillen 1815 IV 556 835
9 Gunhildåsen trig.pkt 554m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Klomshue Hønefoss 1815 III 550 691
11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707
12 Djupvasshøgda trig.pkt 601m Oslo Nordmark 812 726
13 Dugnad
14 Gyrihaugflaka trig.pkt 604m Oslo Nordmark 774 615
15 Gjertrussen Oslo Nordmark 717 559

Superskauleis-
merket
Ringerikes Turistforening 2005

Her er en enkel og kortfattet oversikt over de
14 Skauleispostene som ligger spredt rundt
om i Ringerikstraktene.
Frist for innlevering av Skauleiskort er 1.
oktober 2005.

Per H. Stubbraaten på Ringkolltoppen
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Fjellsportgruppa

Sterk vind
under lunsj

ned fra Ørneflag.
(Storekrak)

Katarina i fint opplette på
Romsdalshorn.

Rast på Smørstabbreen.

Søre Smørstabbre-
tind, 2035 moh.

Marianne på 2035 moh.

Jaklefoss februar 2005.

Solen har gått ned og skyene har lagt seg nede i Romsdalen.

Treknatta.

Utsikt mot Torfinnstind.

Fondsbu, Beitostølen.

Harald Bakken leder an mot
Tomashelleren.
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Fjellsportgruppa

På vei opp til Falketind.

Storekrakkoia Høgevarde, Norefjell, 1459 moh.

Haraskørra i Vassfaret.

Fjellelva i Vassfaret.

Padletur gjennom Vassfaret. Foto M. Aasen. I enden av Nevlingen i Vassfaret. Foto M. Aasen.
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En skal tidlig krøkes… Forbildets makt…
Naturens elementer

er ofte de beste

De enkleste turer er de viktigste for barn.

Alle fotos av Alf E. Omholt
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RT-medlemmer får 

15 % rabatt
hos JK Sport A/S 
i Hønefoss

Alle RT-medlemmer med gyldig med-
lemskort får nå 15% avslag på veile-
dende pris på alle lagerførte varer hos
JK Sport. På sykler gis det 10% avslag. 
Avtalen varer fram til 21. juni 2006.
Medlemskortet skal fremvises.
Rabatten gjelder ikke tilbuds-/kampan-
jevarer og spesialbestilte varer. Her gis
det pristilbud i hvert enkelt tilfelle. OBS
at vår tidligere avtale med CitySport
ikke lenger gjelder.

Utsiktenes dag
– en del av Friluftslivets År

Og ikke bare én dag, men tre dager. Hole og
halve Ringerikes levende historiebok, Trygve
Ellingsen, ringte en dag og kom med en idé:
Utsiktenes dag som en del av Friluftslivets År.
Det er jo greit nok at vi har et helt år viet fri-
luftslivet. Men han mente dette måtte bli kon-
kretisert og konsentrert om noe håndfast,
nemlig kjente utsiktssteder i nærområdene.
Han tenkte seg arrangementer knyttet til
Kongens utsikt / Kleivstua, Gyrihaugen og
Ringkollen. Så langt som vi er kommet i plan-
legginga før bladet går i trykken, ser det slik
ut:

Søndag 26. juni.
Kongens Utsikt.
Frammøte på selve
utsiktspunktet. Trygve
Ellingsen forteller om
stedet, om historien(e)

og om bakgrunnen. Det blir servering av blant
annet rømmegrøt på Kleivstua, og opptreden
av hang-glidere på Dronningens utsikt
(utsprangspunktet ved ferista i Dronning-
veien). Tidspunkt og flere detaljer kommer i
Ringerikes Blad.

Søndag 2. juli.
Ringkollen. 
Dette er dagen da Fri-
luftslivets År blir mar-
kert av turistforenin-
gene over hele landet.

Ringerikes Turistforening markerer denne
”Utsiktenes Dag”, som sitt lokale arrange-
ment. Her blir det mulighet for å smake lokal
mat. Vi frisker opp litt om historien rundt
Ringkollen og Ringkollstua, og ser om vi kan
legge noe av arrangementet inne på selve
Ringkollstua dersom været (mot formodning)
ikke skulle vise godsida. Flere detaljer kom-
mer i Ringerikes Blad. Avreise med privatbiler
fra Tippen klokka 1100. 

En søndag i siste del
av august.
Gyrihaugen. 
Her blir det også arran-
gert en ”Utsiktenes
Dag”. Eksakt dato er

ikke fastsatt ennå, men programmet blir skåret
over noenlunde samme lest som ved de fore-
gående arrangementene. Denne toppen er jo
en av de flotteste utsiktspunktene langs hele
brattkanten ut mot Ringeriksbygdene, så
herfra skulle det være utsyn over sju preste-
gjeld og mer til. Også her blir det annonsert i
Ringerikes Blad med nødvendige opplys-
ninger. 

Alle fotos: Skiforeningens bildearkiv.
Axel J. Holt

Her ruslet dikterpresten Jørgen Moe, og
her hentet han sin inspirasjon til ”En
tiurleik på Holleia”.
Nå venter Holleia på deg!!

Søndag 18. september inviterer RT til 20
års jubileum for kaffeposten på Grønknut-
toppen. Vi har hatt ca. 1700 kaffegjester der i
løpet av de 19 årene vi har holdt på. Vi håper i
år å kunne ta imot kaffegjest nr. 2000, og den
vil vi hedre med en liten minnegjenstand.
Dagens meny er som alltid, hemmebakt
eplekake med håndpisket krem og skaukaffe
fra svartkjelen(eller saft til barna).

Denne dagen vil vi sette i eventyrets tegn,
og Barnas turlag i RT med sin leder Ingun
kommer, og hun vil lese eventyr for de minste.

RT legger ett av hovedarrangementene i
Frluftslivets år til Grønknuttoppen, og Modum
legger ukas tur hit. I forbindelse med kaffe-
posten er følgende veier åpne denne søndagen:
Drolsumveien fra Gravermoen til Styggdal
(ca. 2 km å gå) – Bårnåsveien til Brannbråtan
(ca. 6 km å gå)- Bergsveien til Kovaholet (ca.
4 km å gå). Følgende veier har vanlig beta-
lingsbom: Nakkerudveien nesten til Slottet
(ca. 5 km å gå) – Drolsumveien til Graver-
moen – Gubberudveien på Snarum til Bjore-
tjennshytta (ca. 12 km å gå) - Mohyttveien på
Kløftefoss, til Damtjern (ca. 12 km å gå) –
Hervikveien til Skalpelivatnet (ca. 4 km å gå).

Dette søndagstreffet på et av Holleias
høyeste punkter er blitt en tradisjonstur for

mange. Her kommer far og mor med minsten
i bæremeis på ryggen, stolte besteforeldre
kommer leiende på ett eller flere barnebarn.
En del av barna er spreke som foler og
kommer 5-10 minutter før følget sitt. Noen få
har faktisk vært her nesten alle 19 årene, vi
sier takk for sist når de kommer, og på gjensyn
om ett år når de går – en fin gjeng. Denne sep-
tembersøndagen har de fleste årene bydd på
klar fin høstluft, selv om vi ikke har noen vær-
garanti. Sett av hele dagen og ta deg god tid ,
gå ikke fortere enn at du ser naturen du går
gjennom. Stopp og slå av en prat med de du
møter. Dere har jo noe felles, nemlig den fan-
tastiske norske naturen, den snakker til oss
bare vi hører etter. Når du kommer fram,
møter du mange trivelige skautravere du kan
slå deg ned med, kanskje har dere felles
kjente, og dere blir jo ”Grønknutfans”.

Vi i Norge har etter hvert blitt “tingrike”,
men “tidfattige”. Skal vi prøve å gjøre noe
med det? Naturen er noe av vår største
rikdom, som det er viktig å ta vare på. En
indianer sa i et Erik Bye-program følgende:
“Vi skal forlate jorda like ren sju genera-
sjoner etter oss som da vi kom hit”. Litt av
en utfordring!

Jeg ønsker dere alle velkommen på Grøn-
knuttoppen den 18. september, og ser fram til
å møte dere.

Med turhilsen Jan, kaffevert.

”HOLLEIA” – Eventyrskogen

Arrangementsmannskapet på Grønknuten 2004
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Din sykkelspesialist i Hønefoss
Stort utvalg av sykler og annet sports- og treningsutstyr

JK Sport A/S 
Kirkegt 9 · 3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 04 80 · Faks: 32 12 04 80
E-post jksport@sensevawe.com

Åpent: man - fre: kl. 9.00 - 16.30
tor: kl. 9.00 - 19.00*
lør: kl. 9.00 - 14.00

* åpent til kl. 16.30 i juni, juli, august

Spesialtilbud på 

Grisport fjellstøvel
med membran, modell DAKAR 
veil. pris 999.-

Spesialpris til 
Ringerikes 
Turistforenings 
medlemmer

kun kr

650.-

Ringerikes Turistforening inviterer i
sommer til en hel ukes vandring i fjellet. Turen
skal starte fra Fondsbu, vest i Jotunheimen.
Deretter vandrer vi i praktfullt høyfjellsterreng
sydover i 7 dager. Mye av turen foregår over
1300moh, men vi skal både høyere og lavere.
Vi starter fra betjente og store Fondsbu, og går
deretter til 2 selvbetjeningshytter. Først Slet-
ningsbu ca 1,5 timer etter at vi har krysset
veien til Årdal. Her er det hermetikk, knekke-
brød, og en del annen proviant, men vi må lage
maten selv. Mye fantasifullt og godt kan pro-
duseres da. Før vi kommer til Sulebu neste
dag, krysser vi E16 like ved St. Tomaskyrkja
på Filefjell. Den kan være verdt et besøk. 

Etter  å ha bodd på to selvbetjente hytter,
blir det hyggelig å komme til Breistølen
Kanskje noen er spreke og går oppom
Suletind? Da to av oss gikk der sommeren
2004, fikk vi meget god ørret til middag, som
kanskje kan gjentas i år? Oppholdet her var
også hyggelig, og det var hyggelig å treffe
mennesker igjen etter tre dager uten å se noen. 

Fra Breistølen bærer det jevnt oppover fra
en frodig fjelldal til ganske goldt, men flott
terreng med stein, vann og snø. Godt å få øye
på Bjordalsbu etter noen timers vandring.
Terrenget fra Bjordalsbu er i starten værhardt,
barskt og flott: stein, snø og is! Deretter
kommer vi etter hvert til mer grønt gress og
beitende sauer i Fødalen, før det bærer ned til
Iungsdalshytta. Den ligger ved det oppdemte
Stolsvannet og har godt fiske. Mye av maten
de serverer her er helt egenprodusert.

Neste dag skal vi først noe bratt opp
gjennom Grevskardet, og ned på Flyane, så vi
får både litt nesten-klyving, men ikke noe
farlig, og god gange på myke stier. Etterpå

skal vi helt ned på riksvei 50 før vi skal i båt
over til Raggsteindalen hvor det både er dusj
og badstu. Her bruker også maten å være
svært god. Siste dagen blir ganske lang. Vi
skal opp over og gjennom Hallingskarvet
gjennom Folarskardet, bratt, men greit. På
andre siden er det langslakt nedover helt til
Haugastøl stasjon. Herfra går toget hjem til
Hønefoss. 

Jeg gikk mesteparten av denne turen i fjor,
og syntes at terrenget og landskapet var så flott
at jeg tenkte: Dette må flere få oppleve!
Dessuten var det lite mennesker på store deler
av turen. Det er en løype som forbinder Jotu-
heimen med Skarvheimen, så de fleste fottu-
ristene er enten nord eller sør for oss.

Dersom turen ikke blir fulltegnet av tur-
deltakere som ønsker å gå hele turen, kan RT
åpne for deltakere som går deler av den, men
de som går hele må ha førsteretten. Vi har
plass til 12 deltakere.

Jeg gleder meg til ny tur i praktfullt
terreng, og ønsker deltakere velkommen på
årets tur.

Ingrid M Nordgård

For en uhildet løypebeskrivelse: les ”Til
fots i Norge”.

Sommertur 17.-24. juli 2005

På vei fra Breistølen mot Bjordalsbu
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Fredag 10. – søndag 12. juni FRT
Klatretur til Hallingdal. 
Vi overnatter på Kolsrud camping i egne telt.
Den ene dagen klatrer vi flere taulengder i
feltet rett bak campingplassen. Den andre
dagen tar vi sikte på å klatre på feltet som
ligger på Gol. Turen krever personlig utstyr og
klatreerfaring.
Påmelding innen 1. juni til turkoordinator
Harald Bakken, tlf. 32 12 18 67, 
mobil 41 22 20 93.

Lørdag 11. juni RT
Sykkeltur Vestre Ådal -Vælsvannet - Hønefoss.
Fin, nesten ’bilfri’ sykkeltur i skogsterreng,
ganske lett, men noe trilling fra Ådal opp til
Vælsvannet. Vi sykler via Kilemoen og Vestre
Ådal til Hallingby. Gamle Ådalsvei til E16,
kort strekke langs denne og på skogsbilvei opp
Grandalen, trilling på sti til nordvestre delen
av S-Vælsvann (339 moh), fint å raste her! På
skogsbilvei langs vannet og videre ned til
Spennbetong på Hensmoen og via Hensmoen
–Nymoen-Hovsmarka ned til Hønefoss.
Turlengde ca. 35 km, en del stigning opp til
Vælsvannet, ellers svært bilfri tur gjennom
kulturlandskap, skog etc. 
Oppmøte på Tippen kl. 0900 
Turledere: Axel Holt (tlf. 32 12 30 19) 
og Liv Skretteberg (tlf. 32 12 46 94).

Søndag 12. juni RT
Skrubbheim ved Hovseteråsen.
Marta og Erland tar oss med til Hovseteråsen
ved Vælsvanna. Frammøte på Tippen kl 1000
eller ved bommen ved Spenncon kl 1015. Vi
kjører til Vælsvann hvor vi parkerer. Går
derfra til toppen av Hovseterhøgda. Derfra til
Hovseter, videre på ny sti til Skrubbheim. Der

blir det servert kaffe og kaker. Kanskje
kommer Leif Kjemperud og forteller om livet
på Skrubheim 1944-1945. Etter en god rast
går vi ned til Gørrtjenn og veien ned til bilene.
Turleder Marta Fines og Erland Andreassen.

Søndag 12. juni RT
Merkedugnad. ”D`er itt`no som kjem ta seg
sjøl” sang spelemannslaget Vømmøl på 70-
tallet. Sant nok. Uten at vi alle tar i et tak, gror
stier igjen og koier forfaller. Vi møtes til en
sosial happening, på norsk kjent som
DUGNAD. Bli med Axel Holt på merking fra
Steinbusetra mot Storflåtan og Nautsund-
kollen. Oppmøte på Jonsetangen kl 0900, husk
sykkel!

Tirsdag 14. juni RT
Tur på Høgholleia. Vi kjører opp Sesserud
skogsbilveg og da er det ikke så langt før vi er
oppe de tyngste bakkene. Når vi kommer opp
ser vi på været og hører med turdeltagerne om
det er noen spesielle ønsker hvor vi skal gå.
Stortjern, Høgberga, Grønnknuten, Rudskollen,
Svartebuåsen er ulike alternativer for dagen. 
Oppmøte på Tippen kl 1000. 
Turleder Erik Halkinrud.

Onsdag 15. juni RT
Elsrudkollen. Vi reiser fra Tippen kl. 1700 til
lokalet Granvoll, ved Vikermoen.
Vi går på blåmerket sti mot Vikerkoia, tar så
av mot søndre Koldalshytta, sti videre derfra
til Elsrudkollen. Turen tar ca. 3 timer. 
Turleder Erik Lunde, tlf. 32 11 06 10

Lørdag 18. juni RT
Sykkeltur Damtjern – Heggelia – Skanse-
bakken – Bogstad – Aker brygge.
Forsommersola varmer og de første bakkene

kan føles litt drøye før vi tar første rasten ved
Heggelia. Utover mot Sørkedalen går det
kjapt. Her er det vanligvis tett sykkeltrafikk.
Vi puster igjen ved Bogstadvannet, før vi
dukker ned i byjungelen, tar Frognerstranda og
parkerer forhåpentligvis trygt og uskadet på
Aker brygge. Fortsatt forutsatt godvær sjekker
vi væskebalansen ute på brygga, blir det kjølig
og grått får vi ty innendørs. Egen buss tar
syklene og oss tilbake til Hønefoss. 
Påmelding til turleder Axel Holt innen man.
13. juni på tlf. 996 12 222. 

Søndag 19. juni RT
Bli med på den legendariske kaffekoken ved
fantastiske Trollfossen, ved Fjellanvollen. Kaf-
fekoker Tron Trondsen er på plass mellom kl.
11-15. Sti fra Bukollplassen.

Lørdag 25. – søndag 26. juni RT
Soloppgangstur. Natt-tur på Dugurdsnatten,
lengst vest på Ringerike.
Vi kjører innerst i Brekkebygda og vandrer
videre på en bomveg, til Lindelia og Med-
dragstjern, svinger sørover og opp på ryggen
av Haverstingen. Nå er vi på kanten mot
Krøderen, med Krøderen og Norefjell og sol-
nedgang i vest. Østover ligger Ringerike under
oss. Her blir det stiløst, men greit å holde
ryggen selv om den er avbrutt av noen ”dype
daler”. Det kan bli mørkt en kort periode, med
forsiktighet er det greit å gå likevel. Topp-
punktet nås ved 2-3 tiden, og det har begynt å
lysne i øst. Ha med godt med klær og
sovepose/liggeunderlag, samt mat til kvelden
og en god tur neste dag. Avreise Tippen kl
20.00. Turleder: Ingrid Nordgård, 
tlf. 32 12 47 25.

Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag

Turprogram
sommer og høst 2005
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Søndag 26. juni RT
Kongens Utsikt.
Frammøte på selve
utsiktspunktet. Trygve
Ellingsen forteller om

stedet, om historien(e) og om bakgrunnen. Det
blir servering av blant annet rømmegrøt på
Kleivstua, og opptreden av hang-glidere på
Dronningens utsikt (utsprangspunktet ved
ferista i Dronningveien). Flere detaljer og
tidspunkt kommer i Ringerikes Blad. 
Turleder Trygve Ellingsen. 

Onsdag 29. juni - søndag 3.juli FRT
Romsdalen byr på mange klatre- og turmulig-
heter. Bl.a. Romsdalshorn,Vengetind og
Hornaksla. Satser på å ligge i Basecamp oppe
i Vengedalen og ta turer derfra. NB Deltagere
må selv ha med utstyr for klatring. 
Koord. Harald Bakken (412 22 093)
haralba@online.no eller 
Katarina Brandt (32 75 47 60)
katarina.brandt@sb-hf.no 
Vi reiser fra Hønefoss ca kl 17.00 onsdag.

Lørdag 2. juli RT
Ringkolltoppen.
Markering av Frilufts-
livets år. Dette blir et
familiearrangement

med merket løype fra Ringkollstua til Ring-
kolltoppen og innlagte poster. Spennende mat-
servering. Aktiviteter for alle aldersgrupper.
Se annonse i Ringerikes Blad. 
Avreise fra Tippen kl. 1100. 
Turleder Per Stubbraaten.

Søndag 17. – søndag 24. juli RT
Tur fra Jotunheimen til Skarvheimen, fra
Fondsbu til Haugastøl, buss til Fondsbu, med
avreise fra Hønefoss ca kl. 1030, (Valdreseks-
pressen).Vandring hele uka, via Fondsbu, 7t til
Sletningsbu, 6,5 t til Sulebu, 6t. til Breistølen,
4t til Bjordalsbu, 6t til Iungsdalshytta, 6t + båt
til Raggsteindalshytta, 8t til Haugastøl. Herfra
tog ca kl.1730 søndag kveld. Pris ca kr 3000,-
, dertil reise ca kr 700,- kr 900,-. Reisetider og
priser blir oppgitt mer nøyaktig i annonsen i
Ringerikes Blad. Opplysninger om turen fås
hos turleder Ingrid M. Nordgård, tlf. 32 12 47
25, som har gått turen og ble meget begeistret
for området. Maks 12 deltakere, påmelding
innen 17. juni. Det er mulig å gå deler av turen
også. 

Lørdag 6. – søndag 7. august RT
Tur til Bagn og Reinli.
Avreise lørdag i privatbilder fra Tippen kl
0900 til Bagn, parkering ved Gråbeinhølet litt
forbi Bagn. Vi går på ”slagmarken” opp til
Bergatn hvor turleder vil fortelle om de dra-
matiske dagene i april 1940. Tilbake om
Gubberud og ned til sentrum. De som ønsker
det blir med til Søndre Fjellstølen hvor vi
overnatter på hytter og / eller telt. Sosialt
samvær lørdag kveld. Søndag går vi til Fiske-
bufjellet, Bjødalskampen, Ølnesfjellet og Kon-

gevegen tilbake til Fjellstølen, ca. 6-7 timers
tur.
Påmelding innen 1. august til turleder 
Kjetil Sudgarden 32 13 25 19 / 934 37 860.

Tirsdag 9. august RT
Rusletur i Knestangåsen. Avreise fra Tippen kl
1000 i privatbiler. 
Turleder Siggen Svingheim.

Onsdag 10. august RT
Sykkeltur i området Ringkollen Jaklefoss.
Oppmøte ved Jaklefoss kl. 1730.
Turleder Finn Granum

Fredag 12. – søndag 14. august RT
Topptur til Skutshorn og Horntind i Vang, med
overnatting på Søre Hemsing.

Med Vangturen i august 2004 friskt i minne, er
det vel mange som kan tenke seg en ny tur til
flere flotte topper i denne fine fjellkommunen.

Fredag 12. august fra Tippen kl 1600 til den
tradisjonsrike garden Sørre Hemsing som
består av et originalt 4-kanttun med til
sammen 8 bygninger fra 1600-tallet og 1800-
tallet. Bygningene er nyrestaurerte og holder
god standard. Vertskapet Berit og Arne
Nefstad tar i mot, og her skal vi overnatte
begge netter. Gjestfriheten og maten er av
beste merke!

Skutshorn, 1.630 moh.
Lørdag 13. august kjører vi langs nordsida av
Vangsmjøse til grenda Vennis og derfra inn i
den vakre Sanddalen. Her parkerer vi inne ved
stølene, krysser Leineåne og tar fatt på den
bratte lia opp mot Skutshorn (Skutshødn). Fra
toppen er det flott utsikt mot Vangsmjøse,
Grindaheim, Bergsfjell, Grindane, Gilafjellet,
Hugakøllen mm. Underveis kan vi kanskje
oppleve at det skyter i ”hødne”? Nede i Vennis
tar vi en titt på de gamle Leinekvernene.

Horntind, 1.454 moh.
Søndag 14. august forlater vi Søre Hemsing og
drar opp til Tyin. Derfra går vi opp mot
innsjøen Øyangen og opp til Horntind (Hødn-
tinden). På toppen er det en fantastisk utsikt
mot Jotunheimen. Emanuel Mohn lagde et én
meters panorama herfra, som ble utgitt i DNTs
årbok for 1884. Vi kan også gå en avstikker
lenger øst for å få med oss den flotte utsikten
mot Øye og Vangsmjøse.

Overnatting + mat på Sørre Hemsing: 
ca. kr 1.000,-. Bensinpenger kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist 25. juni 2005. Maksimalt
antall blir 18 personer

Turleder Liv Skretteberg og Karsten Lien. 
Liv: tlf. 32 12 46 94 / 952 54 760
liv@ringerike.folkebibl.no 
Karsten: tlf. 32 14 42 11 / 909 99 867 
karsten.lien@statkart.no

Tirsdag 16. august RT
Tur til Bekkebakken. Vi ser på gamle plasser
og hendelser. Lett tur. 
Avreise fra Tippen kl 1000 i privatbiler. 
Turleder Karsten Hansen.

Onsdag 17. august RT
Steinsfjorden rundt på sykkel. 
Turen rundt Steinsfjorden er i ferd med å
etablere seg som en klassiker. En fin sykkeltur
uten altfor mye trafikk, der vi legger inn stopp
etter behov. Sørg for luft i hjulene, kraft i beine
og godt humør! Frammøte på Tippen kl 1800
Turleder Dagny Sjursdotter.

Tirsdag 23. august RT
Tur Eggemoen nord og Vågårdsåsen. 
Erland Andreassen er godt kjent på Eggemoen
og traktene rundt om, når han tar oss med til
Tannberghytta og Fuglesangen har han nok et
par gode historier på lur.
Frammøte på Tippen kl 1000, avreise med pri-
vatbiler. 
Turleder Erland Andreassen.

Lørdag 27. – søndag 28. august HT / FRT
Hadeland Turlag inviterer fjellsportgruppa i
RT med på kanotur gjennom Nordmarka.
Møtested: Myllsdammen kl. 09.00.
Parkeringsavgift for de som lar bilen stå på
parkeringsplassen.
Vi starter med å padle over Mylla. Så blir det
vekselvis bæring, trilling og padling. Vi er
innom vannene Ølja, Tverrsjøen, Skarvvatnet,
Pershusvatnet, Finntjern, Aklangen, Katnosa,
Store Sandungen, Hakkloa, Bjørnsjøen,
Helgeren, Trehørningen og Nordvatnet. Turen
avsluttes enten med å trille ned til Elnes eller
til Strykenvatnet. Velger vi det siste alterna-
tivet, kan vi padle helt til Harestua.
Dette er en flott tur der vi opplever de stille og
uberørte områdene i Nordmarka. I tillegg til
fine padleområder, må deltakerne være innstilt
på å bære kanoen opp/ned til vannene og trille
både på stier og skogsbilveier.
Turen vil vare i to hele dager. Overnatting
finner vi på et idyllisk sted.
Ta med mat og utstyr for overnatting. Værfor-
behold.
Info og påmelding innen 24.08. til turleder
Jens Arne Ohren,
tlf. 61 32 32 76 / 951 64 103.

Fredag 26. – søndag 28. august RT
Topptur Hemsedal.
August i fjellet, med Høgeloft og Raudberg-
skarvet som turmål. Vi kjører egne biler fra
Hønefoss (Tippen) fredag kl. 1600. Overnat-
ting Bjøberg fjellstue. Lørdag prøver vi oss på
Store Jukleegga, der Høgeloft med 1920 moh
er målet. Søndag tar vi turen Breidstølen –
Bjordalsbu –Raudbergskarvet (1818 moh) –
Bjøberg, og så bærer det hjemover. 
Påmelding innen 18. august til turleder Axel
Holt, tlf. 32 12 30 19.
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Tirsdag 30. august RT
Tyttebær- og sopptur rundt Hovinkoia. Avslut-
ning for tirsdagsturene.
Tyttebær er lett å finne rundt Hovinkoia, sopp
også, forresten. Men hvor god kjennskap har
du til sopp? Godt å ha med seg folk som
forstår seg på sakene! Vi stoler på turlederne
Siggen Svingheim og Erik Monserud, og
møtes på Tippen kl 1000.

Onsdag 31. august RT
Kongens utsikt. 
Få turistmål, om noen, var så kjente på første
halvdel av 1800-tallet som Kongens utsikt og
”klevens svimlende portal”. Hit kom både fant
og fut, herfra kan man se snøen på Norefjell til
langt ut på sommeren. Bli med til klassiske
trakter, nyt utsikten over både kulturlandskap,
blåner, åser og fjerne fjell. 
Dagny Sjursdotter reiser fra Tippen kl 1800,
og hun blir nok ikke aleine!

Søndag 4. september
Tur til Høgnipa 660 m.o.h.
Turen går om Rishovdsætra, og opp til toppen
av Høgnipa fra nordsida.
Høgnipa er et flott utsiktspunkt med spesielt
fin utsikt østover og mot Høgholleia. 
Oppmøte på Tippen kl 0930 for avreise til
Karlsbråtan ved Bergsjø (Turlederne møter her
kl 1000). Turledere Inger og Anton Brækka

Onsdag 7. september RT
Sykkeltur i og rundt Hønefoss. 
Fremmøte Tippen kl 1700. 
Turleder Lilleba Sand.

Lørdag 10. september RT
Dugnad Tjuvenborgkoia.
”D’er itt’no som kjem ta seg sjøl” sang spele-
mannslaget Vømmøl på 70-tallet. Sant nok.
Uten at vi alle tar i et tak, gror stier igjen og
koier forfaller. Vi møtes til en sosial
happening, på norsk kjent som DUGNAD.
Redskap og materialer skal inn på koia. Vi må
organisere kjøring (stengt bomvei), vi reiser
derfor i samlet tropp fra Tippen kl 0900.
Ønsker du kanskje å ligge over? 
Ta kontakt med koiesjef Alf Elling Omholt, 
tlf. 32 13 15 96.

Søndag 11. september RT
Kulturdag på Tjuvenborgkoia. 
”Der fløi en Fugl over Granehei -” Følger du
fuglen, kanskje du får høre lokken:  ”Tirillill
Tove, tolv mann i skove”. 
Ingun og Alf Elling inviterer til kulturdag på
koia, det er duket for tur ut på selve Tjuven-
borgen, og kanskje selveste Johan Sebastian
Welhaven kommer? Den som blir med får se!
Mulighet for overnatting på koia etter lør-
dagens dugnad. Fremmøte på Tjuvenborgkoia
kl 1200.
Tlf. til Alf Elling: 32 13 15 96

Søndag 18. september RT 
Kaffekoken på Grønn-
knuten arrangeres for
20. gang!
Knapt noen turvan-

drere her i distriktet har unngått å høre om
dette tradisjonsrike arrangementet. Kaffe og
eplekake med krem på toppen av Grønnknuten
inne på Holleia. Blir vi over 300 deltakere kan
deltaker nr. 2000 få en overraskelse! Kaffe-
koker Jan Fredriksen er som vanlig ansvarlig
for denne dagen og du treffer han på toppen
fra kl 1100. Se egen annonse i Ringerikes
Blad før arrangementet. 

Søndag 18. september BT
Klatring i Oppenåsen har blitt tradisjon i
Barnas Turlag, også i år arrangerer vi denne
populære aktiviteten, her vil mange være med
så vær raskt ute med å melde dere på til tur-
lederne Bjørn Bakken og Lena Heimsnes 
tlf. 909 64 963. Mer info. om oppmøte se
annonse i Ringerikes Blad.

Onsdag 21. september RT
Merkedugnad. ”D`er itt`no som kjem ta seg
sjøl” sang spelemannslaget Vømmøl på 70-
tallet. Sant nok. Uten at vi alle tar i et tak, gror
stier igjen og koier forfaller. Vi møtes til en
sosial happening, på norsk kjent som
DUGNAD. Bli med Erik Monserud på
merking fra Steinbrua mot Flåbekk. Ta kontakt
med Erik, tlf. 32 11 03 92, for mer info. om
oppmøte.

Lørdag 24. – søndag 25. september RT
”Skauleis til fjells”
Lyst til å strekke litt ekstra på beina? Utfor-
dringen Hønefoss – Tjuvenborgkoia til fots
ligger klar med en ca. 10 timers tur, en
skikkelig ”skauleis til fjells”. Vi møtes på
Tippen kl. 0800, går opp gjennom Herads-
bygda før turleder Axel Holt leder oss inn i de
dype skoger. Middag og overnatting på koia,
før vi tar turen til Partisanersteinen på søndag.
Mer info. får du av turleder Axel Holt på
mobil 996 12 222.

Søndag 25. september RT
Partisanersteinen. Avreise fra Tippen kl 1000
til Saksentjernsetra nord for Sokna. Her møter
turleder Axel Holt. Vi går opp til Totjerna og
Partisanersteinen. Rast her før vi legger
returen om Tjuvenborgkoia og selve Tjuven-
borgen.
Mer info. får du av turleder Axel Holt på
mobil 996 12 222.

Søndag 2. oktober RT
Krokskogen på langs byr på mange fine utsyn,
på en skikkelig skautur og noen kulturinnslag
også. Vi møter opp på Tippen kl 0900 (NB!),
vi tar drosje herfra. 
Selve turen starter fra Jaklefoss / Langtjern,
passerer Damtjern, Migartjern under Gyri-
haugen og ender ned Grøndokka til Sund-
vollen. Vi tar så buss tilbake til Hønefoss. På

denne turen inviterer Tron Trondsen til en
skikkelig klassiker. 

Søndag 9. oktober BT
Vi lager en artig postløype for barna. Info. om
tid og sted se annonse i Ringerikes Blad.
Turleder Bjørn Schørlien.

Lørdag 22. – søndag 23. oktober HT / FRT
Hadeland turlag inviterer fjellsportgruppa i RT
med på gapahuktur!
Turen går sannsynligvis i området rundt Ring-
kollen (vær- og føreavhengig), og det vil ikke
være altfor langt å gå. Stort sett holder vi oss
på sti, men vi skal ha med oss litt oppakning.
På en sånn tur prioriterer vi å bruke mest tid
på leirplassen og bålet, - gapahuk er kosetur!
Lengde og varighet: fra lørdag kl 10.00 –
søndag ca kl 16.00. 
Max 4 km. Påmelding: innen fredag 14.
oktober. Pris: ca kr 50,- til å dekke fellesut-
gifter. Samkjøring / bilspleis. 
Info og påmelding til turleder Grethe Engen,
tlf. 97 65 86 07, 
eller e-post engengrethe@enter.vg

Søndag 13. november BT
Bli med på spennende kveldstur med lomme-
lykt, høsten har mye fint å by på og det skal vi
i barnas turlag vise i kveld. Turleder Ingun
Nygård og Alf Elling Omholt tlf. 32 13 15 96

Lørdag 26. - søndag 27. november HT / FRT
Blått vinterlys, ski og hyttekos på fjellet!
Hadeland turlag inviterer fjellsportgruppa i RT
med på tur til Høgevarde på Norefjell.
Frammøte: Statoil på Noresund kl. 11.00 (for
samkjøring kontakt turleder).
Vi parkerer på Norefjellsstua. Derfra følger vi
«Norefjell-ryggen» inn til den selvbetjente
hytta like ved Høgevarde (1459 m.o.h.). Turen
foregår på ski så langt det er mulig. Delta-
kerne må være forberedt på å bære skiene det
første stykket hvis det er lite snø. Høgevarde
regnes som et av de beste utsiktpunktene i
landet og området har vært brukt av folk i flere
hundre år. Det blir informasjon og historikk
underveis på turen. Lengde ca. 4 timer opp 2
timer ned. Pris ca. 250 kr. for medlemmer.
Alle deltakerne må ha ski, sovepose/lakenpose
og vinterklær. Deltakerne tar med niste til
turen på lørdag og til frokost på søndag. Vi
lager middag med mat som er på hytta på
lørdag. Påmeldingsfrist: 23.11.2005
Mer info. ved turleder Arnstein Schumann
Hansen tlf.: 911 20 374

Søndag 11. desember BT
Julearrangement i Barnas Turlag. 
Turleder Ingun Nygård og Alf Elling Omholt.
tlf. 32 13 15 96. Info. om tid og sted se
annonse i Ringerikes Blad. 
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Ringerikes Turistforening
Turkalender sommer og høst 2005

Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse
Fre 10. – Klatretur til Hallingdal,
Søn 12. juni overnatting Kolsrud camping.

FRT Harald Bakken Flå Påmeld. Innen 1. juni

Sykkeltur. (Hønefoss – Skollerud  
Lør 11. juni – Hallingby – Vælsvannet – RT Liv Skretteberg og Axel Holt Sperillen, Hønefoss Tippen kl. 0900 (NB)

Geiteryggen – Hønefoss).
Søn 12. juni Merkedugnad. Steinbusetra mot Storflåtan RT Axel Holt Nordmarka Jonsetangen kl 0900. Ta med Sykkel!
Søn 12. juni Skrubbheim ved Hovseteråsen. RT Marta Fines og Erland Andreassen Sperillen Tippen kl. 1000.

Tirs 14. juni
Høgholleia. Sesserud.

RT Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 1000
Deltakerne kommer med ønsker.

Ons 15. juni Elsrudkollen. RT Erik Lunde
Vikerfjellet eller 

Tippen kl. 1700
Sperillen

Lør 18. juni Sykkeltur. Damtjern – Aker Brygge. RT Axel Holt Nordmarka Damtjern kl. 1100, retur AB 2000.
Søn 19. juni Trollfossen, kl 11-15 v/Fjellanvollen. Tron Trondsen Kaffekok åpen 11-15. Sti ifra Bukollplassen.
Lør 25. – 
Søn 26. juni

Dugurdsnatten, soloppgangstur. RT Ingrid Nordgård Strømsoddbygda Tippen kl. 2000

Søn 26. juni Utsiktenes dag, Kongens Utsikt. RT Trygve Ellingsen Holleia - Krokskogen Se annonse i Ringerikes Blad
Ons 29. juni

Romsdalen FRT
Harald Bakken,

Hønefoss, onsdagen ca kl. 1700
søn 3. juli Katarina Brandt

Lør 2. juli
Ringkolltoppen.

RT Per Stubbraaten Nordmarka Tippen kl. 1100
Markering av Friluftslivets år.

Søn 17. – Fondsbu – Haugastøl.
1517 I + II + III,

Søn 24. juli Ukestur over 8 dager.
RT Ingrid Nordgård 1516 III + IV, Påmelding innen 15. juni

evt Skarvheimen
Lør 6. – Bagn og Reinli. Overnatting på Fjellstølen 

RT Kjetil Sudgarden Sør-Valdres Påmelding innen 1. august
søn 7. aug for de som ønsker.
Tirs 9. aug Knestangåsen RT Siggen Svingheim Nordmarka Tippen kl. 1000
Ons 10. aug Sykkeltur. RT Finn Granum Tippen kl 1730
Fre 12. –

RT Liv Skretteberg og Karsten Lien
Tyin, Gjende,

Påmelding innen 25. juni
søn 14. aug

Topptur i Vang.
Øye, Vangsmjøsa

Tirs 16. aug Bekkebakken RT Karsten Hansen Tippen kl. 1000
Ons 17. aug Sykkeltur. Steinsfjorden rundt. RT Dagny Sjursdotter Nordmarka Oppmøte Tippen 1800
Tirs 23. aug Eggemoen - Vågårdsåsen RT Erland Andreassen Sperillen, Hønefoss Tippen kl. 1000
Lør 27. –

Kanotur i Nordmarka.
HT

Jens Arne Ohren Nordmarka Påmeld innen 24. aug til Jens Arne Ohren
søn 28. aug FRT
Fre 26. – Hemsedal
søn 28. aug Jukleegga og Raudbergskarvet

RT Axel Holt Skarvheimen Påmeld innen 18. aug. til Axel Holt

Tirs 30. aug
Tyttebær- og sopptur Hovinkoia.

RT
Siggen Svingheim

Avslutning for tirsdagsturene. Erik Monserud
Holleia Oppmøte Tippen kl. 1000

Ons 31. aug Kongens utsikt. RT Dagny Sjursdotter Nordmarka Oppmøte Tippen 1800
Søn 4. sept Tur til Høgnipa 660 m.o.h. RT Inger og Anton Brækka Holleia - Krokskogen Oppmøte Tippen kl 0930
Ons 7. sept Sykkeltur i og rundt Hønefoss RT Lilleba Sand Oppmøte Tippen 1700
Lør 10. sept Dugnad Tjuenborgkoia. RT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt Vikerfjellet
Søn 11. sept Tjuenborgkoia (kulturarr.). RT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt Vikerfjellet
Søn 18. sept Kaffekok på Grønnknuten RT Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen Grønnknuten kl 1100
Søn 18. Sept Klatring i Oppenåsen BT Bjørn Bakken og Lena Heimsnes Se annonse i Ringerikes Blad
Ons 21. Sept Merkedugnad fra Steinbrua mot Flåbekk RT Erik Monserud Vikerfjellet
Lør 24. – Skauleis til fjells!

RT Axel Holt
Hønefoss,

Påmelding Axel Holt
søn 25. sept Hønefoss - Tjuvenborgkoia Vikerfjellet
Søn 25. sept Partisanersteinen RT Axel Holt Vikerfjellet Oppmøte på Tippen kl 1000.
Søn 2. okt Krokskogen på langs RT Tron Trondsen Nordmarka Oppmøte på Tippen kl 0900 (NB!)
Søn 9. okt Postløype BT Bjørn Schørlien Se annonse i Ringerikes Blad
Lør 22. okt – Gapahuktur med Hadeland Turlag, HT
søn 23. okt Ringkollen FRT

Grete Engen Nordmarka Mer info. av turleder

Søn 13. nov Kveldstur med lommelykt BT Ingun Nygård og Alf Elling Omholt Se annonse i Ringerikes Blad
Lør 26. nov – HT
søn 27. nov

Skitur til Høgevarde Norefjell.
FRT

Arnstein Schumann Hansen Norefjell Mer info. av turleder

Søn 11. des Julearrangement BT Ingun Nygård og Alf Elling Omholt Se annonse i Ringerikes Blad
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I samarbeid med DNT (Den 
Norske Turistforening) gir 
Cappelen ut en forbedret 
klassiker! Den åttende 
utgaven av Til fots i Norge 
beskriver alle fotturer langs 
DNT-merkede stier i hele 
Norge. En del umerkede 
turer er også beskrevet. 
Flere tusen kilometer med 
herlige muligheter for 
fjellvandring, skogsturer og 
turer i lavland og kyststrøk 
er med. Boken sendes ut 
ultimo juni.

Til fots i Norge
Fotturistens viktigste turkamerat!

Cappelen Direkte

Svarsending 1124
0090 Oslo

6024335

KUNDESERVICE  Postboks 350 Sentrum, 0101 OSLO
Tlf. 81 55 92 02 (kl. 9.00-15.00) Fax 22 98 58 96 (hele døgnet)

RIV AV SVARKORTET OG SEND DET INN I DAG. 
Portoen er allerede betalt av oss. Send ingen penger nå.

       JA TAKK, som medlem av DNT ønsker jeg 
å benytte meg av dette tilbudet! Vennligst send 
meg straks      (antall) Til fots i Norge til kun 
kr 198,- pr eks!  Porto på kr 39,- kommer i tillegg. Boken 
kan også bestilles direkte på www.cappelendirekte.no/dnt

                                            VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER 

Navn:

Adresse:

Postnr./Sted:

Telefon:

Underskrift:
(Må underskrives av alle. Foresattes underskrift dersom du er under 18 år)

Alle rutebeskrivelsene og 
opplysningene er gjennomgått og 
oppdatert av redaksjonen og de 
enkelte medlems foreningene i DNT.  
Du fi nner detaljerte oversikter over 
DNTs hytter og mange private 
overnattingssteder i hele Norge. 

Oversiktlige kart og en praktisk 
inndeling i turområder over hele landet 
fra Ryfylkeheiane i sør til Finnmark i 
nord bidrar til at denne boka er en 
nødvendighet for alle som skal på tur 
i norsk natur! 

Kulturhistoriske detaljer og andre 
spennende opplysninger gjør boka 
til en nødvendig del av så vel 
planleggingen som selve turen. 

Som medlem av DNT kan 
du bestille boken her til kun kr 198,-  

Spar kr 70,-
(ord.pris kr 268,-)

✁

For bestilling av dette verket/bokpakken er jeg kjent med at Cappelen lagrer kunde-
opplysninger om meg for å oppfylle kundeforholdet, og for å kunne tilby attraktive 
produkter fra Cappelen Direkte og våre samarbeidspartnere. Det gjelder også en tid etter 
at kundeforholdet er avsluttet. For mer informasjon se www.cappelendirekte.no.
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Av Bjørn Aasheim, Oslo

Fellesferien kan brukes til så mangt.
Sommeren 2004 gikk Bjørn Aasheim, bosatt
i Oslo, men med sterke røtter til Hosanger
på Osterøy nord for Bergen, strekningen
Oslo - Bergen til fots. Turen ble gjennom-
ført på i alt 25 dager, inklusive hviledager. I
denne artikkelen gir Aasheim en detaljert
beskrivelse av turen, ispedd ”sorger og
gleder” og morsomme episoder underveis.
Skauleispostens lesere vil merke seg at
turen gikk gjennom kjente og kjære RT-
trakter – Ringkollen, Krokskogen og Viker-
fjell.

Planlegging og forberedelse
Hva får en voksen mann på over de femti

til å komme på tanken om å gå til fots fra Oslo
til Bergen? Spørsmålet ble stilt før jeg dro – og
av folk jeg møtte underveis. Jeg hadde ikke –
og har ikke – noe godt svar, annet enn at jeg
alltid har likt å gå tur i skog og mark, med det
velværet som følger av bare å gå – når man
har funnet rytmen, og kropp og sjel er i
balanse. Åpningssetningen i Conrad Richters
berømte roman, “The Trees” (ikke oversatt til
norsk), fra pionertidens Amerika, beskriver
godt denne følelsen: - “They moved along in
the bobbing, springy gait of a family that
followed the woods as some families follow
the sea.”  Nesten som å danse!

De amerikanske pionerene dro jo også mot
vest – og i likhet med dem fulgte vel også jeg
en drøm, eller lengsel, selv om den er
vanskelig å uttrykke i ord. Dikteren Jan Erik
Vold sier et sted: - Det er til havet vi skal, .…
For mitt vedkommende var det i hvert fall
riktig i rent bokstavelig forstand! 

Planen var å gå ”skauleis til fjells”, etter
god gammel RT-oppskrift. Jeg måtte legge opp
en rute, bestemme dagsmarsjer og overnatting,
beregne proviantbehov samt finne ut hva jeg
måtte ha med av klær og utstyr. For å slippe å
bære med for mye mat , la jeg ut et par depoter
underveis (Buvasskoia og Finse). Det skulle
likevel vise seg omtrent umulig å komme
under tretten kilo, ferdigpakket sekk. 

Jeg endte opp med følgende rute:
Gjennom Nordmarka, over Ringkollen til
Hønefoss, nordover opp Vikerfjell over
Tjuenborg, Buvass og Storekrak til Flå. Derfra

langs ”Norefjellsruten: Toveseter, Haglebu,
Dalabu, Tunhovd, Torsetlia og inn på Har-
dangervidda over Åan og derfra videre til
Finse. Fra Finse til Hallingskeid og ned til
Ulvik i Hardanger, og (buss) til Voss. 

Siste del gikk gjennom søndre del av
Stølsheimen til Høgabu, derfra sørvestover
gjennom Herfangsdalen, forbi det fantastiske
Austmannagjelet med utsikt vestover mot
Vaksdal og Sørfjorden og havet i vest, over
fjellet og kryssing av Bogaskardet til Nordvik-
sætret og videre til Gullbotten. Fra Gullbotten
”rett vest” over Gullfjellet til Haukeland, før
siste strekk over Fløifjellet til Bergen. Kort
sagt, en fantastisk tur. Men, som man forstår:
mye opp og ned!

Dagsmarsjer og hviledager
Jeg hadde planlagt med dagsetapper på fra

6 til 11 timer, dvs. i gjennomsnitt mellom 25
og 30 km. per dag. Det viste seg at jeg generelt
undervurderte tidsbehovet, enten på grunn av
terrengets beskaffenhet, problemer med orien-
tering i ukjent terreng, samt overvurdering av
egen fysisk form –  ikke minst med 13 kilo på
ryggen. En slik vekt går greit på lettere
fotturer på Hardangervidda, men ikke når man
skal klatre 1000 meter opp og ned i ulendt
terreng i dager og uker! Jeg utvidet derfor fra
to til fire hviledager og brukte tre og en halv i
stedet for tre uker på turen. 

Første etappe: Oslo - Hønefoss
Jeg startet fra Hotell Oslo Plaza, fredag 9.

juli. Turen gikk oppover langs Akerselva til
Maridalen og derfra til Kobberhaughytta, hvor
jeg overnattet i lavvoen. Overnattingen her ble
en tvilsom fornøyelse på grunn av de harde
trelemmene jeg lå på uten underlag, for tynn
sovepose i ”kulda” (ca. 5 grader C) – og regnet
som trommet på teltduken uten stans.
Sommeren lot definitivt vente på seg!

Gjennom Nordmarka gikk jeg via
Kikutstua til Katnosa og derfra på blåmerkede
RT-stier gjennom Krokskogen til Ringkollen.
Jeg hadde håpet å innta en bedre middag på
Ringkollstua før ”nedfarten” til Hen /
Hønefoss.  Min skuffelse var derfor stor da det
viste seg at hytta var stengt for sommeren. Det
var ikke annet å gjøre enn å traske veien ned
til Hønefoss etter en kort hvil. 

Idylliske Hen 
Oppholdet på Hen Gjestgiveri er et av de

mange hyggelige minnene fra turen. Inneha-
veren, Einar Rokseth, opprinnelig fra Oslo,
fortalte at han driver hotellvirksomheten på si
og at han kjøpte stedet for 11 år siden som
oppfyllelsen av en drøm om det gode liv på
landet. Han har ikke angret en dag, fortalte
han. 

På Hen synes tiden å ha stått stille. Stedet
var tidligere et viktig knutepunkt for handelen

Skauleis til fjells

Fottur Oslo - Bergen,
sommeren 2004 Forfatteren vil gjerne

takke Axel Holt i Ringe-
rikes Turistforening, som
ledet ham inn på de rette

stier over Vikerfjell!

Innehaver Einar Rokseth og lille Solveig på Hen Gjestgiveri
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og persontrafikken innover i landet til Valdres
og videre til Bergen. Hen Gjestgiveri var opp-
rinnelig en gammel skysstasjon hvor passasje-
rene steg om fra hest og karjol og over i
ventende dampbåter som tok dem oppover
Ådalselva, før det igjen bar videre med land-
baserte transportmidler. 

Mens Hønefoss på den tiden var en ubety-
delig forstad i forhold til Hen, er forholdet i
dag snudd på hodet: på Hen finnes det
”ingenting” – ikke engang en butikk. Stedet er
likevel ikke preget av forfall. Tvert i mot.
Velholdte villaer og nydelige hager viser at
flere enn vertskapet på Hen Gjestgiveri har
forelsket seg i denne vakre og fredfylte pletten
på jord – hvor tidens mas og jag ikke har fått
trenge inn: Hit men ikke lenger! Ådalselva,
som renner rolig og langsomt i bakgrunnen,
understreker stedets fredelige og idylliske
atmosfære. 

Hos Bernard på Røstesetertjernkoia
Jeg hadde gjort en avtale med Bernard

Ziolkowski på Røstesetertjernkoia om å gjøre
en stopp ved hytta hans, som ligger ca. 4 km.
sør for Tjuenborgkoia, RT’s sørligste hytte på
Vikerfjell, med tanke på mulig overnatting.
Det viste seg å være lurt, for da jeg kom fram
til Røstesetertjern etter en relativt sen start fra
Hen, var klokka nærmere åtte på kvelden. 

Bernard syntes jeg var litt sen og hadde så
smått begynt å lure på om jeg hadde funnet et
annet sted å overnatte, til tross for at jeg hadde
ringt og sagt jeg ville bli noe forsinket. Men
det gjaldt her som på resten av turen – jeg
undervurderte tidsbruken på de enkelte dags-
marsjene. De tok alle lenger tid enn beregnet. 

Han syntes nok også jeg så litt sliten ut. –
Om jeg kanskje hadde lyst på en iskald pils fra

brønnen? Og middag? Den var klar om et
øyeblikk, han skulle bare varme litt på kotelet-
tene. For en som hadde forberedt seg på nok
en porsjon lapskaus fra Real Turmats ”restau-
rant”, muligens ledsaget av en pose bringe-
bærsaft ”rett i koppen”, lød dette som manna
fra himmelen, og jeg var ikke sen om å takke
ja! Deretter fulgte kotelettmiddag med bønner
og ris og nok en øl (eller to -?) til maten, før
måltidet ble avsluttet med kaffe og hjemme-
laget konjakk –  ”Ådalskonjakk” som Bernard
kalte den. Jeg var enig i at navnet hadde en
god klang. Kanskje en ny merkevare for
Arcus? Og den smakte aldeles fortreffelig, i
likhet med blåbærlikøren som kom fram litt
senere på kvelden – også den av lokal opprin-
nelse. 

Opp Vikerfjell
Neste dag stod Bernard tidlig opp sammen

med meg og kokte kaffe og stekte speilegg til
frokost. Jeg fikk også med noen kokte egg til
niste. Slå den! Klokken kvart over åtte sa jeg
farvel med Bernard for å dra videre til Tjuen-
borgkoia og Buvass, hvor jeg skulle overnatte. 

Mellom Røstesetertjern og Buvasskoia er
det et fantastisk flott skogsterreng. RT sliter
imidlertid med å få folk til å gå denne ruten.
Etter å ha gått turen forstår jeg hvorfor. Store
deler av strekningen går i myr, eller myrlig-
nende, og svært ulendt skogsterreng. Særlig
strekningen mellom Tjuenborgkoia og Buvass
var lei. Myr, myr og atter myr! - og hvor ble
det av stien - !? I tillegg kom at det også her –
som ellers i Vassfaret – bygges stadig nye
veier, i den grad at mitt kart over Vikerfjell på
langt nær var oppdatert, noe som av og til
bidro til ytterligere forvirring med hensyn til
orienteringen. 

Alt i alt førte dette til at jeg ikke var
framme ved Buvasskoia, hvor jeg hadde avtalt
å møte min kamerat Arne Reistad, som skulle
slå følge med meg til sin hytte Haglebu på
Norefjell, før nærmere kl. 23:00, dyktig sliten
etter turen. På Buvass hadde jeg lagt ut
matvarer og snop, slik at vi tross alt fikk en
hyggelig kveld. Men føttene verket! 

Dagen etter startet vi turen opp mot Stor-
rustefjellet. Stien var lett å gå, naturen vakker,
med fossende bekker ned gjennom frodige
bjørkelier. Men været var lunefullt. På toppen
av Storrustefjellet fikk vi et forrykende uvær,
med torden og kraftige haglskurer. Arne siterte
Nordahl Grieg, lett omskrevet: ”Da vi nærmet
os Storekrak, røk der et uvær opp”. 

Jeg fikk også testet utstyret, bla. en vind-
og vanntett bomullsanorakk (”windstopper”)
med hette, foret med pustende innerfôr, fra
svenske ”Tierra”. Dette glimrende produktet
stod meg bi under hele turen under vekslende
værforhold med vind, snø og regn og kan
anbefales på det varmeste. Tierra’en og et
regnsett (bukse og jakke) i slitesterkt nylon fra
Europris til 200 kroner (totalvekt: 450 gram!)
viste seg å være en uslåelig kombinasjon. 

Vi nådde Storekrakkoia ved 6-tiden. Hytta
har 10 sengeplasser, inklusive hems, med en
koselig stue og kjøkken. Vedskjul i forbygget,
hvor det også er snekret opp to ekstra senge-
plasser for vandrere uten nøkkel med behov
for nattely. Omtenksomt!

Over Sørbølfjellet til Flå
Fra Storekrak fulgte vi stien mot Gulsvik,

deretter rundt Ørneflag og vestover mot Sør-
bølfjellet. Her fikk vi et lite orienteringspro-
blem, fordi området ligger akkurat på grensen
mellom to kart, og fordi Sørbølfjellet tilfel-

Utsikt mot Vælsvatna



digvis har to topper med nøyaktig samme
høyde: 1280 moh. På Vikerfjellkartet er det
den søndre toppen som er tegnet inn, på Flå-
kartet den nordre. Vi var nødt til å krysse over
den nordre toppen for å komme ned til hytte-
området ved Damtjern, der det (trodde vi!)
gikk sti videre ned skogliene til Flå. Etter en
del om og men skjønte vi sammenhengen og
fikk tatt oss ned til Damtjern. 

Her fant vi ganske riktig en blåmerket sti
og skilt som viste til Flå. Stien var imidlertid
ikke mye å skryte av, og til slutt ga vi opp og
tok oss fram etter beste evne i det ulendte
terrenget ned mot Flå ved hjelp av kart og
kompass. 

Vi hadde bestilt rom for natten på Vik Kro
og Motell, og så fram til en god natts søvn i
oppredd seng, og kanskje et skikkelig kvelds-
måltid i kafeteriaen, da det var lenge siden vi
hadde spist. Det hadde imidlertid gått et leirras
lenger opp i veien tidligere på dagen, som
hadde medført at riksveien gjennom Flå var
stengt. Dermed hadde Vik Kro og Motell like
godt stengt hele virksomheten i påvente av at
veien skulle åpne igjen. Ingen biler, ingen
gjester! To slitne fjellvandrere telte nok med
ikke i denne sammenhengen. 

Vi var imidlertid heldige og fikk ordnet
med overnatting i noen nedlagte arbeids-
brakker ved siden av motellet. Den hyggelige
damen som innkvarterte oss ble helt overgitt
da hun hørte at vi hadde gått hele veien fra
Storekrak, og hadde tydelig vanskelig for å tro
oss da vi fortalte at vi skulle gå videre til
Haglebu dagen etter. Den slags utskeielser var
nok ikke vanlig i Turist-Norge. 

Langs ”Norefjellsruten” til Haglebu
Neste dag, fredag 16. juli, tok vi farvel

med Flå. Også i dag skulle vi forsere en høy-
deforskjell på nærmere 1000 meter, denne
gang oppover. Men det er jo greit med litt
variasjon! 

En morsom episode utspant seg et stykke
nedenfor Veslesetri. En røslig, eldre bonde
kom kjørende på traktor nedover veien. Da
han fikk øye på oss stanset han motoren, åpnet
døren og spurte på engelsk: ”Where are you
going?”. Han trodde tydeligvis det bare var
dumme utenlandske turister som kunne finne
på å rote seg opp i liene her, langt utenfor
allfarvei og alminnelige turistbekvemmelig-
heter. Vi forklarte – på norsk – at vi hadde
tenkt oss over til Haglebu på Norefjell.
Bonden syntes nok det hørtes ut som en drøy
dagsmarsj. Da Arne fortalte at jeg hadde tenkt
å gå helt til Bergen, falt han imidlertid nesten
ut av traktorstolen. ”Da kommer du vel til å gå
deg spent i hæl!”, utbrøt han. Så ønsket han
oss god tur, startet traktoren og humpet videre
nedover til Flå. Nok en bekreftelse på at fottu-
risme ikke var en utbredt aktivitet i disse
trakter. 

Bondens kommentar føyde seg inn i
rekken av morsomme kommentarer jeg fikk
underveis til mitt prosjekt. Kommentarene

gjenspeilte tydelig holdningene til mennes-
kene som uttalte dem. Ikke lenge etterpå, like
før vi skulle ta av mot Tuvaseter, møtte vi et
yngre, lettkledt par i shorts, T-skjorte og
turnsko, hun med fotoapparat, han med foto-
stativ over skulderen, tydeligvis ute for å ta
bilder av naturen. Klesdrakt og fremtoning
signaliserte klart ”beste vestkant”. Etter litt
småprat fortalte vi igjen at jeg skulle gå til
Bergen, hvortil damen spontant utbrøt: ”Nei,
gid så spennende!” Snakk om kulturfor-
skjeller. 

Terrenget mot Tuvaseter og videre innover
Norefjell er lite brukt. Vi traff i hvert fall ikke
mange fotvandrere underveis. Været var flott,
med lav kveldssol over myke vidder og en
kjølig og behagelig bris, som ikke ble fullt så
behagelig, etter som solen gikk ned og vinden
økte på utover kvelden. Luften var imidlertid
klar som på en høstdag. Et fantastisk vakkert
landskap i solnedgangen. 

Ca klokken 23:00 gikk vi inn på tunet til
hytta til Arne på Haglebu. Her skulle jeg også
ta min første hviledag – og få ny følgesvenn.
Min gamle turkamerat fra gymnasdagene,
Kjell Thoreby, kom opp fra Oslo for å slå følge
over Hardangervidda. 

Inn på Hardangervidda
Søndag 18. juli tok vi farvel med Arne for

å dra videre til Dalabu, Turistforeningens nye
hytte langs ”Norefjellsruten” inn på Hardang-
erviddda. En stund etter at vi hadde tatt inn på
stien til Dalabu begynte det å regne, og etter
hvert kom tåka sigende så vi knapt så mer enn
10 meter framfor oss. Ikke særlig morsomt
med tanke på den flotte turen Arne og jeg
hadde hatt fra Flå to dager tidligere. På Dalabu
traff vi to kjekke ungdommer, Bjørnar Friis
Pettersen og hans venninne Bianca. Det viste
seg at Bjørnar også var på vei til Bergen! 

Fra Dalabu var det lett tur over til
Langedrag og videre til Tunhovd, hvor vi over-
nattet. Ved Ossjøen, helt øverst i Numedalen,
hadde vi bestilt båtskyss for å frakte oss over
til Åan Turisthytte på den andre siden, en
gammel seter / gård helt fra 1700-tallet. Særlig
interiøret i hovedhuset er godt bevart. Mange
”Bergensfarere” velger denne ruten.

Fra Åan gikk vi til Krækkja via Tuva, en
lang marsj i tåke og regn. Regnet ga seg etter
hvert, men gråværet holdt seg hele dagen.. Det
ble en slitsom tur, også fordi jeg for alvor
begynte å merke de siste fjorten dagenes
anstrengelser. Jeg følte derfor sterkt behov for
en ny hviledag – eller to! Vi brukte 9 timer på
turen på Krækkja – i tillegg til en time/halvan-
nens stopp for mat og drikke på Tuva. 

Svært slitne og sårbente ankom vi
Krækkja Turisthytte, OOT’s prakthytte midt
inne på Hardangervidda. Her ble vi servert en
deilig middag, til tross for at vi ankom langt
etter spisetid. Meget god service fra vert-
skapet, rent og pent, gode rom – og opp-
holdsrom, og med vinrettigheter i resepsjonen.
Meget bra, fem stjerner!

Hviledag på Krækkja – og Finse
Kjell bestemte seg for å avslutte turen på

Krækkja. For min del ble det en hviledag, som
egentlig ikke var planlagt før Finse. Jeg var
imidlertid redd for å pådra meg skader og
betennelse om jeg skulle fortsette med en ny
åtte-timers tur til Finse neste dag. Det passet
også bra, fordi været var dårlig, med tåke og
regn fra vest. Dagen etter gikk jeg til Finse. 

Fantastiske Norddalen: ned til Osa i
Hardanger

Mandag 26. juli – etter en rolig dag på
Finse – ruslet jeg rallarvegen ned til Hallings-
keid, Bergen Turlags flotte selvbetjeningshytte
(egentlig flere nyrestaurerte bygninger fra Ber-
gensbanens anleggstid). Neste dag startet jeg
tidlig – frisk og uthvilt – for å ta meg over
fjellet og ned Norddalen til Osa innerst i  Har-
dangerfjorden. På toppen fikk jeg se havet for
første gang… 

Turen ned gjennom den ville Norddalen
var uforglemmelig. Særlig området rundt
Ossete, hvor høyfjell møter lavland, var impo-
nerende. Landskapet var preget av en utrolig
frodighet som ble ytterligere forsterket lenger
nede i dalen. Fra fjellsidene omkring kastet
små og store fosser seg i vilt overmot ut i det
tomme intet, som ville de si: ”Se på oss, hva vi
klarer, hva vi våger!” Man blir slått av hvilken
tillit som råder i naturen, til egne krefter, og til
de krefter som holder det hele i balanse. Bare
man har tro…

Fra Ossete rant elven, med sitt irrgrønne,
nærmest diamantklare vann, videre i ville
stryk nedover mot Osa. Etter hvert la den seg
bedagelig til ro i den flate dalbunnen, som om
den pustet ut og strakte lemmene etter fullført
jobb.

Gjennom ville vestlandsfjell fra Voss til
Gullbotten

Onsdag 28. juli: I dag kom sommeren!
Planen var nå å gå fra Voss gjennom søndre
del av Stølsheimen, via Torfinnsheim til
Høgabu, og derfra over fjellet til Gullbotten.
På Bergen Turlags selvbetjente hytte Høgabu,
hvor det var proviant, ville jeg ta en siste
hviledag, før ”innspurten” mot Bergen.

Turen fra Torfinnsheim til Høgabu viste
seg å ikke være av de letteste. Først en times
tur ned til Hodnaberg. Deretter nærmere tre
timer på asfalt langs Hamlagrøvatnet til Små-
brekkene, før seks timer gange over fjellet i
vilt og ulendt terreng i over 1000 meters høyde
fram til hytta. Jeg ankom ikke Høgabu før sent
på kveld, i det mørket var i ferd med å falle på. 

På Høgabu var jeg ikke sen om å sette over
maten – og kaffen. Etter som jeg kun hadde
spist frokost og en enkel lunsj var jeg sulten
som ulv. Jeg hev innpå en boks Snurring, en
boks bønner og noen brødblingser med pålegg
samt en pose fruktsuppe til dessert. Deretter
kaffe, snop og kjeks. Det eneste jeg savnet var
en konjakk til kaffen. Tankene gikk til Bernard
på Røstesetertjernkoia…

Skauleisposten
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Etter en hviledag på Høgabu, med bading
i iskaldt fjellvann og soling i det fine sommer-
været var jeg klar for ”den store styrke-
prøven”, strekningen Høgabu – Gullbotten.
Størstedelen av ruten gikk i vanskelig terreng
utenom sti. 

Som seg hør og bør hadde jeg ”snakket
med kjentfolk”, nærmere bestemt Terje
Danielsen Kvamme i Vaksdal Kommune, som
hadde gitt meg en grundig beskrivelse av
ruten. Han anslo at jeg ville bruke maks 10
timer på turen. Jeg kom til at han, i tillegg til å
være bedre kjent, må han ha vært atskillig
sprekere enn meg, for jeg brukte ca. 14 timer
på turen – og jeg nådde ikke en gang fram til
Gullbotten! Hans beskrivelse var likevel til
stor hjelp. 

Kvelden før hadde jeg kommet over
diktet ”Din veg” av Olav H. Hauge i en bok
utgitt i forbindelse med Bergen Turlags 100-
årsjubileum. Jeg syntes diktet gav en god
beskrivelse av turen som lå foran meg. Det kan
også stå som en slags oppsummering av hele
mitt Oslo-Bergen-prosjekt. 

Din veg
Ingen har varda den vegen du skal gå 

ut i det ukjende ut i det blå
Dette er din veg berre du 

skal gå han og det er uråd å snu
Og ikkje vardar du vegen du hell 

og vinden stryk ut ditt far i aude  fjell

Jeg var oppe i 6-tiden, pakket og ryddet og
spiste frokost. Været var strålende i dag som
de foregående dagene. 

Det viste seg at jeg hadde undervurdert
ikke bare lengden på strekningen – men også
problemene med å ta seg fram i selve

terrenget. Det gjaldt ikke bare terrengets
beskaffenhet: ville steinurer, kronglete skog-
sterreng, et til tider uframkommelig villniss av
busker og kratt, nedfalne trær, myrer og vann,
men også vanskeligheter med å orientere
”riktig”, i betydningen finne den rette traséen
gjennom gjeler og skar på kritiske deler av
strekningen. 

Det er noe eget ved å ta seg fram på egen
hånd i ville vestlandsfjell. Skjønnheten i det
mektige landskapet åpenbarte seg i all sin
prakt da jeg krysset på sørsiden av Austman-
nagjelet, før jeg dro opp gjennom et trangt,
bratt skar opp til toppen, ca. 1000 moh. 

Synet som åpenbarte seg på toppen var
overveldende: havet i en tåkedis langt i det
fjerne, Samnangerfjorden som skar seg inn i
det ville fjordlandskapet på begge sider – og
Bogaskardet, badet i solskinn, på den andre
siden av dalen, mens det skinte grønt i de
frodige bjørkeliene nedenfor. – ”Det er til
havet vi skal…”! 

Ved et lite vann rett vest for Nordviksætret
tok jeg en rast. Da jeg gikk videre forsøkte jeg
å følge den svake antydningen til sti som
fantes noen steder i terrenget, samtidig som
jeg prøvde å lese kartet og terrenget for å
finne en naturlig trase over fjellet. Ved Raud-
vannet kom jeg ut på en sti som førte ned til
Samnanger. 

Ettersom jeg hadde innsett at jeg ikke ville
nå fram til Gullbotten før mørket falt på, tok
jeg ned til bygds, nærmere bestemt Bjørkheim
Pensjonat innerst i Samnangerfjorden, hvor jeg
dusjet, spiste og  stupte rett i seng.

”Rett vest”: Over Gullfjellet til Bergen
Dagen etter var 1. august, nest siste dag på

turen. Jeg planla å ankomme Bergen på etter-

middagen neste dag. Klokken ble nærmere
14:00 før jeg startet, da jeg tok en buss de få
kilometrene opp til Gullbotten

Jeg hadde en fin tur over Gullfjellet.
Toppen ligger på ca. 1000 moh, hvor det er
fantastisk utsikt ut mot havet. Jeg hadde
planlagt å gå ned til Haukeland på den andre
siden, via Redningshytten. Stien over fjellet
var originalt merket med kjempestore,
meterhøye steinvarder mesteparten av veien.
Gullbotten er også startpunkt for det populære
turløpet ”Rett Vest”, fra Gullbotten til Bergen,
som Bergen Turlag arrangerer hver sommer. 

Det var en temmelig kraftig stigning hele
veien opp til toppen, og nedturen var nesten
like tøff – og minst like bratt, og jeg måtte hele
tiden passe meg for ikke å trå over en ankel
eller pådra meg andre skader. 

Neste dag, 2. august, gikk jeg over Hauke-
landsstikkene og Ulriken til Bergen. Jeg hadde
bestemt meg for å ankomme Bergen med stil.
I stedet for å gå ned fra Ulriken, tok jeg derfor
svevebanen ned til byen. Både i restauranten
på toppen og i gondolen ned fikk jeg en sterk
følelse av at jeg ikke helt passet inn blant alle
turistene i solbriller, turnsko og shorts, som
tok gondolbanen opp – og ned igjen etter kaffe
og forfriskninger på toppen. 

Avslutning
Til tross for at det visstnok er noen – ikke

mange – som går turen fra Oslo til Bergen
hver sommer, finnes det få eller ingen beskri-
velser av turen og mulige rutevalg (jeg har i
hvert fall ikke vært i stand til å finne noen).
Jeg håper at denne beskrivelsen av min egen
vandring ”skauleis” over fjellet til Bergen kan
inspirere andre til å ta denne fantastiske turen.
Hvorfor ikke i år – i Friluftslivets År?

Skauleisposten

- det er til havet vi skal… 
(strekningen Høgabu – Gullbotten)



Har du ikke besøkt en av postkassene
ennå? Hittil har i gjennomsnitt 50 mennesker
besøkt postkassene våre i distriktet, en opp-
slutning som er høyere enn vi i utgangspunket
hadde forventet. Sammen med Ringerike o-lag
og Ringerike Historielag har vi i RT laget et
litt annerledes turopplegg i Friluftslivets år.
Det kreves ingen store fysiske anstrengelser
for å finne postene, snarere interesse for det
kulturhistoriske stedet hvor postene er
plassert, eller glede over å jakte på poster i
terrenget. 

I vinter var de fleste postene plassert ved
sentrale skiløyper, mens man i sommerhalv-
året kan parkere relativt nært postene. Noen
skogsbilveier kan være stengt med bom, og da
kan det være en fordel å ha med sykkel. 

Nye poster blir satt ut hver 14 dag, og de
henger ute i en måned før de blir tatt ned.
Annenhver fredag blir postene annonsert i
Ringerikes Blad i form av en kulturhistorisk
artikkel og ei kartskisse over stedet. For å
skape litt spenning har vi unnlatt å offentlig-
gjøre på forhånd hvor postene skal settes opp.
Månedspremier blir trukket blant de som har
besøkt postene, men mer attraktiv er nok
hovedpremien som er sportsutstyr for 5000kr.
Alle som har besøkt en post, blir med i denne
trekningen, men jo flere postbesøk, jo større
sjanser er det for å vinne. I alt 25 poster blir
satt opp i 2005. 

En av intensjonene med opplegget har
vært å få folk ut i naturen, og man trenger ikke
nødvendigvis å erobre en fjelltopp for å finne
den rette naturfølelsen. Gleden med å komme
seg ut og bli kjent med natur- og kulturhisto-
riske perler i nærmiljøet burde være mer enn
god nok motivasjon. I en rastløs tid med
stadige endringer kan kunnskaper om nær og
fjern fortid skape trygghet og identitet. 

I Friluftslivets år har vi blitt oppfordret til
å samarbeide med andre fritidsorganisasjoner.
Samarbeidet med O-laget og Historielaget har
vært en fornøyelse som ansporer til nye pro-
sjekter i framtida.

Per H. Stubbraaten
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Ukas post 2005 – en suksess

Fra posten på “Bygdeborgen”. Dagny Sjursdotter og Marit Stubbraaten.

På toppen av Mørkgonga med utsikt over Ringerike. 
Foto: Marianne Aasen.

Mørkgonga
Fra RT’s årlige tur gjennom Mørkgonga.

Langlim
RT på Rust, Langlim i Telemark.

Foto: Ole-M Høgfoss. 



19

Skauleisposten

Turmønsteret er i endring:

Fra de lange til de korte

Axel J. Holt

Jo lengre ferier, desto mer skal vi putte inn
i dem. Det som før, si for rundt 20 - 30 år
siden, var Fjellferien med stor F, og som
strakte seg over både en og to uker, har nå
skrumpet inn til en helgetur eller kanskje til en
“oval weekend”. Vi skal rekke alt i løpet av en
ferie, og kan ikke “kaste bort” størstedelen av
ferien - som altså for de fleste er lengre enn
før - på bare en aktivitet, for eksempel en
lengre vandretur i fjellet.

Dette kan en selvsagt beklage. Bedre enn
det er å se hva som finnes innenfor rimelig
rekkevidde av vandreterreng, der momenter
som lende, avstand og overnattingsmuligheter
både er interessant nok og overkommelig
innenfor en snau tidsramme. 

Utgangspunktet er en familie med to - tre
barn i barneskolealder, Da er barna store nok
til å bære (det meste av ) sin egen pakning.
Tidsrammen er tre til seks dager, reisetid
medregnet. Vi forutsetter bruk av egen bil,
eventuelt bil kombinert med buss/tog. Reisen
starter på Hønefoss. Timetall og rutenummer
er hentet fra “Til fots i Norge” som alle
medlemmer av DNT har fått (inntil nå), utgave
2000. Vær obs på ny utgave av boka, jfr.
annonse.

Forslag 1
“Full service” på Hardangervidda.

Dette er turen for familien som ikke er så
veldig fjellvant, som har gått en del turer i
hjemmetraktene, kanskje mest i skogsterreng
som Ringkollen / Krokskogen.

Dag 1 begynner med å kjøre Rv 7 til
Ustaoset. Familien parkerer bilen og har
sjekket rutetidene for bussen vestover til Lap-
pesteinen / Fagerheim fjellstue. Herfra er det
beregnet ca. fire timers vandring inn til
Heinseter (rute 455). Tidlig morgenstart betyr
lite trafikk på veien. Beregn rundt fire timers
kjøring med rast (195 km) pluss en time for
bussen. Til de fire timene vandreturen er
beregnet å ta, må en også legge til tid for et par
raster og for bein som både er korte og lite
trente. Viddelandskapet er åpent med vide
utsyn til både Hardangerjøkulen, Hallings-
karvet og flere andre kjente landemerker.
Heinseter er ei privat betjent turisthytte. Det er

fornuftig å ringe på forhånd for å sikre seg
overnatting.

Dag 2. Nå er vi ordentlig på fjellet, denne
dagen verken ser eller hører vi biltrafikk.
Varderuta passerer flere vann med bademulig-
heter - hvis vær og temperatur tillater det!
Turen er ikke spesielt lang, tre timer (rute
453). Tuva er også privat og betjent, ring hit
også!

Dag 3. Kursen blir mer nordlig i dag, med
Ustaoset og bilen / hjemturen som mål. Rute
452 beregner turen til rundt tre timer pluss
rast. Har familien overskudd, markerer en
avstikker opp på Ustetind en fin avslutning på
turen

Når en velger å kombinere kjøring i egen
bil med for eksempel buss, er det en fordel å
begynne med bussen. Det er lite som øde-
legger turen mer enn å måtte løpe det siste
strekket av turen for å rekke bussen. Bilen
venter til dere kommer!

Forslag 2
“Store Ringvei” i Jotunheimen.

Denne varianten fordrer noe mer trening
enn turen på Hardangervidda. Her er trafikken
større, en absolutt fordel dersom det er tenå-
ringer med på turen. 

Dag 1. Bilen til Gjendesheim på E 16 / Rv
51, ca. 205 km. Overnatting på DNT-hytta.
Bruk gjerne ettermiddagen til å se på hytta til
Jo Gjende på den andre siden av elva.

Dag 2. Litt tøff start, rute 762 antyder sju
timer pluss rast. Noe stigning over Hestlæ-
gerhø. Herfra går det jamt utover til Glitter-
heim, betjent DNT-hytte.

Dag 3. To alternative ruter. Enten over
Glittertind (rute 783), sju timer, eller den
lettere varianten over Skautflya (rute 782), fem
timer. Rastetid i tillegg. Selvsagt er Glittertind
den mest spektakulære, men fordrer klarvær
og brukbar form skal en få noe utbytte. Spiter-
stulen ligger i hotellklassen, her er det
mulighet til å bestille plass på forhånd.

Dag 4. Jotunheimen har mye å by på. Det
er mange gode grunner til at dette ble pione-
renes fjellheim. Spørsmålet i dag blir om
familien skal bli over på Spiterstulen for å ta
dagstur til Galdhøpiggen. Det er en tøff tur

med skikkelig oppstigning i starten (rute 800).
Fire timer opp og to timer ned pluss raster.
Ruta opp Visdalen til Leirvassbu med hotell-
standard (rute 799) er beregnet til fem timer
pluss rast. Lettgått tur. En kan ringe hit også.

Dag 5. Rute 774 antyder seks timer mel-
lom Leirvassbu og Gjendebu (DNT). Grei og
lettgått rute i fallende lende ut Storådalen.
Skulle familien være i tidsnød, går det båt til
Gjendesheim slik at en kan rekke hjem på
kvelden. Et bedre alternativ er å bli over på
Gjendebu.

Dag 6. For denne dagen lokker Bess-
eggen! Båten går til Memurubu, og med
fornuftig pakking havner de tyngste sekkene
på brygga på Gjendesheim, mens familien tar
den legendariske turen over eggen (rute 761)
og Veslefjellet. Og så er det kanskje på tide å
vende nesa hjemover.

Forslag 3 
Enkel standard over Norefjell.

Turen tilbyr både høyfjell og fjellskog. For
den som kjenner Norefjell bare fra skiturer,
kan de positive overraskelsene bli store. Dags-
etappene på denne turen er ikke så lange. 

Dag 1. Fra Åmot (Modum) buss gjennom
Sigdal og Eggedal til Haglebu. Første del av
ruta (nr. 397 / 396) opp til Brennenatten kan
være litt vrien, nytt hyttefelt tar lite hensyn til
den gamle stien. Fornuftig med en tur på
forhånd for å gjøre seg kjent! Men så bærer
det innover fjellryggen, med mye fin utsikt.
Toveseter er dagens mål (ca. fire timer). Men
obs obs!! Toveseter er ubetjent, her må alle
bære med seg mat både for denne dagen og for
neste. Men for ei sjarmerende hytte!

Dag 2. Litt skog i starten før stien fører
inn i høyfjellet (rute 341, fire timer pluss rast).
Bakkene opp fra Raudmyra kan være seige,
men så ligger Høgevardehytta der, selvbetjent.
Selv om Høgevarde (1459 moh) ikke er
høyest, er utsikten herfra best. 

Dag 3. Fjellryggen (rute 390, ca. fire
timer pluss rast) utover Grindefjell og Auguns-
haug er lett og fin å gå. Gausta ligger stadig i
vest mens den gamle kjerreveien faller utover
forbi Ravnås og ned mot hyttebyen rundt
Norefjellstua. Flest bussavganger i helgene.

Høgevarde Turisthytte, Norefjell, i vinterdrakt. Oktober 2004. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss.



Av: Per H. Stubbraaten

Etter at Ole-Martin Høgfoss kom med i RT-
styret i 2004 som varamann, ble han redaktør
for den nye hjemmesiden til Ringerikes Turist-
forening, men han bedyrer at det ikke var
datainteressen som brakte han inn i styret. De
som kjenner han, vet at han er mer oppslukt av
Vassfaret enn av data, og alt omkring Vassfaret
fascinerer han. I RT fant han likesinnede som
var nesten like interessert som han selv, og han
ble ”kuppet” inn i styret. I år leder han flere
turer til Vassfaret. Heldigvis for styret ble han
også tent på arbeidet med hjemmesiden, og
han innrømmer at det har gått med en god del
arbeidstimer i oppbyggingsfasen av denne.

- Hvor lenge har RT hatt hjemmeside, Ole-
Martin?

RT har hatt hjemmeside siden 2002, det var
styremedlem Marianne Aasen som var initia-
tivtaker og drivkraften bak den siden, hun er i
dag en god samarbeidspartner i web-komiteen
til RT. I 2004 utviklet DNT en felles plattform
for oppbygging av hjemmesider, som alle
lokalforeninger i Norge kunne bruke, og dette
ga oss helt andre muligheter enn tidligere. Alle
lokalforeningenes hjemmesider ser nå mer
eller mindre like ut, siden de bygger på denne
plattformen, og det er lett å kjenne seg igjen
fra forening til forening. Vi begynte å bruke
denne plattformen i juni 2004. Når du klikker
deg inn på www.turistforeningen.no, kommer
du inn på DNT sin hovedside, men herfra kan
du klikke deg videre til alle lokalforeningene.
Du kan også komme direkte inn på vår hjem-
meside via: www.turistforeningen.no/ringerike
eller  www.ringtf.no Det har vært artig å følge
denne utviklinga fram til et integrert ”DNT-
nett”.

- Er det virkelig behov for en slik hjemme-
side?

Fra juni t.o.m. desember i fjor hadde vi ca.
1700 besøkende på våre sider. I årets første
halvår har vi hatt over 2500 besøkende på
hjemmesida, og det forteller jo sitt om
behovet. 

Folk får ikke bare opplysninger om vårt og
andre foreningers turprogram, men de får
informasjon om koier, priser, tillitsvalgte o.a.
Skauleisposten kan lastes ned, referat fra turer
legges ut, samt at man kan se bilder fra arran-
gement i foreningen. Etter hvert vil også
påmeldinger til turene kunne skje via nettet.
Selvsagt kan man også melde seg inn i DNT
via sidene. Noe av det fine med hjemmesiden
vår er at stoff og turer som har gått ut på dato,
automatisk fjernes fra sidene. Det fine med
Internett er jo også at det kan brukes hele
døgnet, og hjemmesiden vår er mer à jour enn
Skauleisposten som bare kommer ut to ganger
per år. Artig var det også å registrere at
medlemmer fra andre distrikter i fjor fant fram
til interessante RT-turer som de deltok på.
Jeg må også oppfordre våre medlemmer til å
komme med bidrag til hjemmesiden.  Dersom
det er noen som sitter inne med godt RT-stoff
og gjerne også bilder, så ta kontakt med meg
så skal jeg se om det ikke lar seg gjøre å få
publisert det på hjemmesiden.

- Hva med de som ikke har Internett?

Undersøkelser viser at det i dag er et mindre-
tall som ikke benytter Internett, så vi må nok
innse at Internett har kommet for å bli, og det
er jo et fantastisk informasjonsmedium. Men
vi informerer fortsatt våre medlemmer
gjennom Skauleisposten, og ukentlig annon-
serer vi turene våre gjennom lokalavisen.
Ellers har vi åpent kontor hver torsdag etter-
middag, så det er mange muligheter til å få tak
i oss i Ringerikes Turistforening. 

- Får du tid til noe annet enn turistfor-
eningen?

Jobben kommer jo først, og jeg arbeider som
tannlege her i Hønefoss. Det er et selvstendig
yrke som jeg trives godt i, men jeg lengter
etter å komme meg ut i naturen etter en
arbeidsuke inne ved tannlegestolen. Utenom
vervet i RT bruker jeg mye tid på fotografering
og er medlem av Hønefoss Kameraklubb
(HØKK). De fleste helgene er jeg på tur, både
i Vassfaret og andre steder. På vinterstid er jeg
grepet av skiseiling, men opplever også fjellet
gjennom vanlig turgåing. 

I RT håper vi at de andre interessene ikke
tar overhånd slik at vi kan beholde Ole-
Martin i mange år.

B-
BLAD
Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

Må RT ha egen hjemmeside, Ole-Martin?


