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Kjære dugnadsfolk! 

 

 

Sommeren ligger nå bak oss, og mange gode dugnader er gjennomført. Neste 
års dugnader er nå under planlegging. Mye planlegging er allerede gjort fra 
OK’ene og fra administrasjonen.  
 
Interessen for å delta på dugnader er fortsatt stor. Både på vardedugnader og 
hyttedugnader. Vi skulle ønske at flere ville være med på dugnader hvor en bor 
på selvbetjeningshytter. Søkningen til Vardekurs er også stabil. Som alltid   
ønsker vi oss litt flere dugnadsledere.  
 
Vi har de to siste årene prøvd ut Frivillighetsregisteret til påmelding. Dette verktøyet har ikke fungert så veldig bra for 
oss. Det har vært en del utfordringer for de om skulle melde seg på en eller flere dugnader. Samt at det har gitt      
driftsavdelingen et betydelig merarbeid. Vi er nå blitt lovet at dette registret skal forbedres til påmeldingen til           
sommerens dugnader.   
 
Mer og mer informasjon vil komme på Facebooksiden til Dugnadsgruppa. Er du ikke innmeldt der, så meld deg inn så 
fort som mulig. Der ligger mange nummer av Varder’n også (om du har problemer, se lenger bak hvordan du melder 
deg inn). Mye informasjon ligger også på websiden til DNT Oslo og Omegn).  
 
Vi får mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som Dugnadsgruppas folk utfører. Både på hytter og rutenettet. 
Det viser at det arbeidet vi har lagt med på å øke kvaliteten på det utførte arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk 
til dere alle. Og ikke minst en stor takk til Lise for alt det arbeidet hun legger ned for Dugnadsgruppa.  

 

 

Med dugnadshilsen 

Ole Henrik Brekke 
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Perlen i Skarvheimen, sjarmerende Geiterygghytta, tok imot Dugnadsgruppa 20.-22.september. Geiterygghytta 1224 

moh, ligger der øst møter vest ved inngangen til Aurlandsdalen. Hytta presenterer seg som «hjertet i Skarvheimen og 

knutepunktet i DNTs godt utbygde rutenett i området». Naturen rundt Geiterygghytta er storslått, vill og vakker.       

Her finner man milevis med T-merkede stier og kvistede skiløyper i alle retninger; sørover til Finse og Hardangervidda, 

vestover ned Aurlandsdalen med Historisk vandrerute og nordover med hele Skarvheimen, Jotunheimen og  

Breheimen innen rekkevidde for de spreke.   

Noen deltagere ankom pr egen bil, de fleste med felles buss, alle med en 3 km tur på grusvei frem til hytta i drittvær, 

for å si det rett ut, overskyet med regn i luften og stiv kuling. Med litt hjelp av kvikklunsj og noen fartspiller kom vi 

fram. Smilefjesene kom fort på plass i Geiterygghyttas omgivelser hvor fjellene tok imot oss med melis på toppene.   

Tekst  og foto: Vibeke Sælen 

Heldige som vi var bedret   

været seg dag for dag.  

Det  hyggelige vertskapet   

ønsket oss velkommen.          

Vi fikk tildelt seng på sovesal 

og flermannsrom. En herlig 

middag med hyttekos og  

skravling utover kvelden  

avsluttet dagen.  

Lørdag morgen ønsket vår  

styreleder Ole Henrik oss alle, 

som vanlig, velkommen til  

årsmøtet.  



 

 5 

 

Årsmelding 2018/2019 

Årsmeldingen ble lest høyt i sin helhet med anledning til spørsmål etter 

hvert avsnitt.  

Varder’n uthever her enkelte punkter i Årsmeldingen: 

• Reiseregningsskjema.  DNT har enda en gang gjort endringer i reise-

regningsskjemaet som brukes på dugnad. Vi er tilbake til ett skjema for 

alle, både kjøring med privatbil og utlegg med kvitteringer. 

• Frivilligregisteret   fungerer fremdeles ikke. Stor frustrasjon for både  

administrasjonen og de som melder seg på til dugnader. 

• Skiltdatabase.  Som vedlegg til Merkehåndboka har vi fått en skiltmal. 

DNT Oslo Omegn har besluttet at alle skilt i fjellet skal byttes innen 

2022. Her får gruppa en formidabel jobb de neste somrene. 

• Vardekurset   er litt endret, det er nå mer praktisk arbeid ute med  

mindre teori. Etter hvert kurs skal evalueringsskjema fylles ut av  

deltagerne. Bra for utviklingen av kurset. 

• Økonomioversikt.  Lise gjennomgikk hvor vi får penger fra og hvordan 

disse benyttes. 

• Dugnader 2019.  Det er i år gjennomført 25 vardedugnader og 13  

hyttedugnader, noen av dem over flere uker.  Det er vanligvis stor interesse for å delta på dugnad, men det er ikke 

alltid tilbud og etterspørsel er sammenfallende. Derfor er det alltid noen som ikke får dugnad og noen dugnader 

som ikke blir fulltegnet. Deltagerantallet på hver dugnad har gått noe ned. Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra 

bestyrere og tilsyn. Stor takk til oss alle. 

• Dugnadsledere.  Styret har i mange år etterlyst flere dugnadsledere. Det drypper inn en og to nye hvert år, men 

det er også frafall av en og to hvert år. Styret arbeider videre med saken.  
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Valgkomiteens innstilling med to nye styremedlemmer ble vedtatt med akklamasjon. For å si det sånn; det var ikke  
akkurat slåsskamp om vervene. 
  

De to avgåtte styremedlemmene, Kirsten Solberg og Brit Sissel 
Klungtveit,  ble takket av med velfortjente ord og flotte  
blomster.  Varder’n henger seg på og takker for vel utført  
gjerning til nytte og glede for oss alle.  
Ny Valgkomite ble også valgt.  
 

Offisielt referat finner dere lenger bak i Varder’n. 
 

Årsmøtet ble avsluttet etter en time. Det flotte været med sol, 
sol, sol og lett vind lokket til tur.  
 
En gruppe gikk langtur med Lise Havik og Iva Vignjevic som  
turledere. En annen gruppe, med Niels Aagaard som veiviser, 
gikk der hvor årets vardekurs hadde praktisert.   

 
Dette ble en fin oppfriskning av egne kunnskaper;  
tankegangen bak hvorfor varde her og ikke der, størrelse og  
plassering av T’en etc. En siste gruppe med Kirsten Solberg 
gikk langs årets vardedugnad. 
 
Alle var på fotojakt i dette majestetiske fjellområdet.   
Fotoobjekter og fotomodeller var ikke vanskelig å finne. 
 
Turene fikk sin knallavslutning på ”Lekter’n” med øl og 
hvitvin i den varme solen før Brekkjernkonkurransen og    
3-retters middag. 
 
Som årets siste gjester og som avslutning på en flott  
dugnadssesong, ble vi på festmiddagen tilgodesett med  
underholdning av en av Norges beste hardingfelespillere.       
Hvilken avslutning! 

Foto: Anna Kozlowska 
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Foto langtur: Iva Vignjevic , Lise Kløw, Grete Gjertsen, Vibeke Sælen 
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Foto gjenoppfriskningskurs: Vibeke Sælen 
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Og vinnerne ble Sigrun og Helge 
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Søndag ønsket oss God morgen med praktfullt vær, skyfri himmel, vindstille og 0 grader. Solen forgyllet fjellene,    
himmelen og vannet. Naturen kunne knapt bli vakrere. Heldige var vi, men dessverre skulle vi forlate herligheten   
samme formiddag. Nei, det var ikke mange som hadde lyst å reise fra Geiterygghytta denne dagen. 
 
Etter en god frokost ønsket Ole Henrik oss enda en gang velkommen, nå til medlemsmøte. 
Det nye Styret presenterte seg selv, deretter de få OK’ene som var tilstede og tilslutt gjorde alle Dugnadslederne samme 
øvelsen. Dugnadslederne prøvde å avmystifisere jobben sin med håpet at flere ville melde seg. Dette er ingen ”farlig” 
jobb og heller ikke mye ekstraarbeid.  Ikke nøl med å melde dere til et slikt givende verv. Bonus er at du kan sikre deg 
den dugnaden og det fjellet du ønsker.  

Nye dugnadsledere kan tilbys diverse kurs. Styret 
og/eller Lise kan veilede i forkant. Bare ta  
kontakt.  
DNT Oslo Omegn har egen Aktivitetsoversikt 
med kurs som tilbys.  https://www.dntoslo.no/

aktiviteter-og-kurs/  

 
Kurs på hjemstedet kan også dugnadsgruppa    
bekoste, f.eks. 1.hjelp av stedets Røde Kors.        
Få kurset bekreftet fra Lise i forkant.  
 

Noen av dugnadslederne slo et slag for hyggen og 
fordelen ved å bo på selvbetjente hytter.  Spise 
når man vil, nyte medbrakte godsaker om man 
ønsker.  
 

OK-Niels fortalte om fordelen ved å bo i telt på de 
ekstra lange vardestrekningene (se også artikkel 
på side 21). 

Tekst  og foto:  Vibeke Sælen 

Foto: Anna Kozlowska 

https://www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/
https://www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/
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Lise hadde som alltid nyttig informasjon av ulike slag. 

• Frivilligfesten på Breivoll gård er fulltegnet. 

• Gråhøgdbu nedlegges p.g.a. villreintrekket. Den nordlige ruten avsluttes også  
 av samme årsak.  

• Ny Gråhøgdbu, SV for den gamle, åpnet 2. nov.  Det blir nyvarding her neste 
 sommer.  

• Gml Gråhøgdbu skal settes opp igjen på Maihaugen 

• Historisk vandrerute Røros–nordenden i Femunden etableres høsten 2020. 
 Vår områdekontakt ,Siri Storrøsten, er prosjektleder. 

• Styret anbefaler alle å bruke vår lukkede facebookside. Det legges ut mye        
 informasjon. Vårt nye styremedlem, Iva Vignjevic, er administrator. 
 
Enkelte punkter fra styrets Årsmelding ble utdypet: 
Frivilligregisteret er gruppa pålagt å bruke, - uansett feil og mangler og selv om det 
foreløpig fungerer dårlig for vår gruppe. Frivilligregisteret skulle hjelpe Lise i       
arbeidet med hvem vi er, hva vi kan, hva vi har gjort, hvilke dugnader vi har deltatt 
på etc etc.  Det er også ille at noen av våre frivillige har ”forsvunnet” i prosessen 
med  implementering i registeret. Flere av våre frivillige klarer heller ikke å    

melde seg på dugnader, endre adresser o.l. via Frivilligregisteret.  Lise har faktisk fått mer å gjøre nå enn før  
Frivilligregisteret ble introdusert som det hjelpemiddelet det er ment å være.  Styret i Dugnadsgruppa har sendt 
skriftlige klager med konstruktive innspill til foreningen. DNT Oslo Omegn erkjenner feilene i registeret og lover bot 
og bedring i 2020. Ole Henrik og Lise er invitert til dialogmøte.                     
Vi lever i håpet. For sikkerhets skyld; om du opplever ”rare” ting ved bruk av Frivilligregisteret, fortvil ikke, men meld 
fra til Lise. 
 

Skiltdatabasen  ble utdypet, hvordan registrere bruer og stier, korrigere i Kartverket o.l.  
 
Bruene. DNT eier heldigvis ikke alle broer som finnes i fjellet og med det ansvar som følger med, kun 340 av dem.     
Sommerbruene tas inn hver høst. Det blir ny bru ved Rembesdalsseter neste år. NVE har gjort alt klart for oppsetting  
i 2020. 
  
Varder’n inviterte medlemmer å skrive 
om det man «brenner» for. 
 
Årets dugnadsesong ble avluttet med en 
siste fellesdugnad; Alt sengetøy på hyttas 
88 senger ble tatt av sengene for vask.  
Vertskapet vasket oss og sommerens fjell-
turister ut og stenger hytta for 5 mnd. 
 

En sosial og flott helg gikk mot sin slutt, 
tid for retur kom så altfor tidlig i hyggelig 
lag og fantastisk vær. Men, vi fikk ihvert-
fall 3 km tur i solen tilbake til bussen. 
 

Farvel - Takk for nå - God tur hjem  

Foto: Lise Kløw 
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Det skjer stadig nye og spennende ting i Brugruppa. Brubyggerlauget, som hadde sin 
oppstart i januar i år, har i løpet av året jobbet med å utvikle en egen DNT-brudesign. 
Inspirert av Vedgruppa har Brubyggerlauget hatt som mål å få til en frivilliginnsats for 
brubygging som er tilpasset  anleggene på Skar.  
 
Løsningen har blitt en fagverksbru som bygges i impregnert treverk, med samme  
konstruksjonsmetode for bruer i forskjellige lengder opp til 18 meter. Elementene kan 
prefabrikkeres på Skar og fraktes inn i fjellet med en lastebil, enten som en komplett 
bru eller i enkeltelementer, alt etter hvor stor brukonstruksjonen er. 

Tekst : Åge Haukaas,. Foto: Åge Haukaas og  Kristian Stoll 

I begynnelsen av året ble det bygget  
mindre prototyper for å teste ut konseptet 
– både mht. konstruksjon og hvordan  
installasjon skulle kunne gjøres. Etter  
endel forbedringer har det i løpet av  
sommeren blitt prefabrikkert en bro på 18 
meter for utplassering over Høystakka v/
Bygdin og to broer på 11,25 meter for  
utplassering henholdsvis på  Hakklo-
kalven i Nordmarka og for Vesleåi v/
Langedalen ovenfor Gjendebu. 

Produksjonen av broene har vært et flott samarbeid mellom 
nye og gamle medlemmer av Brubyggerlauget og  
Vedgruppa. Samlokasjon på Skar har også gjort det mulig å 
dele på verktøy/maskiner mellom gruppene. Mesteparten av 
utstyret er innkjøpt av brugruppa de to siste årene og er  
flyttet opp på Skar i en egen container som gruppene har  
adgang til. 

Stort engasjement og  gode diskusjoner  blant Brubyggerlaugets medlemmer.  

Arnulf Lund og  Åge Haukaas 

Steinar Oma, Øystein Revheim, Jan Larsen, og Mats Myrholt 

Øystein Revheim og Vidar Falck 

 «Made on Skar». Den 18 meters fagverksbrua står klar til tå bli transportert  opp i fjellet 
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Første brua som ble bygget ferdig og installert var 18-meters brua over Høystakka i midten av juli.  
Størrelsen på broa tilsa at den måtte fraktes i tre deler opp til Tyinholmen, hvor vi satte den sammen og 
klargjorde den for et helikopterhiv inn til Høystakka.  

Tirsdag 16.juli ble bruen løftet opp av helikopteret. Tilskuerne til Vinjerock fikk en ekstra opplevelse da helikopteret 
med 18 meter bru under kom flyvende over Fondsbu og utover Bygdin. Torsdag var bruen ferdig med gangbane og 
rekkverk og festet forsvarlig til fundamentene! 
 
 

Neste bruinstallasjon er planlagt over Vesleåi v/Langedalen. Vi vurderer å gjøre denne i løpet av vinteren, dvs.  
brubyggerlauget ser på muligheten for en installasjonsmetode ved å frakte denne bruen over isen på Bygdin og frem til 
bropunktet som et rimeligere alternativ enn med helikopter.  

I mellomtiden var et annet arbeidslag i ferd med 
å bygge fundamenter på begge sider av elva, slik 
at brua kunne  installeres trygt og enkelt ved 
hjelp av helikopter. Helikopterets kapasitet var 
på 1100 kg, så ved hjelp av vektberegninger og  
kontrollmåling med vektcelle ble brua klargjort 
med en vekt på 1030 kg, dvs. vi måtte ha trelast 
for gangbane og  rekkverk i eget hiv for at  
helikopteret skulle klare å løfte brua. 

Fra Skar til Høystakka. Den 18 meters brua er et imponerende skue i fjellheimen. 

Og ny bru ble  som seg hør og bør ordentlig feiret med kake og brussprut. 

Brugruppa skal forsette med brubygging på Skar også til neste år. Arbeidet kommer til å være en viktig del av  
arbeidet for kommende bruprosjekter.  
 
Hvis du er interessert i å være en del av det flotte brubyggingsmiljøet på Skar, enten på dagtid, kveldstid eller i helgene, 
ta kontakt med Kristian Stoll på mobil 458 77 670, eller send en email til kristian.stoll@dntoslo.no 

På DNT Oslo og Omegns YouTube side kan dere se en video fra  

brubyggingen over Høystakka . 

https://www.youtube.com/channel/UC-1Gu_xcQ30YuM7iS_0Qh3w
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Tekst : Kristian Stoll og  Dag Olav Brækkan 

Foto:: Kristian Stoll 

Den 23 oktober 2019 ble ny bru over Hakklokalven i Nordmarka endelig bygget ferdig! Den nye brukonstruksjonen 
gjør denne viktige og flotte ruta gangbar igjen, noe som virkelig trengtes – bærebjelkene på den gamle brua hadde  
råtnet i stykker og var rett og slett farlig. 

 
Hakkloaprosjektet ble startet høsten 2016 og har krevet innsats fra over 30 personer 
fra forskjellige dugnadsmiljøer, samt atskillig utviklingsarbeid og  
kreativitet. 
 
Brua er bygget oppå en steindam vi tror ble bygget i 1920 for å muliggjøre tømmer-
fløting fra Smalvann til Hakkloa og deretter videre sørover til Oslo. Når den  
opprinnelige brua ble bygget vet vi ikke sikkert, men både den gamle og den nye 
brua ble bygget for å kunne krysse den over 10 meter brede åpningen i damveggen- 
fløtningsløpet. Det kjennes godt å ha vært med på å videreføre et byggverk med stor 
kulturhistorisk verdi, og jeg vil absolutt si at denne ærverdige gamle  
steindammen med ny og flott bru i seg selv er verdt en tur inn hit. 
 
Den gamle brua hadde en midtstøtte som sto på terskelen i fløtningsløpet, noe som 
gjorde at den ofte sto i vann og med en blanding av løse steiner og råtne stokker som 
fundament. Dette var en åpenbar ulempe som vi gjerne ville unngå. Vi ville  
lage en pen brukonstruksjon som kunne spenne fritt over hele fløtningsløpet/

damåpningen, som måtte være billig og holdbar og som skulle kunne bygges på dugnad. Etter flere runder med  
befaringer og tankearbeid, ble vi enige om å prøve å utvikle og bygge ei  
fagverksbru.  
 
Fra da av gikk det slag i slag. Fagutvalget i Brubyggerlauget tok  
utfordringen og med bruingeniør Jan Larsen i front ble brua dimensjonert 
og tegnet etter alle kunstens regler på kveldstid, i ferie og helger. Selve  
brukonstruksjonen ble også laget på dugnad av folk fra Vedgjengen,  
Brubyggerlauget, Dugnadsgruppa og Turledergruppa - på dagtid, kveldstid 
og helger på Skar i Oslo (se også artikkel på side 12 om arbeidet på Skar). 
Dette gjorde det mulig å engasjere dugnadsfolk fra forskjellige miljøer og 
aldere, studenter,  folk i arbeid og pensjonister, noe som gav liv og lyst i  
arbeidet. Ordentlig artig! 
Etter 385 timer med trivelig og effektiv snekring sto brua klar til transport  
ut i marka.  .. og inn med nyprodusert bru fra Skar 

Ut med det gamle... 
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som gjør at man unngår krefter som treverk håndterer dårlig (moment/bøyning), og heller tar opp kreftene i form av 
trykk- og strekkrefter. Dette er mulig fordi alle kreftene samles i knutepunkter der presise sammenføyninger holdes 
sammen med spesialdesignede stålbeslag og bolter.  

Brukonstruksjonen er laget for å vare i minst 30 år og skal tåle flere meter snø, vind og hele turfølger. 
Den er likevel bare laget av standard trelast fra Maxbo med 48x148 som største dimensjon slik at delene 
enkelt kan skaffes, håndteres og bearbeides. Nøkkelen til styrken ligger i selve fagverkskonstruksjonen  

Også ute i marka har innsatsen vært stor. Dugnadsgjengen 
i Nordmarka Midtre har vært på flere befaringer,   
kommet med innspill, og reiv dekke og rekkverket. Så reiv 
karer fra Brubyggerlauget mer av bærekonstruksjoner og 
startet bygging av fundamenter. Deretter kom folk fra 
Vedgjengen, Brubyggerlauget og administrasjonen som 
fullførte rivinga og bygget fundamenter. Neste gjeng kom 
fra gutteklubben Blodtrent, som rodde inn materialer til 
ny bru, rodde ut rivningsavfall og bar alle  
gjenbrukbare materialer til kommende klopp-prosjekter 
andre steder i marka.  

Til slutt kunne undertegnede ta i mot og montere ny bru på ferdige  
fundamenter sammen med Halvor og Hans Jacob fra Vedgjengen, Bjørn og  
Øystein fra Brubyggerlauget og Hege fra DNTOO/Bydel St.Hans haugen.  
 
Naturen stilte opp med solskinn og gnistrende høstfarger, det var kake, bål og 
flagg. Og 10 minutter etter at brua var oppe kom den første fotturisten.  
STOR STAS! 

Gutteklubben Blodtrent i arbeid 

Underveis har vi også fått god hjelp av 
både lokalmiljøet i Nordmarka og av 
samfunnet rundt. Harald Oterholt på 
Maggo er formann i Nordmarka Vel 
og har hjulpet oss med råd og  
overnatting hos Nordmarka Vel på 
Vest-Hakkloa. Rune Larsbråten er 
tredje generasjons damvokter i marka 
og hadde vært med på bygging av den 
forrige brua, så der fikk vi både  
praktiske råd og gode markahistorier.  

Grunneier Løvenskiold gav oss tillatelse til tiltaket og bruk av grunnen, Vann- og Avløpsetaten lånte oss båt, Oslo  
Kommune lånte oss lokale til snekkerverksted og Akershus Fylkeskommune gav økonomisk støtte til prosjektet. 
 
Vi kan derfor med glede si at dette bruprosjektet har bygget bro mellom lag, foreninger og folk, og at bru-
konstruksjonen er en solid plattform for både fremtidige naturopplevelser og samarbeid mellom engasjerte dugnadere! 
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Bruprosjektet på Hakklokalven (se artikkel på side 14) er et 
veldig godt eksempel på hva dugnadsfolket i DNT kan få til 
sammen.  
 
Men bruen ble ikke bygget av seg selv. Så for å løfte frem alt 
det flotte arbeidet som gjøres på dugnad, tok Kristian Stoll i 
Brugruppa initiativ til å lage et metallskilt som kan festes på de 
mangfoldige tingene som lages på dugnad, f.eks. bruer,  
benker, gapahuker osv. 
 
Designet på skiltet ble selvfølgelig utarbeidet på dugnad.  
Tanken er at skiltet skal bidra til å: 
 

• synliggjøre dugnadsarbeidet i DNT 

• gi en påskjønnelse til de som har vært med på dugnads-
arbeidet 

• påminne de som bruker bruene, benkene, gapahukene osv. 
at ting ikke gjøres av seg selv  

• inspirere flere til å bli med på DNT dugnad 
 

 

Det første «Bygget på dugnad» skiltet ble montert på  den nye bruen over Hakklokalven 

Tekst : Bella Engen 

Foto:: Kristian Stoll 
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Instruktører på årets vardekurs var Gunnar Vestby, Marit og Niels Aagaard.  12 deltakere deltok på kurset. 
 
Vardekurset ble avholdt på Geiteryggen Turisthytte  21.- 23.juni. Dette var den første helgen i sommersesongen og 
været var nærmest stiv kuling med snø i lufta og absolutt ikke varmt. 
 
Vi møttes på hytta fredag ettermiddag, og alle ble installert i den hyggelige sovesalen i annekset. En sporty gjeng hvor 
ingen klagde på denne typen innkvartering.  
 
Fredag ettermiddag startet vi med en del teori. Styret hadde bestemt at denne gangen skulle kurset inneholde mer 
praksis og mindre teori. Vi hadde derfor kuttet ut den obligatoriske maling av T-er på papptallerkener i forkant. I år 
skulle dette gjøres på stien, samt oppsetting av skiltstolper. Dette gjøres vanligvis av OK'er. Gunnar hadde fått skåret 
ut noen maler som ble flittig brukt.  

Tekst og foto:  Marit Aagaard  

Vertskapets ønske om  plassering av den første T’en ut fra hytta ble oppfylt 
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Deltagerne ble delt i tre lag. Lørdag morgen, rett etter      
frokost, gikk Niels med sitt lag og merket fra hyttegavlen 
mot Finse. Dette laget fortsatte samme sti på søndag. 
 
Gunnar og Marit, med hvert sitt lag, merket lørdag mot  
Hallingskeid. Søndag delte vi oss, Gunnar sitt lag fortsatte 
på samme sti, mens Marit sitt lag merket mot Kongshelle-
ren.  
Teorien om hvordan man varder, hvordan en varde skal se 
ut, hvordan den blir stående oppreist i all slags vær, hvorfor 
her og ikke der, ble nøye gjennomgått underveis mens man 
praktiserte.  
 
Heldigvis var det litt bedre vær søndag. Vi samlet oss til en 
liten gjennomgang tidlig ettermiddag før hjemreise. 

 
Vi tror det er nyttig med såpass mye praktisk arbeid 
i løpet av kurset. Her fikk alle erfare hvor lange dagene 
kan bli, hvor dårlig vær det kan være og hvor fornøyd 
man er med dagens arbeid når middagen fortæres. 
 
Det ble også to sosiale kvelder, alle var engasjerte og 
interesserte. En flott gjeng nye vardedeltakere.  
Forhåpentligvis ser vi alle igjen, noen var med på  
dugnad allerede i år. 
Årsmøtet ble avholdt på Geiterygghytta, så da fikk vi 
virkelig sett hvor flott jobb de hadde gjort, med masse 
fine varder og bautaer på rett linje.  
 
Tusen takk for innsatsen til alle deltakerne. 
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Vi var 24 personer som  

møttes på Skaslien  

Gjestgiveri til en storslått 

middag, salt kjøtt, potet-

stappe og noe godt i glasset. 

Solen skinte både før og  

etter middag, og myggen 

koste seg på våre legger og i 

håret. 

Lørdag morgen smurte vi matpakke slik alle dugnadsfolk gjør. Vår guide Stein Briskerud møtte oss, og etter en kort  

orientering var vi i gang. 

Første stopp var ved steinen som viste Storofsen og flommen i 1995. Det er tankevekkende å se hvor mye land som lå 

under vann også i 1995, selv om den ikke nådde Storofsen noen hundre år tidligere. 

Vi kjørte til Bjørskjøtorpet, som har historie tilbake mange hundre år, men som nå er en vakker hytte med tilbud om 

overnatting. Stein Briskerud orienterte om livet her, den gang finnene laget svedjer, dyrket jorden og deretter flyttet til 

neste område og laget ny svedje. Et nomadeliv, som i ca 1850 møtte nordmenn, og dermed ble mer integrert. 

Stien til utsiktspunktet var også en del av losruta mot Sverige i krigsårene.  

Flyktningeruta var godt organisert, og ingen skal angivelig ha mislykkes i sin 

flukt. Utsikten ligger 449 moh. og med god utsikt over Rotnesjøen og over mot 

Sverige. Det er gode muligheter for kanoturer på Rotnesjøen, ta med telt og  

bruke noen dager der, forteller Anna Kozlowska som har bodd i området i 

mange år. 

Etter den fantastiske utsikten gikk vi 

inn i skogen, hvor det var akkurat 

passe varmt, med mye vekster og litt 

vann.  Pga. de siste ukers regnvær 

måtte det tenkte rutevalget  

forandres.  

Vi kom fram til Hytjantorpet, «der 

ingen skulle tru at nokon kunne bu» 

hos Jan Storberget. Der satt 

«kjendisen» i tunet og tok imot oss, 

mellom øktene med ljåen. 

 

Tekst og foto:  
Kirsten Solberg og Solveig Kristiansen 
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Jan Storberget fortalte om driften før og nå. Her slås alt med ljå, og det slås først etter blomstring og føring. Huset som 

er Jan Storbergets hjem, var opprinnelig en røykstue, en husmannsplass under Nordre Grøset. Først i 1982 kunne den 

kjøpes fri fra husmannskontrakten. 

Etter matpause og interessant runde i huset takket vi for oss. 

Nok en herlig tur i skogområdet, multeblomster,  

fioler, blåbær- og tyttebærlyng nøt vi mens vi gikk mot  

bilene. Det ble ytret ønske om å besøke Åsta Holdt sitt hjem 

i Grue.  Vi kjørte 7,5 km på mange skogsbilveier. Her må 

man være lokalkjent for å finne fram, men med guiden Stein 

Briskerud gikk det fint. 

Åsta Holdts hjem er nå museum med en fantastisk hage som 

er arrangert i flere bed og veldig velstelt. Flere tenkte nok på 

sine egne hageflekker og fikk inspirasjon til å ta i et tak 

hjemme. 

 

Via «Skasen» og «Frysjøen» langs herlige innlandsvann og landlige 

områder kom vi vel tilbake til Skaslien Gjestgiveri hvor fellesbilde ble 

tatt foran Skaslien stabbur. Noen var allerede på vei mot en kjølig øl   

og er savnet på bildet. 

Også denne kvelden fikk vi nok et fantastisk måltid med tilhørende 

myggmating i hagen. 

Søndag morgen, 16. juni, matpakke og utsjekk. Skaslien har et  

fantastisk frokostbord å by på. Fin tur langs Glomma til Kongsvinger 

Festning. Der møtte vi vår guide og vi fikk en flott innføring i  

festningens interessante historie.  Her er Norges «origo», avstander til 

alle andre festninger er målt herfra. Det viser viktigheten av dette  

Festningsverket. 

Etter omvisningen spiste vi nok et måltid, og noen tok turen innom 

Kvinnemuseet før de takket og fant veien hjem. 

 



 

 21 

Dugnad Nørdstedalseter-Sota-Illvatnet 
 
 
 

Hele ruta mellom Nørdstedalseter og Sota via Illvatnet, inkludert ruta over breen, ble i sommer nymerket med god  
innsats fra to dugnadsgjenger som tok i bruk telt for å effektivisere arbeidet.  
 
Strekningen fra Sota til midt på Illvatnet ble utført av en utrolig sporty gjeng med Kristin Tørresen i spissen. Hun  
hadde med seg to helt nye deltakere som aldri hadde vært på dugnad før. De lå 3 netter i telt ved Illvatnet og vardet 
den vanskeligste delen der inne.  
 
På arbeidet på strekningen Nørdstedalseter til Sota via Illvatnet hadde jeg med meg 3 spreke karer på dugnad på  hvor 
de lå en natt i telt. Ruten var delt opp i 2 dugnader. Vi klarte også å gjøre ferdig den siste biten på den andre halvdelen 
av ruta.   
 
Både Kristin og jeg synes vi er heldige som har så flinke folk i dugnadsgruppa, som ser helheten, og går med på litt  

ekstra innsats også på andre dugnader enn "sin egen". 

Tekst: Niels Gunnar Aagard 
Foto: Niels Gunnar Aagard og Kristin Tørresen 
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Tekst og foto: Utdrag fra  Dugnadsgruppas Facebooksider 
 

 
Aud Mogen 
28. juni 
Nettopp ferdig med dugnad nr.8: Haldorbu-Langsubua mot Liomseter. Grei strekning å merke, bortsett fra 
at vi skulle hatt noen stolper til merking på myr. For det meste pent vær. Hilsen dugnadsleder Tom, Anne, 
Kari og Aud  
 
 
 
Alf Fagersand 
29. juni 
Dugnad 33 Glitterheim. Rydda, vaska, avskilta og klargjort 
for videre bruk, de gamle Sjølbetjeningshyttene Rypereiret og 

Sandhaugen. Beisa\mala hvitt, brunt og grønt. Litt over alt, men mest på den nye Sjølbetjenings-
hytta, en fin hytte, men blei finere. Litt service på bruene\kloppene over Steinbuelva. Tirsdag, 
regnværsdagen, sykkelservice og rydding inne. Deltagere var Martin, Lise K. og Alf. 
 
Steinar Lauritzen 
29. juni 
Dugnad nr 10. Fondsbu - Torfinnsbu ny rute ferdig. Team bauta ruler. 
 
 
 

 
Anna Teresa Kozlowska 
12. juli 
Dugnad nr 24 fra Middalsbu mot Litlos - til Holma-
vatnet er gjennomført. Gruppen: leder: Thor Thor-
kildsen, Helge Sørmoen, Siri Hogstad, Runar Gun-
desø og Anna Teresa Kozlowska jobbet i det fine 
været. Annekset til hovedhytta er under ombygging 
så vi hadde meget kronglete vei til do. Fin stemning mellom oss og mye latter. Takk for en fin 
uke sammen. Vi sees kanskje på årsmøte? 
 
 

 
Roald Olsen 
12. juli 
Nå er årets dugnad for Bente Udnaes, Arne Krogstad, Anne Laumann og Roald Olsen gjennomført. Stien 
mellom Brekkeseter og Haverdalseter i Rondane nasjonalpark -19 km- ble kvistet, ryddet, merket og var-
det. Dugnaden ble værmessig en utfordring med alle varianter av nedbør; regn, sludd, hagel og snø. Tors-
dag den 3. juli var det 5 minus og 5 cm med nysnø. Matpakka ble da spist i fjelltilsynets arbeidsbrakke på 
Sletthøe. 
Været til tross, det ble en flott uke preget av humor, smil, latter og godt håndverk og ikke minst av godt 
lederskap av Bente Udnaes.  
 

 
Asbjørn Pedersen 
4. juli 
Nå er brua over elva som tar vannet ut fra Svartavatnet 
ved Reinsnos, utbedret. Brua er på ruta/DNT-stien 
mellom Reinsnos og Middalsbu/Litlos. Utbedringen 
ble gjort i denne uka av Sondre Syse, Christian Arn-
kværn Røe og undertegnede. 
Bildene viser brua før og etter utbedring. 

https://www.facebook.com/aud.mogen.52?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB24_gwifpzXceRQVV5GC-QeNzbLa80BWrp1Kc8c5aXyiitXjjR1qsVUFsCcZAKgu-Q3FxNIOHGATyZ&hc_ref=ARStoZt_iECtCw75slg1FN_jrBwfHvadWKpsBnUtzxlNkPwJACm0XTF5v7lfS-Cdj20&dti=390709174294048&hc_location=grou
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2479445815420363/
https://www.facebook.com/alf.fagersand?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDKS1bW-ofx4B8FMV__8ZEs7FX91kNjA4xOo4H38XlldPdCZxdxrAXJ2DTkOV8x_nEwupdcUFJSzFBg&hc_ref=ARRiTvFiM_efaXg9JTLIlF9oPYiokLPMyR2iAwMc1NdL_pL5uVRJ0M-wA5TTbPYQsSc&dti=390709174294048&hc_location=gro
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2480196472011964/
https://www.facebook.com/steinar.lauritzen.3?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBYlXzCe8cGDqNQD2sg2mVSMP0X8tQr_I3VIj1jikSY6gMmciMmcE4_jp3jaMfnL83kImQcshpu1ugN&hc_ref=ARRii4djeksd-qdWfcTc7NG0L7Kux8brs9bGiG3aze4ma2Eta7yFVjjiEYSECQU4m14&dti=390709174294048&hc_locati
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2480742441957367/
https://www.facebook.com/annateresa.kozlowska?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAUS4eeXxcklTgBXYqNDVCL99JzsLCrHN9R3ha2-jK1aiqn--QZr-PJT7C5D5XL9buPfvTOHxE3di4K&hc_ref=ARTRbWNYBnGYsBnTGrVXi6IGEzMRjgD5N0sAjFSpDqC4KFa9UEzXB3BH15g871o6ayw&dti=390709174294048&hc_locat
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2503733139658297/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011151582874&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAW8dweT1lJI5Vq7VTh9IircdrV6MZgHZGJ0vth5jWOWgEckb4k3JemYIaF__N35NbplBq2klhQFTU1&hc_ref=ARTni3rzm8XEdokVsFHeNvf0zyFi1FSrBix3vQuT7njQZuK4_9wTb75KWV3gLl0f3jk&dti=39070917429404
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2503898112975133/
https://www.facebook.com/asperped?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo7RDyqwER6hB2PJ6jMcPaqfZ70it0SZFVHsC3SGVRk0Q-78WZvRP3FCpYonfv7E14B3GF2uxrBSSe&hc_ref=ARR4rchiK3ftxLIYlvhQPoM-u7MAb_weoP1liG1ojHyIwYcknJPZyt0Y1PaAcLg6lfs&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2488396961191915/
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Iva Klara Vignjevic er sammen med Caroline Brinchmann her: Lågaros. 
27. juli 
Vardedugnad «Bootcamp Hardangervidda 2019» gjennomført! 114 km gått, ca. 150 varder og 
bautaer reist, og 300 røde T-er malt på halvparten av ruta mellom Lågaros og Mårbu. Nydelig 
terreng! Vi skulle vært et lag på fire, men ble bare to. Mårbulaget lånte oss en kar i ett døgn 
for å hjelpe oss litt på veien; takk! Det skulle mange tunge steinløft til for å gjøre ruta fin igjen 
– 20 år siden sist den ble vardet. Rookien Caroline besto svenneprøven med glans, gratulerer 
med din første fjelldugnad. 
 
 
Kristin Tørresen 
29. juli 

Dugnad 18 har gjennomført en spennende og krevende dugnad i stein og ur fra midt på Illvatnet 
og nordover mot Sota. Noe arbeid gjenstår pga. lite mannskap, men de mest krevende urene er 
vardet og merket. Det ble 3 netter i telt ved Illvatnet og 2 netter på Sota Sæter. 
 
Jostein Ohm 
16. august  
Bjørn, to andre bamser og to binner har nå vært gjennom dugnad 20 - ruta til Fortundalsbreen i 
Breheimen. Ujevnt vær, vill og vakker natur på en strekning som trengte noe oppfrisking. Store 
matopplevelser på Nørdstedalseter. Dessuten samarbeid med Niels og hans kvikke drenge på 
ruta mot Illvatnet. Og så var det felles klassemiddag torsdag kveld. 
  

 
Ole Troan er sammen med Niels Gunner Aagaard,  
Tor-Erik Risberg og Preben Mortensen 
17. august  
Nørdstedalseter til Illvatnet med Preben, Tor-Erik og dugnadsleder og områdekontakt Niels. Vi ble veldig 
godt tatt vare på av vertskapet på Nørdstedalseter. Regn, snø og sol, bad i kulpen, telting og bål ved  
Illvatnet, spennende steinsprang fra Tundradalskyrkja og gode historier og mye latter. Preben og Niels 
gjorde ferdig mesteparten av det som  
manglet mellom Sota og Illvatnet helga før, og Tor-Erik og Ole stakk innom og tok de siste 400 metrene 
på toppunktet. Begge ruter mellom Sota og Nørdstedalseter er nå helt ferdige.  
 
 

Kjell Erik Monsen 
20. august  
Dugnad fra Sota Sæter til Fortundalsbreen. Varding fra flott skog til elv og , selvfølgelig, en god del ur. 
Det gikk oppover og oppover, ca 800 høydemeter, puh. Breen har trekt seg langt tilbake, og det var 
steinsprang fra Tverrådalskyrkja. Må gå på breens venstre side, vekk fra kyrkja. God forpleining på 
Sota sæter og god og lett humor på gjengen som var Kjell (leder) Jørn , Niels (OK) og Kjell Erik. Freda-

gen gjorde vi ekstra innsats og hjalp Nils å merke/
varde ca 3 km opp fra Sota mot Illvannet.  
 
 
 

Asta Høyland 
24. august  
Fine Snøheim og spennende Vesttoppen 2253 ble vår arena i uke 34 -  
Snøhettaområde trekker til seg mange turister / turfolk. Både Stortoppen 2285 og 
Vesttoppen (bilde) kan en besøke som dagsturer når er drar forbi Dovre. 

https://www.facebook.com/iva.vignjevic?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARDbZt21_AcOC8jiRPmSd_g7IJG2G-EcfAkxPg2PqRjSEdmC02Z69g67e3uWGq_64Ths_fGCPMqr-0lx&hc_ref=ARSziUpOznvoxr0ssRgr1jwf2V3qB_FU_yNwMY6hvdPLQuFxeD-coFXBL5d2usADjsE&hc_location=group
https://www.facebook.com/caroline.brinchmann?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARCrjVt0xe1OdLUx8vUf7wTL-LClvIiwXvHdGAa_TK5Eo0F815CmTmpaszHbE4nk0fbo9-yqtpOvmp0H&hc_ref=ARSziUpOznvoxr0ssRgr1jwf2V3qB_FU_yNwMY6hvdPLQuFxeD-coFXBL5d2usADjsE&hc_location=group
https://www.facebook.com/pages/L%C3%A5garos/271275142972626?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDwIvaZ9JWQvfs70ZDe_Or4NIv8ElfQ6vttEinygzHQkd2hE28BLm9rP1oew4PYj0CC0aUvxfGmdEzg&hc_ref=ARSziUpOznvoxr0ssRgr1jwf2V3qB_FU_yNwMY6hvdPLQuFxeD-coFXBL5d2usADjsE&fref=tag&hc_location
https://www.facebook.com/iva.vignjevic/posts/10156122817211296
https://www.facebook.com/kristin.idetrodehuset?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDoFN7ZY_s9K_l35x-a43j6Y-aiPQrSyj29Gg7ouaEtLPSj3064V9eMKIZVEqIIUIwQYShJHEA_R5Mr&hc_ref=ARS7EivFFR5Jwu3Am2NnZuUhQM1KSCtzfGPPFpLUXaysUV4uZwmWSNs9aRtLW6gGpKQ&dti=390709174294048&hc_loca
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2541762949188649/
https://www.facebook.com/jostein.ohm.3?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCBzICssI_7Lx5Yn_s5nAunhIFuAnAQzPTqPrdlEUkQhYEGvAShpyGYAhIwhEFZwKTN-i85Z1nyS40o&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/jostein.ohm.3?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBdShCPBHcVBfeGl6tdsnmfDzWfu7XwMyTsm_yxJsTx1KAYCTq-FiZECxty8zqgE4YDNHr2qS5PVCpx&hc_ref=ARSlH3Xl5nDk2JcXCbDJ6VWhVdYIUt0ozOlxhiEjkzUz9svXHDTOudroHeU8dJN054Y&dti=390709174294048&hc_location=gro
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2580135512018059/
https://www.facebook.com/sonja.vindvik?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA8id7BdtdXoUNYq0lVq7gqDLiJrtORYSQmX4n0hUoF27qbCSkzMbDGFCFEGccNgWEkJx5nBGV56NcT&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/ichiroumakino?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBJyzQw7Couxv67zSjvmuAbBesMbLALqgwSgWHud8OzOmtx49X0AdClH_YcmYts82WCgcWv0NOa0oeZ&hc_ref=ARSrYaEoNp_45gYzmfdI-gl6zLtROeq_40-D_w2na2c3jGep8Os7-pCszxPn-KQqWyo&dti=390709174294048&hc_location=gr
https://www.facebook.com/nielsgunner.aagaard?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJ9frZ5YkioHocarqAnHKj-x-BIuByo2vVNIIqCBie3tgW0IFwtrcnZ21MGn7YsRxcn391v1G0XhWa&hc_ref=ARSrYaEoNp_45gYzmfdI-gl6zLtROeq_40-D_w2na2c3jGep8Os7-pCszxPn-KQqWyo&dti=390709174294048&hc_locat
https://www.facebook.com/torerik.risberg?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA_9SvXohqOHox6wAkcbVjt3tbP2l284pjjvK_6CfqdYEDeZuKwnl5jZGTOxduHHhMRoHkcSLhmnXsu&hc_ref=ARSrYaEoNp_45gYzmfdI-gl6zLtROeq_40-D_w2na2c3jGep8Os7-pCszxPn-KQqWyo&dti=390709174294048&hc_location=
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2581847928513484/
https://www.facebook.com/kjellerik.monsen?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBnWVlAlDrkn9YPk4abeu8M82NGuc5KeB2fUqaQ6x77O1VjWJRPlv96ZydAMydXyIZPeN8HTu2AW6dh&hc_ref=ARStVXR4aFMQE-qf6L0w-hR2Nue8leHU_1j_HHwAYpLi9xP_rfBSZqd5h-HHtgfN6_k&dti=390709174294048&hc_location=
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2587685294596414/
https://www.facebook.com/asta.hoyland?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAqK2rUoDGyNAeYzoO0M3V0qh8k0_fPMGMpjU_xNrRhoaRo0JExvNUoSo376Vy1NADk9-joDa5s1DYj&hc_ref=ARTn7ykmgfmX8Zkp1mYKu8xVYuCmKJS-HGd81wlozeL7ETE7X1yWUzc9VbiQ7rEtjjM&dti=390709174294048&hc_location=grou
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2594409053924038/
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Tekst og foto:  Kari Alvim, OK og dugnadsleder 

Korte rapporter fra 3 dugnader sommeren 2019 

En fantastisk flott dugnadsgruppe var med på denne dugnaden.  Vi skulle 

stikke ny rute fra Høystaka langs Bygdin og opp til Langedalen i løpet av 5 

dager, da det var satt en offisiell  åpning på denne ruta den påfølgende lør-

dag.  Ruta var allerede merket av på kartet som en del av den historiske ru-

ta gjennom Jotunheimen.   Imidlertid var den kartmerkede ruta ikke farbar, 

så vi måtte lage en ny sti som nå er merket på UT kartet, men ikke på de 

historiske informasjonskartene. Vi satte opp varder og bautaer hele veien 

der det var mulig å finne stein.  Gjennom myrområder har vi satt opp  

midlertidige stikker.  Disse skal justeres og merkes på nytt neste sommer.  

Det ble en heseblesende varding, men takket være den flotte dugnads-

gruppa ble vi ferdige til den offisielle åpningen. 

Ny rute mellom Torfinnsbu og Eidsbugarden langs Bygdin og opp ved  Galdebergsodden til Langedalsvannet 
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Dugnad nr. 15- Avdalen til Stølsmaradalen 

Dette ble en fantastisk flott uke i mitt 

 favorittområde i Fjellheimen;  Utladalen. 

Igjen en flott dugnadsgruppe.  Dette er tøff 

dugnad da høydemetrene er mange hver dag.  

Det ble mye klipping og   merking på bjørke-

trærne oppetter fjellsida.  Men du verden for 

et terreng og stien var god hele veien.  Avdalen 

blir drevet av Årdal Turlag og Naturhuset på 

Hjelle.  Stedet er nydelig restaurert.  

Vertskapet er en gruppe rumenske unge  

kvinner og menn.  Gutta jobber ute med rest-

aurering og gårdsarbeid og de to damene  

driver turiststasjonen.  Kjempehyggelige folk, 

som gav oss veldig god pleie gjennom hele uka. 

https://www.facebook.com/alf.fagersand?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD8i--8RkvVvKeXfKDaKs9MoVsAmTjtbCWrLL3HO26lT6Xk1nkXidWGkRcbahfvayj0WTk6PYtz5-C2&dti=390709174294048&hc_location=group
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 Kari Alvim sender stafettpinnen videre og utfordrer Steinar Lauritzen 

         til å skrive noen OK– eller dugnadord i neste utgave av Varder’n 

Dugnad nr 4: Sandalen til Tomashelleren og videre til ny bru over  Dingla på ruta til Yksendalen. 

På denne dugnaden var det 2 spreke karer og meg. Ruta er merket med 

Hvite V’er fra Sandalen og opp mot Tomashelleren.  Så er det DNT Oslo 

som tar over merkingen av ruta det siste stykket inn til   Tomashelleren.  

Fra Tomashelleren, over Dingla og videre ned til Yksendalen er det DNT 

merket rute.  Den nye brua over Dingla står solid over elva og vil nok bli 

stående i mange år.  Dette er en nydelig rute som det anbefales å gå. 

Vi merket opp gamle solide varder og  laget en del nye. 

 

Til sist vil jeg takke alle som var med på disse tre dugnadene.  DNT er 

heldig som har så mange dyktige dugnadsfolk på laget. 

Jeg håper å se noen også til neste sommer. 

https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCltQpbAFlJ6cP6afHaoAHhlQuaIuJjTOm-O6kyMPb9UTdM0hY_rI7HEvMjxhV2GwkgrszBn77uSUEn&dti=390709174294048&hc_location=group
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DNT Oslo  og Omegn har et behov for flere dugnadsledere.  Kan du tenke deg å ta denne utfordringen? 

Som dugnadsleder får man: 

• Muligheter, utfordringer og ansvar 

• Opplevelser 

• Fantastisk natur 

• Vennskap 

• Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig 

• Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april 

Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle spørsmål du måtte ha, og tar 

gjerne i mot forslag på hva som skal til for at  akkurat du skal bli dugnadsleder.  
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Kari Fiskaa ble valgt inn som nytt varamedlem til Styret for 2 år. 

Hun er født og oppvokst i Oslo og flittig bruker av både Marka og diverse norske fjell, både 

sommer som vinter.  Hun ble med i dugnadsgruppa i 2014 og har siden da vært på dugnader 

hvert år. Kari er også aktiv i Vedgruppa, som møter 1 – 2 ganger i uken på Skar i Maridalen.  

Her «produseres» ved til de fleste av markahytter.   Alt dugnadsarbeid mener hun gir energi 

og hun tok derfor gjerne også en periode i Styret.  

Velkommen til Åpen Kafe for frivillige som avholdes den andre torsdag i hver måned van-
ligvis i Storgt 3, kl. 11—13.  Servering. Ingen påmelding. Her treffer du også folk fra de 
andre dugnadsgruppene. Tema for møtene finner du : https://www.dntoslo.no/artikler/
nyheter/11949-velkommen-til-apen-kafe-for-frivillige/      
 
Siste møte i 2019 er torsdag 12. desember: Frode Langhus forteller om sin langtur i  
Jotunheimen sist sommer. 

Iva Klara Vignjevic ble valgt inn som styremedlem for 2 år .  

Iva deltok på vardekurs i 2008, på Gjendesheim. Har siden vært på vardedugnad hvert år, med 

unntak av 2011, da hun holdt på med masteroppgaven sin. Har vært dugnadsleder siden 2016. 

Iva er i tillegg områdeleder i Romeriksåsen nordvest (Rutegruppa i DNT Oslo og omegn), med 

ansvar for stimerking, skilting og vedlikehold av rutene i det området. Tidligere styremedlem i 

Turkameratene Nittedal turlag, med prosjektansvar for stidugnader. Har holdt kurs i stimer-

king for turlaget og på forespørsel.  

DNTs reaksjoner på statsbudsjettet: DNT etterlyser sterkere prioritering av de frivillige  

friluftsorganisasjoner. DNT er glad for økning til stisatsing, men merker seg at regjeringen 

setter av midler for mer helhetlig forvaltning av fjellområdene. DNT har forventninger til 

fritidskortet, inkludere grupper i friluftslivet.  Om du er interessert i utfyllende  

informasjon les mer på DNTs nettsider.  

 

Hyttevakt i fjellet.  Har du lyst å tilbringe neste sommer i fjellet som hyttevakt for DNT 

Oslo Omegn? Sist sommer søkte DNT etter hyttevakter til 13 hytter + 1 vandrende hytte-

vakt. Hvem kan bli hyttevakt? Hva er hyttevaktens oppgaver? Kost og losji.  

Boforhold. Hvordan blir man hyttevakt?  Utfyllende opplysninger kan du lese på 

www.dntoslo.no/hyttevakt 

http://www.dntoslo.no/hyttevakt
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Fjell og Vidde forteller at  i forbindelse med Statens vegvesens utvikling 

av Valdresflya til Nasjonal turistveg er det bygget ny brygge for  

Gjendebåtene og    parkeringsplassen ved Gjendesheim er flyttet. Det går 

skuttlebuss mellom disse punktene. 

Dronning Sonja klippet snoren da Nye Tungestølen turisthytte ble  

gjenåpnet i september. Orkanen Dagmar blåste hytta til pinneved i 2011. 

Hytta ligger innerst i Veitastrond og driftes av Luster Turlag. En smal, 

svingete raritet av en 3 mil lang vei langs vakre Veitastrondvatten fører til 

bygda Veitastrond, som inkluderer et levende seterbruk med kuer, sauer 

og geiter. Nye Tungestølen har spektakulær beliggenhet helt innunder 

Jostedalsbreen. Mange turmuligheter til forskjellige brearmer eller  

breturer med fører.  DNT-rabatt på overnatting. 

Norske Utedoer, ny bok på markedet, med eget kapitel om Turistforeningens utedoer: 

«Ingen organisasjon i Norge er fortsatt så opptatt av utedoer som DNT. På de over 500 betjente 

og ubetjente hyttene rundt i Norge er utedo vanlig og ofte eneste mulige løsning. På hyttene 

finnes verken kloakk eller innlagt vann og ligger langt unna slike anlegg. På sitt vis holder    

foreningen den gamle tradisjonen i hevd.  

Det finnes mye ekspertise på utedoer i DNT, og de tar saken på alvor. DNT vet alt om moderne 
utedoer i fjellet.  

En av de mest kjente er ved Demmevasshytta, og som ligger på ei fjellhylle over brearmen 
Rembedalskåka, en del av Norges største isbre, Hardangerjøkulen. Utedoen kalles  
Demme-dassen og ble bygd i 1967.» 

En original, interessant, historisk og morsom bok. 
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Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne generell informasjon om  

Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. vedtekter eller årsmøte dokumenter.  

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett: 

1. Åpne internet 

2. Skriv www.dntoslo.no 

 

 

 

 

Merk at sidene IKKE er under www.dnt.no.  

3. Klikk på Frivillig 

4. 

Klikk på Vardedugnad (du finner denne til høyre, litt nede på siden) 

Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til nedlasting». 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 275 medlemmer og 

brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. 

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og enkel 

måte å kommunisere med andre medlemmer. 
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En ildsjel har gått bort. Da vi fikk beskjeden om Gun-Brit  

Lisbergs dødsfall dukket det straks opp mange gode minner fra 

et mangeårig bekjentskap. Gun-Brit har vært aktiv i mange lag 

og foreninger, sjelden i første rekke, men alltid i kulissene,  

travelt opptatt med å hjelpe til med tilrettelegging for at diverse 

aktiviteter og arrangement skulle kunne gjennomføres. Dette til 

glede for mange deltagere og tilskuere gjennom mange år. 
 

Jeg har vært heldig som har kjent Gun-Brit i så mange år. Jeg kan faktisk ikke huske når vi ble kjent, 

men Turistforeningen har vært møtepunktet. Med sin finske bakgrunn, forsto jeg etter hvert hva som lå 

i uttrykket «sisu», Gun-Brit er for meg en person som levendegjør dette. Ikke av de store og kraftige, 

hun var mer på bakken enn de fleste.  
 

Som nevnt tidligere i minneordet så har dugnadsarbeidet vært en stor del av hennes liv, både før og  

etter pensjonsalderen. Gun-Brit var med meg på sin første dugnad i 1994. Det falt i smak og hun ble 

etter hvert med på mange dugnader, ble kjent med mange av dugnadsgruppas medlemmer. En dugnad 

hun var med i min gruppe husker jeg spesielt godt, vi måtte gå et langt stykke langs vei før vi kom til 

hytta. Nøkkel til bommen lå ikke der den skulle. Underveis sier Gun-Brit at hun hadde fått noe i  

støvelen og ville fjerne dette. Det skulle vise seg at det som hun kjente var en diger blodblemme! Hva 

med den andre foten? Like ille! Ingen sutring der nei.  

 

Vi har som oftest delt rom på årsmøtene, til stor glede for oss begge tror jeg. En lang prat før middag, 

med en liten «nubbe», uten oppgaver som skulle gjøres. Hun fortalte fra sin ungdom og oppvekst i  

Finland, hun dro tidlig ut for å tjene til livets opphold og kom til Norge. Der møtte hun sin livsledsager, 

en mye eldre dansk kunstmaler og stiftet familie. Gun-Brit ble nok den som fikk den tyngste jobben, 

fire barn, og etter hvert en syk mann. Hennes familie ble etter hvert stor, barnebarn og oldebarn kom 

til, men noen «sutremamma» ville hun ikke være.     Synet sviktet og en kreftdiagnose forandret de siste 

årene, men hun var med på Snøheim-dugnaden i 2013 og det siste årsmøtet i 2014. 

 

Jeg vil takke for mange gode minner, både i arbeid og privat og lyse fred over Gun-Brits gode minne. 

 

Edit Nystein 

 

 

 

Til minne om Gun-Brit Lisberg 
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Alvdal Vestfjell  Gunnar Vestby  Moskusvn. 2,  

2406 Elverum  

P: 62 41 37 06 

M: 91 30 80 88  

gunnar@vestby.as  

Rondane/Ringebu  Thorleif Maudal Flesåsvn. 6C  

0860 Oslo 

M: 91 35 35 27  thorleif.maudal@     

vikenfiber.no 

 

Femundsmarka  Siri Storrøsten Brydalen 

2500 Tynset 

M: 90 94 00 42  sstorro@online.no 

Langsua Svein Barkenæs  Vibesgt. 25 

0356 Oslo 

M: 91 36 95 18  svebark@gmail.com  

Jotunheimen  

øst  

Kari Alvim Ulsrudgt.16D,               

0687 Oslo 

M: 45 50 26 35 karalvi @online.no 

Jotunheimen  

vest  

Steinar Lauritzen Makrus Thranesvei 8 B, 

1470 Lørenskog 

M: 99 70 52 61 steinar.lauritzen@ 
icloud.com 

Breheimen  Niels Aagaard         

Marit Lindås Aagaard 

Utem, 7342 Lønset  
Hammerbekkvegen 251, 
7342 Lønset 

M: 40 24 36 96  

M:93 22 77 08 

ngaa@hotmail.com          

maritlaa@gmail.com 

Skarvheimen  Ole Henrik Brekke  Hengslevn. 3,  

3515 Hønefoss  

M: 92 28 66 29  o-hebre@online.no  

Hardangervidda  

øst  

Jan-Petter Røisgaard Nils Huusgt. 11                

0482 Oslo 

M: 93 08 42 82  janpetter2@gmail.com 

Hardangervidda 

vest  

Helge Røed  Bjørndalsveien 38 

4993 Sundebru  

M: 90 86 80 01  helgroee@online.no  
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Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 

3515 Hønefoss 

M: 92 28 66 29 o-hebre@online.no 

 

Vidar Falck Nordåssløyfa  8,  

1251 Oslo 

M:  96 01 70 67 vidar_falck@getmail.no 

Iva Klara Vignjevic Strykenenga 26 

2743 Harestua 

M: 91 72 80 55  ivaklaraa@gmail.com 

 

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, 

0687 Oslo 

M: 95 82 44 37 bjornlindgren715@gmail.com 

 

Marit Aagaard Hammerbekkvn 251, 

7342 Lønset 

M: 93 22 77 08 maritlaa@gmail.com 

  

Kari Fiskaa Golfstubben 10 

0757 Oslo 

M: 97 61 24 42 karfi@online.no 

Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru 

M: 95 16 66 76 

A:  22 82 28 00 

lise.havik@dntoslo.no  

mailto:hir@thommessen.no



