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HEI IGJEN!
2018, jubileumsåret til DNT er over.  Det var 

mange arrangementer og turer gjennom året 

som markerte dette.  Sakte TV er populært slik 

at jubileumsturen til DNT med Lars Monsen 

ble en suksess.  Det viser igjen på alle treff på 

nett for å få informasjon om hva både friluftsliv 

er og ikke minst hva DNT med alle lokalfore-

ningene kan tilby.  Dette viser igjen på antall 

overnattinger på våre hytter i Etnefjellene.

HT drives stort sett av frivillige, med god 

assistanse av de ansatte på Bytunet.  Jeg vil 

igjen påpeke den fantastiske innsatsen våre 

tillitsvalgte legger ned i arbeidet for at HT skal 

kunne tilby befolkningen på Haugalandet et 

tilbud for å drive friluftsliv.  Turistforeningene 

i hele landet har nå også fokus på dette i nær-

miljøet der du bor og langs kysten.  Dette er 

nedfelt i vår visjon om hva vi skal drive med.  

Bli med på turene og opplev vårt eget område.  

HT har flotte turledere som tar dere med!

Det trengs mange frivillige for å drive 

HT.  Ca 180 er i dag med på dette.  HT vil i 

nær framtid sende en forespørsel til alle med-

lemmene om det er interesse for å være med 

på dugnad eller bli aktivt medlem i en eller  

annen komite eller gruppe. Husk å sikre at du 

har godtatt å kunne motta epost fra oss i DNT 

på MinSide på nett. På nettsiden vår vil dere 

finne ut hvordan det arbeidet organiseres.  

Du kan også ta kontakt med oss på epost  

om du har lyst å bidra til arbeidet vårt:  

haugesund@dnt.no

To vindturbiner på Storøy fikk mange til 

å våkne angående hvor disse burde plasseres.  

HT, gjennom naturvernkomiteen har i lang tid 

arbeidet med å forhindre at slike mastodonter 

skal plassers i fjellheimen vår, høyt oppe på 

toppene.  HT m/flere fikk gjennomslag for 

dette i Vindafjord, Sveio, Sør Karmøy, mens 

Tysvær har godkjent tre konsesjoner.  Utsira 

ønsker dette.  Vi trodde vi var ferdig med dette 

på Haugalandet, men i disse dager er det en 

storstilt kartlegging igjen av gode områder for 

vindkraft på land, gjennom Norsk Ramme for 

Vindkraft på Land, som drives frem av NVE.  

HT er i samarbeid med andre turistforeninger 

og lag for å forhindre mer nedbygging av våre 

friluftsområder.

Et prosjekt som skrider frem er Villa  

Vibrandsøy.  I skrivende stund ferdigstilles 

uthuset, som inneholder to soverom, samt 

toaletter og dusjer.  Flott innsats av alle som 

er involvert. Det sier seg selv at det å bygge 

på ei øy er utfordrende.  Neste bolk er hoved-

huset, hvor arbeidet allerede er i gang med  

restaurering av vinduene.  Flott innsats av Rolf 

som er prosjektleder og organiserer all plan-

legging og dugnad.

Ellers holdes alle fjellhyttene flott!  Stier, 

broer og klopper merkes og fikses.  Alt på stell 

nå etter at brua over Vaulava ble reparert.  

Så nå venter vi på snøen, slik at Olalia Fjell- 

stove kan åpnes igjen for alle skiglade folk.  

Der trenger vi også hender for å holde 

åpent i helgene og feriene.  Interessert?   
Ta kontakt!

Karl Andreas (Kalland) Knutsen
Styreleder

GOD JUL OG 
GODT NYTT ÅR

Steinbukken steilar av vekta
Steinbukken står på tre bein
Steinbukken står fast på jorda
Steinbukken løftar stein
 
Å ta og sveiv
Å hiv og hå
Å hiv og heiv
Å ta i nå
 
Har ikkje horn som stangar
Har ikkje stjerneteikn
Med vinsjen høgt i toppen
Løftar steinbukken stein
 
Å ta og sveiv
Å hiv og hå
Å hiv og heiv 
Å ta i nå

 Med spill og krok og taljer
Steinbukken vår står fast
Skrevar med alle beina
Løftar si tunge last
 
Å ta og sveiv
Å hiv og hå
Å hiv og heiv
Å ta i nå
 
Bukken som står på skeive
Hivet som står på spill
Med kjetting og tak i sveive
Strammar med hivet til
 
Å ta og sveiv
Å hiv og hå
Å hiv og heiv
Å ta i nå

 Så må me lirka med spettet
Spar steinen for djervetak
Styr han med vågematen
Opp ned og framme bak.
 
Å ta og sveiv
Å hiv og hå
Å hiv og heiv
Å ta i nå 

av Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad har skrevet “Steinbukkestev” og vi fikk lov av han å bruke dem i  HT-Nytt. Jeg vil med disse 
ord gjøre ære på alle frivillige som utbedrer stiene for Haugesund Turistforeningen i Byheiene og Etnefjellene. 
De gjør en fantastisk jobb, med eller uten steinbukk!  Anne Rees Halvorsen

STEINBUKKESTEV

DIKT

Seniorer fra Haugesunds Fjell-lag i arbeid  
med steinbukk for Â steinlegge stien  
Via Appia mellom Djupadalen og Kroka-
vatnet i 1950. UtlÂnt av Eva Rullestad
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Bjørndaltraversen i Rosendal 8. september 2018 
Varighet: Ca 9 timer  Moh: 1426 
Hadde tau med for sikring av de som følte seg utrygge på klyving 
Turledere: Kjetil Kvåle og Bendikte Street
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Vi var 9 stk som dro på tur. Ei kom helt fra 
Oslo, tre fra Bergen og resten lokalt. Opp-
møte kl 08.00 bak Baroniet (Muradalen). 
Det ble anbefalt at de som kunne over-
nattet i telt fredag ved Dimmelsvik. 
    Denne turen var temmelig bratt og luf-
tig, ikke noe for de med høydeskrekk. 
Tildels litt klyving på en del partier. 
  Vi følgte grusveien opp gjennom 
skauen. Stien var ikke merket. Det var 
bratt stigning hele veien på en 
fin opptråkket sti. 
  Første vardebestigning var Andes- 
fjellet med fantastisk utsikt. Derfra kunne 
vi skimte første glimt av Bjørdalstindane. 
Her gikk vi mye i stein og fortsatt stigning. 
Traversen tok ca en time. 

      Det var smalt og luftig på begge kanter. 
Her var det viktig å bruke god tid. Her var 
det bare magisk utsikt over hele Rosendal. 
Belønningen etter all stigningen vi hadde 
gått. 
         Hjemveien går over ryggen ut Bjørn- 
dalsnuten og ned i Bjørndalen. Er preget 
av bratte  sva. Ofte sleipt og glatt. Så gode 
sko anbefales, som tåler vann. Resten av tu-
ren går du mye i våt mye før du kommer til 
oppmerket sti. 

     

      Siste partiet fra Prestavatnet til Mura-
botn var godt merket med T, men fortsatt 
bratt. En vel gjennomført tur med godt vær.  
Anbefales ikke gå i tett tåke pga dårlig sikt 
og at det er en høy og luftig tur.

Mvh Bendikte Street

Tekst og Foto: Bendikte Street

BJØRNDALTRAVERSEN  
I ROSENDAL
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BJØRNDALTRAVERSEN



VELUREHOLA OG VELUREHOLA OG 
SAGNET OM SAGNET OM 

VELUREPAKKETVELUREPAKKET
Vi kommer til Velurenuten/Velurehola 
på den T-merkede stien mellom Helle-
vassbu og Litlos. En fin tur til Velurenu-
ten er ellers å gå opp Vivassdalen fra Vall-
dalen. Her er god og merket sti. Den går 
på nordvestsida av Holmavatnet til Bele-
botn . Her møter vi den T-merkede stien 
mellom Hellevassbu og Litlos. 

Her var det gode beiteområder, og 
det var tidligere to støler: Espe Belebotn 
i sør og Fresvik Belebotn i nord. Søre Be-
lebotn ble tatt som utropsstøl i 1807 av 
menn fra Espe, Sekse og Rogdo.  I ca 1815 
tok Fresvik utropsstøl i nordre Belebotn.

I Belebotn er det to gamle vadesteder. 
Det nordligste over Kvenno er like ved 
før utløpet til Kvennsjøen. Det er merket 
med store varder. Det sørligste vadeste-
det var over Vesle Kvenno like nedenfor 
husene. 

Velurenuten på 1409 m.o.h. ligger 
like sørørst for Belebotn. Vi finner Velu-
rehola et godt stykke nedenfor toppen av 
nuten.

 

Det skal stamme fra 1600-tallet. De 
sentrale personene er Asbjørn Velure 
(i annen versjon av sagnet: Øystein), 
tre sønner og ei datter. Haldor Opedal  
forteller at Velurene etter tradisjonen 
skal ha kommet inn til fjorden og Velure-
garden uten at man vet hvor de kom fra. 
De skulle være svært ulike fjordafolket el-
lers, både av utseende og adferd. De skal 
ha spedd på det sikkert magre utkommet 
 

på garden ved å stjele. De truet også med  
seg ei jente fra Jåstad og holdt henne 
fanget i fjellet. Hun klarte til sist å røm-
me. Velurene ble da jaget over fjorden. 
     De bodde om vintrene i et par huler 
i Frøynesurene, som i følge Opedal skal 
ha fått navnet Otraflotholo eller Vilure-
holo og  Tjuvaholet. Det het seg at kona 
var syk og at Asbjørn drepte henne og lot 
liket  ligge i ura. Presten Nils Hertzberg 
skal ha funnet en hodeskalle der, som han 
sendte til København for undersøkelse. 
       Sommerstid holdt Velurene seg ulike 
steder på Hardangervidda. De stjal mat 
og dyr fra stølene, og de plyndret og tok 
i blant også livet av forbipasserende  De 
ble beryktet og fryktet og ble kalt Ve-
lurepakket. De  ble også lyst fredløse. 
       De bodde i perioder også i Velurehola. 
Det er god utsikt fra hula. Hardingslepa 
gikk forbi her. Nedenfor hula ligger Kler-
katjørn. Folk som ble drept av Velurene, 
skal etter sagnet ha blitt senket i i tjernet.     
   Samson Frøynes hadde en dreng,  
Knut. Han ble oppsagt etter en konflikt 
med Samson. Knut ble da ansatt som dreng 
på Jåstad. I en barnedåp på Jåstad i 1651 
var også Samson Frøynes til stede. Det 
oppsto krangel mellom Samson og Knut,  
og Knut knivstakk Samson, som 
døde. Knut rømte og oppsøkte Knut  
Freim, som han kjente fra før. Knut 
Freim (1607 – 1678) er en historisk  
person. Han var velstående og ansett og 
var fra 1640 til 1657 lensmann i Odda.  
      Etter sagnet gjemte Knut Freim nav-
nebroren i en hidler ved Ringedalsvat-
net. Han reiste senere til København og 
fikk Kongens bekreftelse på at drengen 
 

skulle gå fri for drapet på Samson der-
som han tok livet av Velurepakket. 
Drengen var to ganger på Hardanger- 
vidda på jakt etter Velurene. Første gang 
forgjeves, men ved neste forsøk så han 
at de var i Velurehola. Han fikk skutt As-
bjørn og fanget og bundet datteren. Se-
nere fikk han også skutt de tre sønnene. 
Han skal ha begravd likene i ura, men 
skar ørene av dem som bevis for at han 
hadde tatt dem av dage. Datteren, Marta, 
tok han med til bygda. De ble senere gift 
og skal ha etterkommere i Hardanger. 
      Det er mange versjoner av sagnet om 
Velurepakket. Det er mange ulike fortel-
linger om hvordan Velurene ble over-
mannet og drept. I et par versjoner ble 
børsene til Velurene, som sto på utsida 
av Velurehola, satt ut av funksjon ved at 
Knut pisset i løpet på dem. I en variant 
var det lensmannen Knut Freim selv som 
gjorde det av med Velurepakket. 

       Sannhetsgehalten i sagnet er selvsagt 
tvilsom, men det kan ha en historisk kjer-
ne. Uansett gjør sagnet at Velurenuten og 
Velurehola er vel verd en tur og et besøk 
i flott natur.

Under Velurenuten i Belebotn på Hardangervidda finner vi Velurehola.  
Bakgrunnen for navnet er det kjente sagnet om ”Velurepakket”.

Tekst og foto : Per Qvale

VELUREHOLAVELUREHOLA

Kilder:  

Opedal, Haldor. Folk or  
gamal tid : folkeminne frå  
Hardanger; 3. (1974) s. 229 - 239

Vaa, Johan. Langs Kvenna –  
før og no (2009) 
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SAGNET OM VELURE- 
PAKKET FINNES I  
FLERE VARIANTER.



Vinteren 2016 vart nytta til å skriva 
søknadar til mellom anna grunneigar,  
finansiering av hytta, arkitekt og  
liknande.  Det vart også laga planar for 
dugnadsarbeid for hyttevakter og anna.

Tidleg vår 2016 vart det tinga helikop-
ter for frakt av gravemaskin, motorisert 
trillebår, singel, sand, sement og andre 
byggevarer. Det var framleis snø på tom-
ta då ein tok den første skuffa med jord.  
Det gjekk veldig på fram med arbeidet. 
Været var på vår side så det vart lett å  
jobbe ute. Fundament/grunnmur måtte 
vere klart før siste del av mai, då snik-
kerlaget skulle vera på plass. Dei fekk 
reist hytta og tetta denne før dei tok ein  
vel-fortent ferie. Det same for oss hytte-
vakter.

Etter ferien haldt arbeidet fram med 
å ferdigstille hytta, både utvendig og 
innvendig. Sparkling, maling , elektrisk 
arbeid, maling utvendig, montering av 
kjøkken, rydding av avfall, montering av 
senger og mange andre oppgåver måtte 
gjerast før snø og vinteren kom. 

Snikkerlag og dugnadsfolket gjekk til 
duk og dekka bord kvar dag . Det var hytte- 

vakter og andre friviljuge som stod for 
kokkeleringa. Det vart ikkje nytta «bok-
semat», men god «heimelaga» mat.  
Hytta vart ikkje opna for publikum vinte-
ren 2017, men fungerte fint for oss hytte- 
vakter som var der på dugnad.

Tidleg vår 2017 var det på ny opp til 
Storavass på dugnad. Nå var det hovud-
hytta som skulle restaurerast. Først var 

det til å rive påbygg mot aust for så å 
lage nytt fundament til ny vedbu. Under 
riving av vegger/golv var det litt av kvart 
som kom fram. Inne i isolasjonen hadde 
både små og større firbeinte søkt bustad i 
den kalde årstida.

Igjen kom helikopter med bygge-
materiale, stilas og anna. Det første 
snikkerlaget gjorde var å ferdigstille 
sikringshytta for overnatting for gjes-
ter. Hovudhytta var nå ein byggeplass 
som ikkje kunne nyttast for overnatting. 

STORAVASSBUSTORAVASSBU

STORAVASSBU
- FRÅ NY SIKRINGSHYTTE TIL RESTAURERT  

HOVUDHYTTE 2015 - 2017

Hausten 2015 var Rolf og underteikna inne på Storavass for og ta ut tomt til ny sikringshytte.  
Etter ein del sondering med å finne rett djupne for kjellar og fast grunn for fundament,   

vart tomta merkt med raude merkepinnar.
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Gjester kom, sjølv om det var trongt om 
sengeplassane i sikringshytta. Me had-
de to sengeplassar i gamal sikringsbu. 
Her overnatta to vaksne, fire små born, 
pluss to svære hundar. Me tilbaud oss 
å rydda eit av soveromma i hovudhytta 
til dei, men dei takka nei. Dei koste seg 
storligen i to køyer og på golvet. Nokre 
måtte også overnatte på sofaen i sik-
ringshytta. Me prøvde å hjelpe alle som 
kom, også mange utlendingar som ikkje 
var klar over at hytta Storavass var un-
der restaurering.

Etter ferien for snikkerlag og dug-
nadsgjengen var det til og ta fatt på 
siste del av ferdigstillingstilling av  ho-
vudhytta. Når arbeidet var ferdig, skulle 
snikkerlaget frakte ned verktøy og anna 
utstyr luftvegen, samstundes kom det 
opp møbler, senger, dekketøy og anna 
som skulle på plass før opning.

I slutten av september 2017 var det 
offisiell opning av hyttene. Ordførar 
Birkeland i Sauda klypte snora til stor 
jubel frå frammøtte som kom frå Sauda 
og Etne.

Alle hyttevaktene vil med dette få 
takke Haugesund Turistforening med 
styre for det flotte anlegget me har fått 
her inne ved Storavatnet. Me lovar å 
gjere vårt for at hyttene skal vere i god 
stand for besøkande og at dei skal føle 
seg velkomne.

Også takk til alle som har bidratt; 
fagfolk, amatørar, kokker, hyttevakter 
og andre frivillige som har gjort sitt til 
at hyttene er slik dei framstår i dag.

Er du ein av dei som endå ikkje har 
vore på besøk til dette flotte anlegget, 
må du ta turen inn på besøk. Her er like 
flott på vinteren som det er på somma-
ren. Skal du gå på besøk om vinteren, er 
det å anbefalt å ta turen opp frå Sauda.

På vegne av oss ni hyttevakter på 
Storavass.

Marthon I Hustoft
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STORAVASSBU

FOTO: SVEIN EGIL ØKLAND

OLALIA
TRENGER DIN HJELP

For å drifte Olalia Fjellstove er Haugesund Turistforening avhengig av en betydelig  
dugnadsinnsats. Turistforeningen har ansatt kjøkkenpersonell,  

men alt annet arbeid er dugnadsbasert.

 
 
På fjellstova har vi to hovedseson-
ger; høst- og vintersesong. Høst-
sesongen varer f.o.m. siste helga 
i august t.o.m. skolens høstferie i 
begynnelsen av oktober. Vinterse-
songen varer f.o.m. tredje helga i ja-
nuar t.o.m. skolens påskeferie. Åpnings-
tidene er lørdag 11-16 og søndag 11-15. 
     Helgene er satt opp med en ansvar-
lig hyttevert, minimum 2 ansatte på  
kjøkken og hjelpere etter forventet  
besøk og sesong. Teknisk har vi hytte-
vakter som tar seg av hele anlegget.

ANSVARLIGE HYTTEVERTER
Vi trenger flere ansvarlige hytteverter.  
Hovedoppgave er å ta imot gjester, finne 
rom,betjene kasse, forefallende arbeid, 
være leder og rettlede andre som bidrar.  
Ansvarlig hyttevert blir tillitsvalgt og 
har rettigheter som andre i foreningen.  
 

Ansvarlig hyttevert må sette av mini-
mum 2 helger om vinteren, en helg 
om høsten. Dette er og en fin familie- 
aktivitet. 

HYTTEVERT-HJELPERE
Vi trenger også hjelpere til driften. Dere 
får opplæring og rettledning av ansvarlig 
hyttevert. Som hyttevert-hjelper må 
du sette av minst en helg pr sesong.  
Arbeidsoppgavene til hyttevert-hjelperen 
kan for eksempel være: 

Betjene kafékunder, rydde i kaféen, 
fylle på varer i kaféen, oppvask, vise rom 
til overnattingsgjester, brenne søppel og 
annet forefallende arbeid. 

Som takk for innsatsen, får du  
dekket kost og losji på fjellstova i job-
behelger, samt et verdikort pr. helg du  
jobber. Verdikortet dekker en overnatting 
på en av de flotte hyttene til Haugesund 
Turistforening og fås ved henvendelse 
til ansvarlig hyttevert. Som bonus  får du 
 

fint terreng, fine turer og du møter mange 
kjekke folk, som bidrar rundt driften av 
fjellstova.

Hilsen Driftskomitéen, 
Olalia Fjellstove

TA KONTAKT: Haugesund Turist- 
forening  52 72 53 11 haugesund@dnt.no 
Anne Smistad Flemmen: anne.smistad.
flemmen@haugnett.no
Harald Selsås: hselsas@gmail.com

SESONGER PÅ  
OLALIA FJELLSTOVE



OLALIAOLALIA

9 ÅR 
OG VERTSKAP PÅ OLALIA

- Heile hytta var blitt ribba under  
krigen. Til og med flaget var blitt stole 
utpå sommaren i ’45. Så absolutt alt av 
utstyr måtte fraktast inn til hytta. Og 
sjølvsagt var der heller verken straum  
eller telefon, så det var nok ein utfor-
drande start for «mammo og papen»,  
fortel Einride Aakra. 

Som 9-åring blei han og storebroren 
Torgils (10) med foreldra Ågot og Olav  
til Olalia. Dei var første vertskap på fjellsto-
va etter at Olalia opna etter krigen. Fram 
til 1950 var dei vertskap for besøkande frå 
heile Haugalandet med betasuppe og kaffi 
på menyen, eit sky-høgt aktivitetsnivå i ski-
løypene utanfor og med fullstappa køysen-
ger inne. Det første året utan verken radio 
eller straum. 

For ein 10-åring var det stor stas å få 
vera vertskap, få bli med i alt av leven, 
aktivitetar og konkurransar i snøen, og 
bli kjend med eit rimeleg fargerikt per-
songalleri blant dei mange besøkande. 
Ikkje minst var det eit høgdepunkt å stå 
bak disken. 

KNIVING I LØYPENE
- Eg hugsar godt dei søndagane me 

selde over 1000 flasker brus, fortel  
Einride. 

Det var til Olalia folk kom då dei  
skulle på dagstur. Dei gjekk frå både 
Ølen, Etne og Sandeid. Fullpakka bus-
sar med folk frå Haugesund kom til 
Rødne kvar laurdag, og det var folke-
straum opp til hytta på ettermiddagen, 
og ned att for å rekka bussen heim igjen 
søndag kveld.

Skiløypene og konkurransar tiltrek-
te seg mykje folk. Dei som arrangerte 

skirenna var anten idrettslag i  Etne  
eller Ølen. Og konkurranseinstinktet 
var på topp.  

- Det var alltid ei veldig kniving  
mellom  Sauda, Etne og Ølen i skikon-
kurransane. Alle bygdene hadde gode 
skiløparar. John Helle og Gisle Svandal 
frå Sauda til dømes, det hadde til og 
med delteke i Holmenkollen, og var ofte  
sjølvskrivne på Olalia. Saudabuane trakk 
ofte det lengste strået, men eg hugsar 
godt at lokale heltar som Joan Opheim, 
Engvard Haugen og Olav Vedå klarte å 
danka ut skiessa frå Sauda, seier Einride. 
Og om det var fullpakka utandørs, kunne 
det også bli rimeleg tett innandørs. 

- Det var 54 sengeplassar på hytta 
den gong.  Det største rommet hadde 12 
senger. Elles var det tre-etasjars køyer, 
og på romma var det vedfyring med eta-
sjeomnar. Frå desse omnane gjekk det 
fleire meter ovnsrøyr inn til pipene. Det 
var ganske kummerlege forhold, når full-
pakka rom med turistgjester skulle over-
natta og fyra i desse omnane. Feiarmeis-
ter Andersen var styreformann på den 
tida, og eg vil tru han gjorde seg nokre 
tankar om brannsikring då han var der 
oppe, ler Einrinde. 

- Etter ei stund kom det heldigvis 
branntau på hytta.

TOBAKK OG ISI-COLA
Med så mykje folk innom i løpet av  
vintrane gjekk der også store mengder av 
mat og drikke. På menyen var det beta-
suppe, smørbrød, kaffi og brus; forløpa-
ren til Coca Cola, Isi-cola, var slageren.

- Me kjøpte det meste frå lokale  
forhandlarar i Haugesund; Kaffi frå  

kaffispesialisten Central Kolonial;  
andre daglegvarer frå Alfred Hustvedt As. 
I starten kjøpte me inn brus frå ein lokal 
brusfabrikk i Haugesund. Men me fekk 
snart tilbakemelding frå gjestene at det 
«skvipet ville dei ikkje ha», difor gjekk 
me over til å handla frå Svein Lindø, som 
var agent for Tou i Haugesund. Og sjølv-
sagt selde me røyk; Good Luck, Frisko, 
Anno, Blue Master, South State og Teddy. 
Det var truleg dyrt å bu på Olalia den 
gong; brusen kosta 80 øre flaska. Ti-
melønna i 1946 var like over to kroner.  
Og framleis var det rasjonering i landet. 

- Det var rasjonering på det meste, 
blant anna sukker, kaffi, smør. Men dei 
rasjoneringsreglane som gjaldt for ver-
tane på Olalia var likevel ganske gode.  
I tillegg kunne me ta med ein del frå  
garden vår heime i Etne, og hadde difor 
det meste av det me trong. Men for folk 
flest var rasjonane snaue, og det var ikkje 
sjeldan at mamma og pappa  hjelpte til 
med å gi til dei som ikkje hadde nok, 
minnest Einride. 

EIT AGGREGAT TIL BESVÆR
Utan straum blei maten kokt over ved-
omn eller på parafin. Etter kvart fekk 
hytta aggregat, med dei suter det førte 
med seg. 

- Eg hugsar godt det var mykje  
arbeid med dette aggregatet, som var  
lunefullt og ikkje alltid ville fungera som 
det skulle. Pappa var nevenyttig og fiksa 
det meste, men eg hugsar han baska i 
overkant mykje med dette aggregatet. 
Det var like spennande kvar einaste kveld 
om det ville fungera. Eg hugsar spesielt 
ein kveld han ikkje fekk aggregatet i gong, 

Krigen var slutt, og Olalia kunne på nytt opna dørene. I 1946 blei Ågot og  
Olav Aakra vertskap på fjellstova. Sonen Einride var med, og for ein 9-åring var det ei  
verd for seg sjølv å leva med besøkande frå alle samfunnslag på skitur i etterkrigsåra.  

Vertskapet hadde ofte med seg flinke unge kvinner i beteninga.  
Frå venstre: Johanna Børve, Ågot Åkra, Ingebjørg Lindvik og Emma Selland.

Tekst: Kari Aakra
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og måtte til med parafinlampar for å   
reparera det. Han var uheldig, knuste ein 
lampe, og skar seg til blods på glasbrota. 
Då kom der ein irritert Haugesundsgjest 
frå ein av romma og påpeika at «dei 
sat faktisk å spelte bridge, så nå måtte  
vertane sjå til å få ordna det ljoset 
igjen!» Då var pappa rimeleg opptrekt 
og svarte som sant var at «ser du ikkje 
at eg jobbar med det så blodet renn?» 
Haugesundaren tok til takke med  
svaret, og trekte seg raskt tilbake,  
hugsar Einride.  

Alle varer måtte fraktast opp med 
hest. Då var bøndene på Helgeland i  
Sandeid gode hjelparar. 

- Vegen frå Helgeland var den beste, 
og eg hugsar Tørres «Fjedle» Helge-
land, Olav Guggedal og Martin Hauge 
ofte var oppe med varer til oss. Men alt 
måtte sjølvsagt vera frostfritt, og dei 
kunne ikkje frakta opp matvarer dersom 
det var risiko for at det fraus på vegen. 
Difor var det ikkje sjeldan dei hjelpte til 
med å lagra maten på gardane sine til 
frosten gjekk over. 

EI VOND TID
I februar 1946 var det stor skisamling på 
Olalia; Det var skikurs for både langrenn, 
slalåm og hopp. Det var stort opplegg 
og mange besøkande. Einride og broren  
Torgils fekk fri frå skulen og reiste opp 
med kameratar. Men så kom omgangs-
sjuka og sette ut mest alle som var der. 
Like fort som sjuka kom, blei også alle 
friske att. Men ikkje Torgils. Ein lege 
frå Voss var på besøk, og meinte guten  
måtte på sjukehus. Torgils blei køyrd med 
hest på sleden til Martin Hauge ned til  
Sandeid, deretter drog han i drosje vidare 
til sjukehuset i Haugesund. 

- Han blei operert der, men då var 
det gått hol på blindtarmen, og han 
hadde også fått betennelse på bukhinna.  
Sjukehuset gjorde det dei kunne, men 
penicillin var ikkje tilgjengeleg, og han 
fekk lungebetennelse.  Torgils døydde 
på sjukehuset, 18. februar 1946, ein  
månad før 11-årsdagen sin, fortel Einride.  
 

Dei fleste hadde nok hatt problem med 
å returnera etter ei slik oppleving, men 
Ågot og Olav, reiste oppatt til Olalia og 
dreiv vidare.

- Mammo og papen sto på. Det var 
nok ein slags terapi å nytta dagane til  
dette arbeidet oppi ei vond tid.  Dei  
hadde stadig mykje folk rundt seg som 
haldt dagane i gong, seier Einride.  

Kontaktnettet dei hadde på Olalia var 
stort, og mange av dei besøkande gjorde 
inntrykk på ein 10 år gammal hyttevert. 

 
 
- Det var ofte festlege kveldar på 
fjellstova, særleg rundt påsketider. 
Og me som arbeidde der var mykje  
saman med turistane som kom. Ein 
kveld 2. påskedag hugsar eg at eg 
blei sitjande att med ein gjeng hau-
gesundarar då alle andre gjester var 
dratt. Der var blant anna  Per Hauge, 
nestor i turistforeininga. Stemninga 
var god, praten gjekk i eitt. Krigen  
 

var over, men likevel friskt i minne.  
Plutseleg reise Hauge seg og deklamer-
te «17. mai 1940» av Nordahl Grieg: 
«…I dag står flaggstangen naken, blant  
      Eidsvolls grønnede trær. Men nett-
opp i denne timen, vet vi hva frihet er.» 
Blant styremedlemmene i den-
ne vertskapsperioden var Kristian  
August Sandvik, feiarmeister Andersen,  
Peder Bjordal som dreiv klesforretning i  
Haraldsgata, Kolbein Sund og Artur  
Samson. Dei var alle aktive der oppe, 
og blei godt kjende med vertskapet.  
    - Også yrkesskulelærar Baste var 
mykje til hjelp, blant anna med det 
mykje omtalte aggregatet. Eg hugsar 
godt at han brukte mykje tid på å pussa 
og blesa på tennpluggar, ler Einride.   
       Det var ikkje sjeldan det blei festlege 
lag i fjellstova i helgane, og det hende 
folk hadde med seg «medbrakt». Men 
risikoen for at flaskene blei knuste på  
vegen opp, var stor.  Ein av dei besøkan-
de tok høgde for dette på luraste vis.   
       

   - Denne karen hadde emballasje- 
fabrikk i Haugesund, der han  
blant anna produserte blikkemballasje. 
Han hadde hermetisert brennevinet 
sitt på boks, og slik fekk han  
spriten med seg opp: heilt intakt og  
dessutan godt kamuflert i blikkboks. 

PÅ SKITUR MED PROSTEN
Påskehelgane var høgtid, også når  
det gjeldt besøkande. Det var ofte  
påskeandakt på Olalia. 

- Sveio-prest, Sunnhordlandsprost 
og målmann Teodor Hovda var ofte 
på besøk, i fleire dagar. Samtidig som 
dette var ferie for han, haldt han også 
påskeandakt.  Eg gjekk skiturar med 
Hovda, og me hadde det mykje moro 
saman. På denne tida var prestane 
veldig opphøga, men eg fekk eit heilt 
anna syn på dei, etter at eg blei kjend 
med prosten på skitur, fortel Einride.  
 

I desse åra var nok ikkje folk  
utskjemde med for mykje mat. Krig  
og rasjonering prega framleis innbyg-
gjarane på Haugalandet. 

- På Olalia sørga likevel vertskapet for 
solid bondekost i rause porsjonar. Det var 
nok ei takknemlig tid å vera vertskap i, 
seier Einride. 

I denne tida var det rett som det var 
at bønder blei turistvertar, slik som Ågot 
og Olav, og etterkommarane Nils og  
Bergliot Gravelsæter. 

- Dette var folk frå gardar, vande 
med store familiar som kunne mykje om  
matlaging og husstell i store hus- 
haldningar. Det kunne nok for mange 
verka overveldande å bli kasta inn i  
ei slik vertskapsrolle med så mykje  
besøkande og høg aktivitet. Likevel blei 
dette ein livsstil som ein har gode minne 
frå i dag, seier Einride.  

OLALIA OLALIA

NORDAL GRIEG OG 
BRENNEVIN PÅ BOKS

Før krigen braut ut og fjellhytta stengde. Denne gjengen var betening på hytta i 1939:  
Frå venstre: Herdis Børretzen Auber, Martin Hauge, Marie Oppheim Heltne, Helene Oppheim Lillehammer,  
Tomas Økland, Jenny Vestbø Lien, Otto Endresen, Agnes Endresen, Martin Kambe, Magny Vestbø Haavik,  
Johan Hauge og Tor Gjedrem. Otelie Haaland var ikkje tilstades då bildet blei tatt. 

Påska 1947, vertskapet på Olalia: Ingebjørg Lindvik, Kari Åkra, Magnhild Åkra, Lars Nygård,  
Einride Åkra, Emma Selland, Ågot Åkra, Olav Åkra, Berta Selland, Kristen Gravelsæter, Nancy Støle.

ELGETABLERING?ELGETABLERING?

Ikke overraskende med reins-
dyr kanskje, ettersom jeg har sett 
og fotografert det tidligere, men 
var elgen bare en som var på vand-
ring? Sannsynligvis ikke, for i sei-
nere tid er det sett elg nær Olalia 
og områdene rundt. Det er også 
sett ku med kalver. 

1. mai kom jeg over et ferskt 
spor og fulgte etter. I lia sør 
for Ongelsvatnet braket ei elgku 
ut av krattet og jeg fikk tatt et kjapt 
bilde. Mye tyder på at det er i ferd 
med å bygge seg opp en elgstamme 
i Olali-området.

En sein høstdag for 6-7 år siden var jeg på vei til Olalia.  
Det var kommet et par cm snø. I bakken ved Røde Kors-hytta så  
jeg spor etter både reinsdyr og elg.

Tekst og foto: Thor Lilleland
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BOKPAKKE

TA KONTAKT:
Kvednahaugvegen 4

4260 Torvastad
992 30 950, post@duco.no

Duco AS er resultat av mange års samarbeid 
mellom byggmestrene Helge Kvale, Ole Frem-
mersvik og Svein Helge Vestre. Vi ønsker nå å ha 
en renere og ryddig profil, der vi skal være lett 
gjenkjennelig samtidig som vi skiller oss ut. Vi 
samler oss da under Duco.

Vi har vært involvert i mange spennende prosjek-
ter, blant annet for Haugesund Turistforening. 
Det er alle disse oppdragene som har ført oss 
dit vi er i dag og gjort Duco til en bedrift med 
erfaring, kunnskap, kompetanse, og med en stor 
mengde referanseprosjekter på Haugalandet.

Vi utfører alt innen bygg og er en totallever-
andør som kan håndtere hele byggeprosessen 
fra rådgivning og løsningsforslag, til tegning, 
prosjekt-/byggeledelse og tømrerarbeid.

Vi ønsker med vårt uttrykk å henge med i tiden 
og fremstå som en fremover lent bedrift. Vi skal 
fortsett å tilstrebe at våre kunder skal oppleve 
trygghet, tillit, ryddighet og klar kommunikasjon 
i hele prosessen.   

HÅNDVERK SOM IMPONERER!

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
Følg oss på facebook

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTT ÅR

ÅRETS JULEGAVE 

I SALG NÅ!
Bokpakken om Byheiene og Djupadalen

Inneholder: 

Historien - Byheiene og Djupadalen gjennom tidene

På Tur Haugesund - 23 turer i Haugesund

Nytt Turkart Byheiene

         Medlemmer kr 399,- 

Ikke medlemmer kr 449,-

BOKPAKKEN BOKPAKKEN 
OM BYHEIENE OM BYHEIENE 

OG DJUPADALENOG DJUPADALEN

I esken finner vi boka På tur Haugesund, med 23 turtips. 
En del av turtipsene har vært trykket før, mens noen er nye. 
Alle er bearbeidet og kvalitetssikret. Det er også tatt med 
opplysninger om severdigheter i turområdene. Torfinn  
Dommersnes, Lars Kristian Gjerde og Per Qvale har vært  
redaksjon for boka.

Også boka Historien. Byheiene og Djupadalen gjen-
nom tidene er med i gaveesken. Boka forteller om, 
bakgrunnen for mange av de ruiner og murer som vi 
fortsatt kan finne. Den forteller også om planting, 
hyttebygging og etablering av stier og veger. Utvik-
lingen av området fra utmark med torvutvinning 
og beite til dagens eldorado for natur- og turinte-
resserte er en rød tråd i boka. Historien er rikt il-
lustrert med bilder både tidligere tider og i dag.  
Boka er skrevet av Per Qvale.

I tillegg inneholder gaveesken et nytt turkart for 
Byheiene. Kartet har målestokk 1:15.000 og har med 
mange stedsnavn. På baksida av kartet har Haugesund 
Turistforening fått tillatelse til å trykke opp igjen  
Kolbein Falkeids tolkning av stedsnavn i Byheiene,  
som ble trykket første gang på baksida av kartet  
som HILs Orienteringsgruppe utga i 1970.

Gaveesken selges i alle bokhandler og dessuten  
på HT-huset til redusert pris til HT-medlemmer.

I månedsskiftet oktober/november la Haugesund Turistforening to  
bøker og et kart ut for salg i gaveeske med tittelen  

Byheiene og Djupadalen.
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VÅRE TURVENNER VÅRE TURVENNER

STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

PÅ DEN MÅTEN ER DU 
MED PÅ Å BESTEMME 
HVEM SOM SKAL FÅ 
OVERSKUDDET FRA 
NORSK TIPPING.

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�• • • •�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

Ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, 

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

Telefon: 52 84 48 00
Fax: 52 84 48 01
Siv. ing. Kjell G. Ekornrud, mob.: 97140 508

PROCON AS
Hovedgt. 33, P.b. 104 - 4250 KOPERVIK
E-post: firmapost@procon-as.no

Erfaring og kompetanse gir trygghet

• Bygg- og anleggsteknikk • Rehabilitering
• Prosjektadministrasjon • Brannprosjektering
• Byggeledelse • Tilstandsrapport

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

suldaltransport.no

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

OG HYTTEVARMEN HENTER DU RETT FRA NATUREN
Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på et utall måter og brukes til 
oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den alternative varmeløsningen som passer best for hytten 
din. Løsningen som er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full gang 
med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for oppvarming av tappevann og 
grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.
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er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

BESØK OSS PÅ
haugesund.dnt.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL

post@argusprofil.no / mob 48348059 / argusprofil.no

I turistforeningens tjeneste

•Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Returtransport av avfall
• Beredskap ved hendelser

5780 KINSARVIK   tlf: 53 66 64 40  fax 53 66 64 41
Internett www.airlift.no/ e-mail tra�kk@airlift.no

 

AIRLIFT  

5780 KINSARVIK / tlf: 53 66 64 40
www.airlift.no / trafikk@airlift.no

  
 
 
 

Vi har helikopter på 
våre lokasjoner i 
Bergen, Voss, Sand,  
Stryn, Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no

www.fonnafly.no
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Alle foto: Morten Fjeldheim
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FRILUFTSLIVETS DAG 2018
Friluftslivets dag i Djupadalen er en gratis festdag for alle som er glade i 

friluftsliv på Haugalandet! I år var været helt topp, opphold og sol.
Som en del av Friluftslivets uke, og for 14. året på rad, ønsket alle frivillige 

velkommen til de 3500 forventningsfulle Haugalendingene som møtte opp 
for en spennende dag med opplevelser og aktiviteter langs Eivindsvatnet.

Her fikk de prøvd seg på kajakkpadling, hundekjøring, klatring, taubane, 
fisking, soppkontroll, matlaging på bål, og mye mer.

Barnas Turlag hadde i år fått ny plass oppe ved Friluftslivets hus. Her 
inviterte de til Barnas Restaurant a la Finn Lothe med nydelig fiskewok på 
menyen.  

Det var også  pølser og popkorn på bål.  Maskotten Turbo kom på besøk og 
lærte bort Turbosangen og dansen! Det var veldig populært blant de yngste.  
Han delte også ut matbokser og sitteunderlag til alle som deltok.  Spikke- 
kurs, sanseløype og slakk line var også aktiviteter en kunne være med på. 

Takk til alle som besøkte Friluftslivets dag! 

Stine Jensen,
Barnas Turlag Haugesund



DAG 1

 
Jeg er Dusty. Det er et ord som betyr 
støvete på engelsk. Et adjektiv egentlig, 
men jeg antar at jeg er et slags substantiv 
også. Dusty. Det er navnet mitt og jeg er 
5 år voksen. Jeg er en hund. En Norfolk  
Terrier. I sommer var jeg på tur med  
Jannike og Eivind. Dette er min dagbok.

Det var en mann med laken som sa at 
du ikke skal eie mer enn fem ting. Jeg tror 
det var Jesus. Jeg eier en matskål, en vann-
skål, et belte, en leke, en datter – Nomi. 
Kanskje eier jeg ikke datteren min – Nomi 
– men jeg slikker henne hvertfall i fjeset. 
Uansett så er jeg rett på grensen av hvor 
mange ting man skal eie.

Jannike eier mange ting. Hun har to 
tightser, to gensere, mange mange sokker 
og truser, et kart, en kompis ved siden av 
seg, to vannflasker, mye mat, og mange 
andre ting i sekken. Det ser tungt ut å 
eie så mye. Hvertfall når du må bære alt i  
sekken. Mat er viktig da.

 «Turen er kortere om du raster på 
veien» — Dusty

 Vi gikk over Besseggen. Besseggen er 
vakkert. Vegard er vakker også. Vegard sier 
Jannike er vakrere enn alt i verden, men 
han har kanskje ikke vært på Besseggen.

Jannike var redd for meg og av og til 
måtte jeg i sekken. Jeg liker ikke sekken. 
Sekker er steder hvor man putter mat,  
t-skjorter og alle de skjønne tingene vi eier 
og vil ha med oss, men jeg er min egen 
hund. Ingen eier meg. Derfor er det litt 
rart å være i sekken. Det er ikke så ille å 
bare slappe av da.

Besseggen er bratt! Med skarpe stup 
til begge sider. Utsikten, de vidstrakte fjor-
dene som åler seg innover landskapet bor-

tenfor er det vakre, egentlig. Besseggen er 
egentlig bare sten. Sten-kjedelig. Vi rastet 
da. Rasting er gøy!

Når vi kom til Memurubu var det ikke 
rom i herberget.«Me he ikje noke ledige 
plassar», sa mannen i resepsjonen og dro 
i barten sin. Han la til at hunder var pro-
blematisk. Det var ikke noe rom til meg,  
Jannike, og Eivind. Jannike sa han var 
dum. Eivind ønsket seg en fin bart. «Dykk 
kan då sova i Steinbui», sa mannen og  
ledet oss bort.

Steinbui hadde ikke tv. Den hadde 
heller ikke varmekabler, vinduer, Jacuzzi, 
eller bord. Eivind sa det så ut som en gam-
mel potetkjeller. Og der sov vi. Jeg tenkte 
på Maria og Josef, som ikke fikk sove i her-
berget. Jeg tenkte også på Vegard, Jannikes 
kjæreste, som var alene hjemme i Hauge-
sund. Josef og Maria fikk Jesus der – i den 
grotten de ble forvist til. Tenker Vegard at 
Jannike også kanskje føder en Jesus her. 
Kanskje er Vegard den vise mannen som 
kommer med røkelse, myhra, og gull til 
Jannike, selv om Jannike allerede eier mye 
og trenger verken røkelse eller myhra. 
Gull er fint da. Gull glitrer, men du kan 
ikke spise det. Mat er bedre.

«Du kan leve uten glitter og gull, men 
et liv uten mat … det er bare tull» – Dusty 
Midt på natten våknet jeg av en lyd. Jeg 
drømte om mat.

Midt på natten våknet jeg av at noen 
hvisket og tisket utenfor Steinbui. Den 
ene stemmen var lys, den andre mørk. 
De fniste som om noen hadde fortalt en 
vits. Jeg tenkte at det kanskje var Vegard 
som kom med gull og glitter og røkelse og 
myhra til Jannike.

Jannike trodde det var spøkelser. Hun 
sa «hallooooo?!» når de prøvde å åpne  
døren og skremte dem vekk. Når jeg  

tenker på det. Kanskje trodde spøkelsene 
at Jannike var et spøkelse. Et gammelt, 
trøtt spøkelse med såre tær og hofter som 
hjemsøkte potetkjelleren ved Memurubu 
…

 
Uten mat og drikke duger hunden ikke – 
Dusty

Før Jannike våknet tenkte jeg på mat, 
og telte timene til frokost på potene mine. 
Jeg kom frem til at jeg hadde fire poter og 
derfor kunne det ikke være mange timer 
til mat. Etterpå tenkte jeg litt på spøkel-
ser. Spøkelser er skumle, men jeg har  
aldri sett dem. Jeg tenkte litt til på mat, 
litt på snacks. Og før jeg sovnet tenkte jeg 
på alle tingene Jannike hadde i sekken sin. 
Eivind hadde også mange ting, men ikke 
like mange. Han hadde knekt tannbørsten 
i to før turen for å ikke ha med seg en hel 
tannbørste.

 Jannike er ikke alltid vakker på mor-
genen, selv om Vegard sier det. Om  
morgenen er det litt som om Jannike  
bærer en skikkelig tung sekk under øynene 
med mange ting oppi. Jeg lurte på om  
Jannike også hadde noe knekt i sekken 
sin. Dypt nede hvor jeg ikke hadde sett 
enda. Om der, helt i den dypeste bunnen 
av sekken, var det mange ting; brukte 
truser, ødelagte bøker, eller 
tannbørster knekt i to. 

Etter frokost  
gikk jeg, Jan-
nike og Eivind 
videre mot 
Glitterheim. 
Etter langt 
om lenge 

GJENDESHEIM TIL  
MEMURUBU
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EN  HUNDS  BETRAKTNINGER
DAG 2  
MEMURUBU -  
GLITTERHEIM



sa at av og til var Glittertind det høy-
este fjellet i Norge. Av og til var det ikke. 
Det hadde med snø å gjøre. Det hørtes 
rart ut. Fjell forandrer seg aldri. Fjell 
er ikke som mennesker. De kan ikke 
vokse, skifte klær, eller slanke seg. De 
kan ikke kaste pinner eller gi godbiter  
heller. Fjell er fjell.

Og så satte vi ut på tur. Jenten med  
flettene gikk sammen med oss. Hun hadde 
en lettere sekk en Jannike. Jeg tenkte på hva 
hun hadde oppi sekken. Var sekken hennes 
lik Jannike sin? Eller Eivind sin? Eller var 
sekken hennes helt unik. Helt egen. Bare 
hennes. Fylt med ting som gjorde henne 
til henne? Inni oss er vi kanskje alle som  
sekker, tenkte jeg. Vi er fylt med forskjel-
lige ting. Og de tingene er oss. Inni meg 
har jeg glede, bjeff, appetitt, og en trang til 
å finne alle pinnene Jannike mister. Og det 
er meg. Dusty. 

I begynnelsen stod solen høyt, veien  
sneglet seg flatt frem. Langt borte så vi 
Glittertind. Glittertind er stort. Galdhø-
piggen stod like ved. Galdhøpiggen var 
også stort. Jeg synes det er ubehagelig å 
tenke for mye på store fjell, for da tenker 
jeg på hvor uendelig lenge de skal stå og 
hvor ufattelig liten jeg egentlig er. Skulle 
ønske jeg var litt større.

Men så forsvant solen bak skyene. Ver-
den ble mørk. Skummelt. Regnet kom, 
vinden kom, og veien – som hadde vært så 
deilig og flat – gikk opp, opp, opp. Slitsomt.

Oppoverbakker er slitsomme. Men når 
jeg tenker på det så er oppoverbakker også 
nedoverbakker. Nedoverbakker er gøy.  
Jenten med fletten sa til meg at oppoverbak-
ker er bra. Hun sa at Jesus, han som ble født 
i Steinbui, hadde sagt det. Han hadde gått 
en skikkelig lang oppoverbakke kalt «Getse-
mane» og kom til et sted kalt himmelen. 
Himmelen er litt som Syden, med sol, og 
badebukser, og Gandhi, og masse mat. Det 
det er masse skyer der sa hun. Skyer er ak-
kurat som sauer. Jeg liker å kjefte på sauer. 

Vi kunne ikke raste på toppen av  
Glittertind. Jeg måtte i sekken på grunn 
av den sterke vinden. Dumt. Når jeg ikke  
spiser blir jeg sur. 

Så begynte vi å gå nedover. Gøy. Da ble 
regnet verre. Regn er dumt. Noen sier at 

regn er bra for planter og elver … men jeg 
vet ikke. Regn er dumt for meg. Når det 
regner er alt uendelig. Eivind kjeftet på 
været, regnet, vinden, og skyene. Jeg tenk-
te at det var dumt. Jeg tror ikke været kan 
høre Eivind. Kanskje det er derfor Eivind 
er en «gramjeger». Kanskje det er derfor 
han er lenge på do og knekker tannbør-
ster. Jeg vet ikke. Jeg var sliten. Så sliten at 
hadde Jannike kastet pinne ville jeg ikke 
hentet den. Våt og kald. Sliten. Ferdig.

Etter langt om lenge og lengre enn langt 
kom vi frem til Juvasshytta. Den var fin!

Jannike sa at hytta var himmelen. Der 
fikk jeg dusje i en menneskedusj. Deilig. 
Jannike koste med meg. Ofte når vi er 
hjemme koser Jannike bare med Vegard. 
Det er herlig å ha Jannike alene. Da kan 
hun ikke stryke noen andre. 

Og før jeg sovnet, da tenkte jeg. Først 
litt på godbiter og all maten her i himme-
len. Så tenkte jeg på alt som hadde skjedd. 
Vi hadde gått tung tur. Jeg hadde sittet i 
sekken, men det teller vel som tur? Når vi 
kom frem. Da var alt godt. Og vi glemte alt 
det dumme.

Eivind lo og pusset tennene med en 
halv tannbørste. Jannike spiste masse 
mat og smilte og lo. Alle hadde forandret 
seg. Kanskje inne i oss har vi noen ting 
som forandrer seg som været, og noen 
ting som alltid er. Kanskje vi alle er sek-
ker. Noen dager pakker vi med oss godt 
humør, shorts og masse pinner for vi skal 
til Syden. En annen har vi et trøtt ansikt, 
ubehagelige bukser og regnjakke med oss 
fordi vi skal på jobb i regnet. Men vi har 
alltid det samme ansiktet i sekken. 

Vegard pakker alltid de samme vitse-
ne i sekken sin. De samme øynene. Jan-
nike pakker alltid mobilen og en stor bøtte 
med kjærlighet til meg og alle andre hun 
møter. Jeg lurer på om Jannike er på tur 
fordi hun og Vegard har gått lenge i oppo-
verbakker og slitsomt regnvær? Kanskje 
de må tenke og gå litt alene for å komme 
tilbake til hverandre? Tenke som Jesus 
gjorde i Getsemane før han kom tilbake til 
himmelen? 

Jeg lurer på hva vi pakker med oss 
når vi skal til himmelen? Hvis Juvass-
hytta er som himmelen har jeg lyst å dra 

dit. Ikke enda. Når jeg er klar. Jesus kan 
vente litt til. Jesus er sikkert gammel uan-
sett. Mat kan vi ikke vente på da. Mat må  
spises. Spesielt mat vi ikke har lov å spise. 
Himmelen kan vente - Dusty

 

Også kom vi hjem. Eventyret var over. 
Jeg bjeffet foran døren og Jannike åpnet. 
Jeg gruet og gledet meg og tenkte på mat 
og deilig hvile. Da jeg kom inn kjente jeg 
lukten av bollene i ovnen - bakt bare for 
Jannike. Så Vegard hvilende i stolen. Bena 
høyt. Et glitrende blikk dypt nede i den 
tykke boken. Jeg så gaven på bordet og  
diktet han hadde skrevet. Det var ingen 
ring der da. Det var ingen esker med gull 
eller røkelse eller myhra heller. 

Alt Jannike så var øynene til Vegard. 
Hun brydde seg ikke om boller eller dikt 
eller gaver. Hun sprang bare til ham og de 
kysset vått. Så gikk de inn på rommet og 
hoppet og bråkte i sengen. 

Jeg la meg tålmodig ned og tenkte på 
Descartes. Vegard hadde en sekk stående i 
hjørnet i stuen. Da lurte jeg på hva Vegard 
hadde i sekken sin. Ikke i dag, men kan-
skje i morgen, kanskje da er jeg klar for et 
nytt eventyr ...

og lengre enn langt kom vi til en bro. På 
broen satt det en jente med tykke fletter. 
Det var som om vi var i et eventyr. Men 
jeg husker det ikke helt. Var det spøkelser 
som var i eventyret? eller var det et digert 
troll? Jeg kjeftet litt på jenten – slik som 
jeg av og til kjefter på fly, fugler, sykler, 
katter, dører, folk som går opp trapper, 
trapper, snusposer, leker, og støvsugere. 
Hun var ikke et troll. Hun ville bli med oss 
til seters sa hun.

Det var ikke Jesus som sa at du ikke 
skal eie mer enn fem ting, men Gandhi, 
fortalte jenten meg. Hun spurte mange 
spørsmål. Av og til spurte hun Jannike, av 
og til spurte hun Eivind. Hun spurte aldri 
meg. Hun var journalist. Journalist har  
ingenting med mat å gjøre, så jeg var ikke 
interessert.

Etter langt om lenge kom vi til et dei-
lig, blått vann. Jeg kunne se solen nede i 
vannet. Der rastet vi. Jannike fant en flott 
og utrolig vakker pinne. Lang og tykk. 
Hun mistet den i vannet, og jeg hentet den  
tilbake til henne. Jannike mistet den igjen. 
Jeg hentet. Hvorfor mister alltid Jannike 
de flotte pinnene sine? Det er slitsomt å 
løpe etter dem hele tiden. 

Mens jeg spiste gulrot tenkte jeg på 
Jesus som ble født i Steinbui. Når en blir 
født på en så kald plass, uten vinduer, 
bord, tv, eller jacuzzi, må man ha mer 
enn fem ting. Man må ha varme klær, lys, 
mat, tykke tepper, og isolasjon for eksem-
pel. Gandhi ble født i Syden og gikk bare i  
badebukse. Syden er en varm plass hvor 
alle går rundt i badebukser. Når en blir 

født på en strand og kan bade og løpe etter 
pinne hele dagen trenger en kanskje ikke 
så mye som når en bor i kalde Steinbui. 
Kanskje er det viktigere å ha mange fine 
tanker? Lykke, minner, og kjærlighet? 
Mat må vi ha da ... 

Glitterheim glitrer ikke. Det er heller 
ikke hjem, men da vi kom frem fikk jeg 
mat. Deilig. 

Hvorfor det heter Glitterheim vet jeg 
ikke. Det er en butikk på Amanda som  
heter Glitter. Av og til tenker jeg på  
øynene til Vegard og hvordan de glitrer 
når han ser Jannike.

Jannike ble intervjuet av jenten med 
de tykke flettene. Jenten spurte mange 
spørsmål om meg. Da glitret det i øynene 
til Jannike. Og jeg lurte på hvorfor. Er det 
slik at når Jannike ser meg er det akkurat 
slik som når Vegard ser Jannike. At det 
er noe inni Jannike? Noe som glitrer og  
gleder og forelsker seg tusen ganger og 
mer når hun ser meg? Hva er det? 

Når Jannike var ferdig med intervjuet 
gikk vi inn til varmen ved peisen i stuen. 
Flammene danset tango på ansiktene 
våre. Jannike fortalte morsomme histo-
rier. Eivind fortalte om seg selv. Han kalte 
seg Gramjegeren. For Eivind var det noe 
stort å være en gramjeger. Å være gram-
jeger handlet om å kutte tannbørster i to.

Før jeg sovnet tenkte jeg på Vegard 
og Jannike. Jeg tenkte på en film Vegard 
tvang Jannike til å se. Jannike synes den 
var kjedelig fordi det var sverd i filmen. De 
som spilte i filmen var på tur med en ring. 
Ringen var blank og fin, men glitret ikke. 
Alle ville ha ringen. Det glitret i øynene til 
menneskene som så ringen. Derfor gikk 
de små menneskene i filmen på tur, som 
i et eventyr. De møtte på troll, og spøkel-
ser, og broer, og jenter med tykke fletter.  
Akkurat som oss.

Når eventyret var ferdig var alle 
sammen slitne. Som om de hadde løpt 
lenge etter pinner andre folk hadde mis-
tet. Og alle tenkte tilbake på hva de hadde 
gjort. De hadde opplevd mye og holdt alle 
de tingene de hadde gjort sammen inne i 
seg.

Kanskje er jeg, Jannike og Eivind også 
på eventyr. Kanskje Jannike har gått seg litt 

vill og vil på eventyr for å finne ut av ting. 
Kanskje Jannike har en ring i bunnen av 
sekken sin, der jeg ikke har sett enda? Eller 
et spøkelse bor der? Eller mat? Og hvordan 
skal det slutte. Blir endingen god? Finner 
Vegard og Jannike tilbake til hverandre? Vil 
hun få et halvt kongerike i presang? Er Ve-
gard også på tur i Haugesund? Har han en 
glitrende ring til Jannike?

Eller venter bare Vegards glitrende 
øyne mot slutten, de øynene som holder 
Jannikes i sine. Også husker Jannike hvor 
mye hun elsker Vegard og hvor mange 
ting de deler inne i seg og slikker hveran-
dre på munnen og lever lykkelig resten av 
sine dager.

Jeg spiser, derfor er jeg – Dusty
Uendeligheten er mye. Jeg kan telle fire 
godbiter. Mer godbiter enn det, og det er 
bare mange. Mange godbiter. Hvis jeg set-
ter godbitene opp fint, en ved siden av den 
andre i en lang linje. Kan jeg gå så mange 
godbiter jeg har. Hvis jeg har 100 kan jeg 
gå 100 godbiter. Men hvis godbitene min 
fortsetter lengre enn det blir det vanske-
lig. Hvis godbitene aldri slutter. Hvis de er 
uendelige går jeg uendelig langt. Uendelig 
betyr å aldri stoppe. Slitsomt.

Jeg vet ikke om jeg hadde blitt mett av 
en uendelig linje med godbiter. Kanskje 
hadde jeg blitt gammel før jeg var ferdig 
og lagt meg ned for å sove … 

Av og til virker livet uendelig. Som om 
vi går og går, men aldri kommer frem. Det 
er kjedelig å aldri komme frem. Men livet 
er likevel ikke kjedelig. Jeg har lyst å gjøre 
mye før jeg er ferdig med å gå. Jeg øn-
sker å dra til Syden og gå med badebukse 
sammen med Gandhi, dra til hundeøya i 
Japan, kjefte litt mer på fly og sykler, hjel-
pe folk med å finne pinnene sine. Mye. 

Når vi våknet var det sol. Jannike  
snakket mye om regn. Eivind brukte lang 
tid inne på toalettet. Han hadde sikkert en 
haug med tannbørster som måtte knekkes 
og legges på rett plass i sekken.  Jeg tenk-
te litt på mat, sov litt, og Lurte på hvilke  
badebukser hunder kunne bruke. Eivind 

DAG 3 
GLITTERHEIM- 
JUVASSHYTTA

DAG 4  HJEM

JOTUNHEIMENJOTUNHEIMEN
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Snøen knitrer under skiene og den friske fjelluften fyller lungene. Den siste
bakken opp til turistforeningens hytte er tung, men det er godt å kjenne at
du bruker din egen kraft. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Endelig er vinteren her
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På dei fleste av Haugesund Turistforeining 
sine hytter er det lagt til rette for å huse 
ein til to hundar om gongen. Sjekk gjerne 
den aktuelle hytta på ut.no før du legg ut 
på tur med din firbeinte turkamerat. 

VIKTIGE TING Å HUGSE PÅ NÅR DU TEK 
MED DEG HUNDEN PÅ DNT SINE HYTTER:
• Ta med utstyret hunden treng, som  
   mat, skåler, og teppe

• Hugs å gjere reint etter hunden 
   til og med i utmarka! Bruk pose og  
   forlat naturen slik den var 

• Vis hensyn til mennesker og dyr rundt 
   deg, ha hunden i band ved hyttene  
   og orienter deg om bandtvang i 
   området 

• Ikkje ta hunden med inn i opphalds-rom 
   og soverom. Det er viktig for allergikerar 
   at dei kan vere sikre på at hytta er trygg
 
• Bråkar hunden din? Prøv å unngå at den 
   held andre gjester vakne eller sjenerer.  
   Kanskje de kan trene på førehand?

   Velkommen på hyttetur til 
   to- og firebeinte!
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AKTUELT

TA HUNDEN MED PÅ HYTTETUR!

BLI MED! UT MED SENIORENE, PÅ ONSDAGER

Turene blir annonsert mandagen før i Haugesunds Avis, 
du finner omtale om turen på Haugesund Turistforening 
sin nettside og i kalenderen. De fleste turene til senior-
gruppen starter fra Flotmyr kl 10, sjekk annonsen! Vi går 
på tur forskjellige steder på Haugalandet og omegn.

Vi tilbyr lette turer, middels turer, og noen som er litt 
krevende. Vårt tempo er rolig! Så da kan de fleste bli 
med. Ta kontakt med turleder for å få info.

Vi byr også på et par overnattingsturer (1 natt) til en  
av våre flotte hytter i Etnefjellet.

For de som vil litt lenger og høyere opp, tilbyr vi en 2/3 
dagers fjelltur til ett av de mange fantastiske høyfjell-
sområdene landet har å by på.

I tillegg til alt dette, byr vi på en heldags busstur, 
som i 2019 blir en heldags båttur.

Anne Lise Borum

HT-HYTTER TILRETTELAGT  
FOR HUND 
BLOMSTØLEN Hund er tillatt på  
gamlestølen (den minste hytta).  
Det er i tillegg eige uthus for hund.   
LØKJELSVATNHYTTA Det er to  
hundebur på hytta. Hunden kan vere  
i uthusdelen på gamlehytta.   
NORDVIKGÅRDEN Det er etablert eige 
hunderom med to senger i hytta. Dette 
rommet har eigen inngang frå utsida.    
OLALIA FJELLSTOVE OG  
SIKRINGSHYTTE På Olalia er det  
eiga hytte der ein kan bu på med  
hunden sin. Her er det hundebur og 
overnattingsplass.  
SANDVASS Det er to hundebur på  
hytta. Hunden kan vere i vedboden i 
hovudhytta eller i uthuset.   
SAUABREHYTTA Hytta er ikkje  
spesielt tilrettelagt for hund, men det  
er plass til ein hund i yttergangen.  
 
 
 

SIMLEBU 
Det er ikkje spesielt tilrettelagt, men 
hunden kan tas med inn i uthusdelen  
på sikringshytta.   
STORAVASSBU 
Det er plass til ein hund i hundehuset 
under hytta. 
 
SOM FORELØPIG IKKJE ER  
TILRETTELAGT FOR HUND I HT: 
- Sandvatnbrakka 
- Geitungen fyr

Kjelder: «Firbeint turglede – ta hunden med til 
fjells» av Berit Rødstøl. Henta frå: https://www.
ut.no/artikkel/1.7316004/ Informasjon om hund 
på den enkelte hytta – henta frå ut.no
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Seniorer pÂ skitur i Olalitraktene. 
Foto: Lars K Gjerde

Seniorer til topps. Foto: Anne Lise Borum

Kollektivtrafikk på vakre Espevær. 
Foto: Eivind Hammer

 ...og alle var glad og fornøyd. 
Foto: Anne Lise Borum



Brudeslør-bildet fra elva som kommer ned 
til Røssedalen fra Den gråa horga.

ØYNO – REINSNUTEN – HESTASKOR- 
NUTANE –  SANDVASS -  SKAUTANUTEN   

DEN GRÅA HORGA – RØSSEDALEN – ØYNO :

 EN VANDRING FOR EVENTYRGLADE 
ELLER GALNE FOLK?

Første del av rundturenFørste del av rundturen

RUNDTURRUNDTUR

Blåbæra var små som krekling av tørken, 
men de stod likevel modne og leskende 
på riset langsmed stien. Gutta fisket i vat-
net, og jammen fikk de seks ørreter som 
en  smak for oss  til kvelds.

Ja, vi hadde hatt sommergjester.  
Huset var  livlig i over en uke, nå ble det 
plutselig fylt av tomhet. Den følelsen er 
nok kjent for flere enn oss. Hva med en 
ny tur tilbake til Blomstøltraktene for å 
se etter molter? Mannen tålte godt et par 
dager alene for å «kvile vetet etter has-
segaiane», som han sa; kjekke gutter er 
de, men ikke lydløse, og ikke nettopp 
stillegående heller.  Hele uka hadde gått 
i hopp og sprett og tjohei. «Så nå måtte 
han sjå å få gjort eitkvart  matnyttig – 
kom deg av stad, du kåna»! Og jeg av sted 
så fri som fuglen.

Yr hadde meldt godt vær de neste  
dagene. «Delvis skyet fra klokka 11», lød 
det på time- fra- time-varslet. «Kanskje 
noen byger i indre strøk». Var Stordalen 
indre strøk? lurte jeg på. Men tok sjan-

sen på at med indre strøk mente meteo-
rologene Hovden og Røldal, iallfall ikke  
lenger vest enn Seljestad.

Klokka 08.15 stod jeg klar i Øyno 
for å entre motbakkene til Øyskar via 
Gamlestølen. Første delen er nå blitt en  
ganske bred og bratt  traktorvei i slyng. 
Kanskje den gikk helt opp til Haraheia? 
Det gjorde den ikke; den stanset  omtrent 
halvveis. Så der stod jeg plutselig  framfor 
bråslutt og ingenting. Men jeg visste jo at 
stien måtte fortsette i lia et sted. Så da 
kløv jeg  over veikanten  på leting, for-
serte med naua all rullesteinen og trefal-
lene brøyten hadde etterlatt seg, og valset 
ut i den grønne lia med vått gras til langt 
opp  på leggene mellom  trær og busker. 
Og det var fullt av vått over alt. Bjør-
kene dusjet vann nedover hals og kropp 
på ferden oppover. For det hadde vært 
regn om morgenen. Så «indre strøk» var 
altså Øyno og rundt omkring i området! 
Med  tålmodighet avanserte jeg oppover 
til Gamlestølen på den gamle stølsstien, 

som jeg ganske riktig fant der den måtte 
ligge i slikt terreng. Folk og krøtter visste 
hvor stivalget måtte legges før i verden. 
Det gjelder nå som da å lese terrenget. 
Tåka nede i dalen steg oppover i tette 
skybunker. Etter Gamlestølen mot top-
pen gikk jeg innhyllet i skodde, dyvåt fra 
hodet og ned. Da var jeg glad for gjeterlivet 
som barn, og ellers for erfaringen fra 
alle turene i langt liv. Kjære vene, dette 
ville gå bra. Hadde ikke yr meldt delvis 
skyet fra klokka 11 kanskje? Grundig  
studering av kartet viste at jeg måtte hol-
de høyden, og ikke ta av verken til ven-
stre eller høyre, for da ville jeg komme ut 
på kantene. Sikten  var temmelig dårlig, 
men jeg så konturene av motbakkene, til 
tross for at tåka tøt opp fra begge sider 
av hvert sitt dalføre. Altså hadde jeg nådd 
Haraheia, men akkurat å se den i sin hel-
het der og da, nei. Derimot så jeg intens 
farget røsslyng i bakkehellene framfor fo-
ten, blågrønn blokkebærlyng med noen 
store bær innimellom. Brakebusker var 

også hjertelig til stede, som de pleier å 
være når jeg vandrer på frifot, men de 
holdt seg småvokste her oppe, og ble ikke 
til sjenanse; de var mer med til å gi farge 
til den den nære  paletten av irrgrønt, 
purpur, grågrønt og gult og grått.

Men stopp - plutselig begynte  
bakken å gå fra stigning til slak slette. Stod  
det ikke en varde der borte i hogget? Og 
en skikkelse i skodda trippet  rundt om 
kring. To skikkelser. De gav fra seg lyd. To 
heiloer fløytet sine enstonige pip, og var 
heller små da jeg kom nærmere. Merkelig 
hvordan  konturene forandrer seg i tåka. 
Og bortenfor varden på svaberget – der lå 
en stein med T-merke! Disse T-ene i tåke-
havet – de gir umiddelbar lettelse når de 
plutselig er der. Jeg sendte varme tanker til 
HT’s dugnadsgjeng med malingspann og 
kost. Uten å ha flere siktepunkt enn varden 
og T’ene nå, fant jeg det likevel best å sette 
meg ned, ta nisten fatt og en kopp te. Og 
vente på hva som ville skje med sikten etter 
hvert. Tanken på å ringe nødnummeret for 
å hentes ned av Røde Kors hadde streifet 
meg underveis, men var straks  blitt forlatt, 
i  redsel for overskriften i Haugesunds Avis 
dagen etter : «Dame i 70-årene reddet for- 
frossen og våt ned fra skodda i Etnefjellene 
i går».  

Søkkvåte støvler var ikke det 
beste varmemagasinet, men resten 
av meg var tørket i den lette vinden. 
Hadde den ikke frisknet til, forres-
ten?

Under over alle under. Da 
jeg begynte på skive nummer to, 
bletåketeppet flerret til side som av 
en hånd, og skodda for  bort i dotter. 
Der lå Reinsnuten et par hundre me-
ter vekk som det rene Soria Moria i et 
solblink så klart som gull. Og klokka 
var 11!

Moltene? Jo, nede i liene var de 
overmodne, og på vei over Urdaheia 
stod de i geledd på stilkene bort-
over tuene, omtrent som fyrstik-
ker med små røde hoder. Så ingen 
fangst denne gangen, dessverre.

Turen over Reinsnuten via  
Urdaskar, videre over Hestaskornu-
tane  til Sandvass og overnatting; 
samt neste dags spennende utfor-
sking av svabergene opp til Skau-
tanuten, så over Den gråa horga, 
ned til Røssedalen og til Øyno via  
austsida av Stordalselva i sommer-
været har sin egen saga!

La meg gi et lite innblikk til opptakten av  vandringen i Blomstølstrøket : Familieturen forrige  
helg ble en suksess. Aldri så vi stien til Blomstølen tørrere, aldri Blomstølvatnet lavere og myrene  

så oppsprukne. Å vandre langs Stordalelva oppover  uten å dukke seg  i kulpene underveis,  
ville nærmest være helligbrøde overfor Vårherre. 
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Utsikten mot Folgefonna fra Hestaskor-
nuten (nordøst av Blomstølen). 

Tekst og foto: Tone Helene Strand Kveinen



Har du fortsatt ikke tilgang til plussartikler?

Så enkelt kommer du i gang!

Tilgang til innhold på h-avis.no

Del med familien

Morgendagens eAvis kvelden før

Søkbart eAvis-arkiv

Riksavisen Rix

1 minutt
og du har 

tilgang til alt!

Gå til  
h-avis.no/registrer

Registrer navn, mobilnummer, 
epostadresse og fødselsdato. 

Følg punktene videre.

Du er nå innlogget og har 
tilgang til plussartikler på 

h-avis.no
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SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
• Oppfølging og rådgiving av aktivitetsgrupper
• Deltagelse i turaktivitet for barn, ungdom og    
   utvalgte grupper
• Ansvar for skoleprosjekter og integreringsarbeid
• Bidra i søknads- og rapporteringsprosesser 
   som støtter aktivitetsarbeidet
• Bistå i prosjekter og kampanjer for å øke 
   aktiviteten i foreningen

• Turinformasjon, hyttebooking og oppfølging av   
   medlemmer og andre kunder

• Diverse administrative oppgaver etter behov

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
• Relevant utdanning 
• Organisasjonserfaring
• Kjennskap til frivillige organisasjoner 

PERSONLIGE EGENSKAPER
• Glad i og engasjert i friluftsliv 
• Strukturert og effektiv
• Selvstendig og løsningsorientert 
• Kreativ og uredd 
 

JOBB I HAUGESUND TURISTFORENING
Haugesund Turistforening, med sine 7000 medlemmer, har som formål å fremme interessen for turer og friluftslivs-
aktiviteter i nærområdet, fra Utsira til Sauda- og Etnefjellene. Organisasjonen vår er medlem av Norges største 
friluftslivsorganisasjon Den Norske Turistforening (DNT).

haugesund.dnt.no

TUR- OG AKTIVITETSMEDARBEIDER

Vi tilbyr en spennende jobb med gode kollegaer i en flott organisasjon med et viktig formål.
Kvelds- og helgearbeid må påberegnes. Send søknad og CV til haugesund@dnt.no innen 16.12.18.  
For nærmere opplysninger: Daglig leder, Lauren Simonsen, 98 28 68 52, lauren.simonsen@dnt.no

På grunn av sterk vekst blant barn og ungdom, økt aktivitet i foreningen og spennende muligheter for å 
engasjere nye grupper i vårt arbeid, søker vi en ny medarbeider innen tur, aktivitet og administrasjon.

SANDVASSHYTTA 
MED REKORDBESØK I ÅR

1217 overnattinger er bedre enn toppåret 2011 da vi endte 
på 1202 overnattinger. Også de andre hyttene i Etne-
fjellet har vært godt besøkt. Blomstølen endte litt under 
fjorårets tall, men oppnådde likevel 1647 overnattinger. 

Storavassbu, som i fjor høst fikk ny sikringshytte, er blitt 
et veldig populært turmål og har også hatt godt med 
besøk i 2018. Overnattingstallet endte på 529.

Nordvikgården på Utsira er fremdeles et svært populært 
samlingssted for lag, foreninger og familier og hadde i 
2018 nærmere 2500 overnattinger. 

Det nye systemet for forhåndsbestilling av senger på 
selvbetjente hytter som ble innført til denne sesongen, 
har slått godt an. Mange har benyttet seg av muligheten 
til å bestille seng på forhånd.

Fra vi startet tilbudet i mai har ca 1100 senger blitt 
forhåndsbooket, og vi ser at det er mange familier med 
barn som synes dette er et godt tilbud.

Besøkstallene for overnatting på våre selvbetjente hytter viser at 2018 har vært et godt tur-år. 
En flott sommer gjorde sitt til at vi i slutten av august lå godt foran fjorårets tall på noen av hyttene. 
En våt september og oktober bremset noe den gode utviklingen, men Sandvasshytta endte likevel 
med ‘all time high’.



uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


