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På tur i koronaens tid
Midt i mars måtte vi sette vår virksomhet på vent. Vi er godt vant med
dugnadsarbeid, og besluttet derfor raskt at vi selvsagt er med på den nasjonale
dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Årsmøtet ble utsatt og alle turer
og arrangementer ble avlyst fram til 1. mai.
Myndighetene kom etter hvert med retningslinjer som gjorde det tillatt å
gjennomføre arrangementer. Fra 1. mai kunne vi gjennomføre turer dersom vi
tok bestemte forholdsregler knyttet til smittevern. DNT sentralt tok smittevern på
største alvor. Det ble utarbeidet smitteverninstrukser og digitale smittevernkurs for
frivillige. De digitale kursene om smittevern ble obligatorisk å ta for alle som har
med aktiviteter og hytter å gjøre. Kursene gir en gjennomgang av og innføring i
hovedtrekkene i smitteverninstruksene.
DNT Valdres kunne dermed fortsette å tilby «naturopplevelser for livet» under
trygge forhold, ved å tilrettelegge for noen felles turer og arrangementer. Det skulle
fremdeles være trygt å være med oss på tur. Vi setter fellesskapets behov fremst.
Alle turledere som har hatt turer for DNT Valdres siden mars har gjennomført
smittevernkurs i forkant. Vi har begrensninger på hvor mange som kan være med
på tur samtidig. Vi har regler for avstand mellom turdeltakere og regler for hygiene.
Det er også forhåndspåmelding til alle turer. Hver enkelt tur er risikovurdert i
forkant, også med tanke på smittevern. Turlederne gir også god informasjon før
turene.

Og ikke minst takk til initiativtaker og gode medhjelpere som i løpet av vinter, vår
og forsommer har laget og fått reist den flotte gapahuken ved Flikja i Vestre Slidre,
også dette langs Stølsruta. Den første «hytta» som vi eier selv!
Vi vil også i fortsettelsen tilby naturopplevelser, turer og aktiviteter i henhold til
enhver tids gjeldende retningslinjer. Vi benytter vår nettside og facebookside til å
publisere hvilke turer som vil bli gjennomført, og hvilke som blir utsatt eller avlyst.
Endringer kan skje raskt, slik som tida er nå.
Vi håper flest mulig kommer seg ut på tur i vakre Valdres, enten med oss eller på
egenhånd. Vi er heldige som har en enorm skattkiste av vakker natur og spennende
kulturhistorie rett utenfor døra. Mye av dette kan oppleves og gi glede og mening til
tross for pandemien som har rammet oss.
Da er det hyggelig å nevne at ny og utvidet utgave av boka «På tur i Valdres», er i
handelen i god tid før jul!Bøkene, nå i to bind, er laget av to av våre medlemmer,
Julia og Morten Helgesen i Skrautvål, og omtalt her i bladet!
Merethe Lundene
Styreleder DNT Valdres

Da vi tok en gjennomgang i slutten av september viste det seg at vi har gjennomført
like mange turer i år som på samme tidspunkt året før. Siste helga i september 2019
hadde vi gjennomført 41 turer. Det samme antall var gjennomført innen siste helga
i september 2020. Imidlertid hadde vi planlagt flere turer og arrangementer i 2020
sammenlignet med 2019. Flere av våre turer har blitt utsatt eller avlyst, enten fordi
vi ikke kunne følge retningslinjene på dette arrangementet, eller fordi det er andre
hensyn vi har måttet ta.
Jeg vil rette en ekstra takk til alle de turlederne som har gjennomført turer da
det ble åpnet for dette, selv om det har betydd ekstra forberedelser og arbeid/
oppmerksomhet undervegs for den enkelte turleder. Det er tydelig at deltakerne
har satt stor pris på at så mange turer er gjennomført! Samtidig vil jeg rette en
like stor takk til de turledere som tok ansvar og avlyste da en risikovurdering tilsa
at arrangementet eller turen ville komme i konflikt med smittevernreglene, egen
helsesituasjon eller pårørendes helsesituasjon.
En stor takk rettes også til de frivillige som i sommer/høst har gjort rydding og
forbedringer langs stiene vi har ansvar for. Det er blant annet bygget ny bru over
Reina på «Stølsruta», i tillegg til befaringer, ryddig og merking både på Stølsruta og
langs andre stier/ruter. Takk også til alle «kremtoppfaddere».
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Koronafritt på Bagn vestås. Foto: Birgitte Listerud
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«Hvordan få til friluftsopplevelser i en travel hverdag»
Erle Amalie Fuglesteg (22) er fra Vaset i Valdres. Hun er glad i all slags friluftsliv,
og har satset aktivt på hundekjøring. I 2017 ble hun verdensmester i Hundekjøring. I
2016 og i 2019 gjennomførte hun Finnmarksløpet. I 2019 ble hun også kåret til årets
turjente av turjenter.no. Snøkledde vidder og bratte fjell gir Erle Amalie en enorm
glede, og det å være på tur er på mange måter det som blir «hjemme» for henne.
Erle Amalie vil fortelle om sin bakgrunn og om gleden ved å komme seg på tur, i en
ellers hektisk hverdag som veterinærstudent, enten det være seg en 10 minutters tur
for å se solnedgangen eller 100 km med hunder og slede over snøkledde vidder.

Medlemsmøte i DNT Valdres
Mandag 9. november kl 19.00
Sted: Scandic Valdres (Fagernes Hotell)
NB forhåndspåmelding: (pga. regler om antall og avstand, og enkel bevertning)
Frist: 6. november kl. 12 til jorgen.wangensteen@dnt.no (evt. sms: 916 84 904)
Oppgi navn og telefonnummer på den/de som kommer. Max. 80 plasser
PROGRAM:
• Velkommen ved leder Merethe Lundene
• «Norges 2000-metertopper». Bildeforedrag ved 15 år gamle
Linn Therese Helgesen (se artikkel om henne på s. 60–62)
• «Hvordan få til friluftsopplevelser i en travel hverdag»
Bildeforedrag ved Erle Amalie Fuglesteg (se omtale neste side)
• Trekning av premier i Kremtoppjakten
• Enkel bevertning – og fjellprat
NB Gjeldende smitteverntiltak blir fulgt nøye opp. Husk avstand ved mingling og
god hånd- og hostehygiene. Hvis du blir syk/har nyoppståtte luftveissymptomer
(feber, hoste, tungpusthet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans,
muskelverk, sår hals m.m.) må du bli hjemme!
Ellers – hjertelig velkommen til alle!
6

Idyllisk beliggenhet, ned mot Mosvatnet i Vestre Slidre.

Gapahuken ved Flikja – den første «hytta» vi eier selv
DNT Valdres fikk i forbindelse med feiring av et åremål i fjor et bidrag fra et ivrig
medlem til etablering av et hyttefond. Jubilanten har i vinter og vår sammen med
en dugnadsgjeng, mest sambygdinger fra Skrautvål, stått i spissen for det første
prosjektet finansiert fra fondet: En flott gapahuk ved MjølkeLars-bua på Flikja ved
Mosvatnet i Vestre Slidre. Denne er først og fremst ment som en ekstra mulighet for
overnatting på denne delen av Stølsruta, men vil kunne brukes av alle som ferdes i
området.
Totalt antall dugnadstimer er like oppunder 300, inkludert planlegging,
saksbehandling, prefabrikering, oppsetting samt beising og rydding.
7

Planlagte turer/aktiviteter seinhøst og tidligvinter:
(flere av oppleggene er usikre, bla pga. korona, så følg med på dntvaldres.no)
31. okt
5. des
Nov–feb
7. feb 2021
Jan/feb?

Alternativ Halloween-markering med Barnas Turlag, Aurdal
Skitur på Valdresflye
Bålturer – se omtale under bildet
«Kom deg ut»-dagen – trolig med flere opplegg
Fullmåneskitur – og/eller fottur?

Gapahuken kan gi overnattingsplass for inntil 6 personer.
Oppføring av gapahuken er gjort etter avtale med Vestre Slidre Fjellstyre, og
gapahuken stod ferdig til bruk 1. juli i år.
«Stølsruta i Valdres» er en utvalgt historisk vandrerute, i et samarbeid mellom
Riksantikvaren og DNT sentralt. Ruta i Valdres er på 68 km, og går fra Merket i
Tisleidalen over Stølsvidda, forbi Syndin, ned til Hemsing bru ved E16 i Vang og
ender på Hugasyn.
Turen kan deles opp i inntil fem etapper, med overnattingstilbud som varierer fra
gapahuk via DNT-selvbetjeningshytte til hotell/fjellstue. Enkeltetapper kan selvsagt
gåes som dagstur.
Planlegging, trasevalg, rydding og merking av Stølsruta i Valdres er gjort i
samarbeid mellom DNT Valdres og Valdres natur- og kulturpark, og utført av
dugnadsgjenger og kursdeltakere på våre sti- og merke kurs.
Merethe Lundene, styreleder

Suksess med «Onsdagssnerten»
Initiativet som noen av turlederne våre tok i fjor høst, om å sette på
turprogrammet flere korte, enkle turer – fast på onsdag ettermiddag/kveld, ble
en suksess! Det er avviklet 10 slike turer i vår/sommer/høst, med til dels bra
deltakelse – og ikke minst stor turglede.
«Onsdagssnerten» fortsetter i 2021, med enda flere turer enn i år!
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Foto: Venke Fredriksen

Bålturer vinteren 2020/2021
Få ting er så koselig som et flakkende varmende bål ute under skogens beskyttende
trekroner en vinternatt. Sosialt er det også.
I vinter forsøker vi å få til regelmessige bålturer, ca. annenhver uke, fortrinnsvis
tirsdag- eller onsdagskvelder. Oppstart, om mulig, fra tidlig i november.
Vi drar til ulike plasser sentralt i Valdres med forholdsvis kort anmarsj, typisk 20-30
minutter, før vi sanker tørrved og lager et godt og varmende bål. Her blir det bålprat
og man kan grille seg litt kveldsmat før vi rusler ned igjen. Turene gås fortrinnsvis
til fots, på truger eller unntaksvis på ski.
Enkelte kvelder kan det bli aktuelt med overnatting ute i skogen, om noen skulle
ønske det.
Turene blir annonsert på Facebooksiden løpende. Ønsker du å stå på liste og få
informasjon i forkant av hver båltur, er det bare å sende en epost eller sms til:
Morten Helgesen mail: forlagspudding@hotmail.com
mob: 479 07 848
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Stølsruta – ny bru over Reina ferdig 9. juli

Jens fant kjærligheten
på Besseggen

I starten av juli kom det beskjed fra Arne (som er rodeansvarlig for denne delen av
Stølsruta) om at brua over Reina var tatt av flommen. Etter befaring ble det besluttet
å bygge stigebru. Den ble prefabrikert hjemme hos Torkjell, og 9. juli, etter innkjøp
av nødvendig materiell, møttes vi litt sør for Nøsen. Mye skulle bæres opp til
bruplasseringen, men vi var 4 stykker, så dette gikk fint i godt vær. I tillegg fikk vi
også hjelp av forbipasserende turgåere.

Da Jens stoppet for å kjøpe seg en matbit på vei opp til Gjendesheim, var det noen
som stjal det nye kameraet hans. Etter en rask prat med Gjensidige, skjønte han
at reiseforsikringen han kjøpte i forbindelse med Spania-turen i februar også gjaldt
på bensinstasjoner i Valdres. Dette var så oppløftende at han holdt et rekordhøyt
tempo på fjellturen. Akkurat høyt nok til å nå midten av Besseggen samtidig som
morgenfuglen Maja var på vei ned. Refleksjonene fra Bessvatnet
fikk øynene hennes til å skinne. Det ble kjærlighet ved første blikk.

Etter transport av stige, materialer og alt utstyret startet arbeidet med tilpasninger.
Fjellfundamentet på hver side ble justert, det ble boret hull for å feste stigen og
stolper til rekkverk. Vi hadde sikkerhet i fokus ved arbeidet.

Det er godt å være forberedt. Som medlem av DNT kan du få ekstra gode
betingelser på noen av markedets beste private skadeforsikringer, og rask hjelp
om ikke alt skulle gå etter planen.

Foto: Torkjell
Haugen

Takk til alle for godt utført arbeid, takk til dere som hjalp oss med å bære!

Ring oss på 61 34 76 00 eller les mer på gjensidige.no/turistforeningen
for å få vite mer.

Jørgen Wangensteen

DNT har fortsatt avtaler med flere sportsforretninger i Valdres om rabatt. Ved å vise
gyldig medlemskort i DNT kan du gjøre ekstra gode kjøp her.
Mer informasjon på heimesida vår: www.valdres.dnt.no/samarbeidspartnere/
10

A13_0272/10.2017

Rabattavtale om sportsutstyr
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Turledersamlingen på Fondsbu, 26.–27. september
Lørdag morgen var det kraftig vind og regn på Eidsbugarden, men det bedret seg
utover dagen. 13 stykker hadde tatt seg tid til å være med på årets samling, en
samling som både er med på å gi faglig påfyll og sosialt samvær.
Samlingen åpnet med på nytt å repetere gjeldende smitteverntiltak. Fondsbu hadde
lagt til rette ved at vi fikk benytte spisesalen med god plass til samlingen.
Torkjell Haugen hadde forberedt og ledet oss som vanlig gjennom helgens program.
Årets tursesong ble oppsummert og nyttig informasjon ble gitt fra styret. Det var
også dialog med turlederne om hvordan sesongen fra mars til nå hadde vært med
tanke på korona, med ekstra tiltak før og på turer/aktiviteter.
Så var det fokus på hvordan ta gode bilder, ved Tor Harald, og tips på hvordan sende
bildene til publisering på DNT Valdres sin nettside/ facebook.
Resten av samlingen ble benyttet til å starte planlegging av neste års
aktivitetsprogram, i tillegg til forslag på hva slags topper som skal inngå i
Kremtoppjakten 2021.
Er det noen som har ønsker/forslag til aktiviteter/turer eller kremtopper, send en
e-post til redaksjon.valdres@turistforeningen.no
Jørgen Wangensteen
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Lokalt engasjemet
Hos oss får du både enkle digitale løsninger og god
personlig rådgiving. Vi jobber hardt for å betjene våre
kunder raskt og har kun 20 sekund ventetid i snitt på
vårt kundesenter.
Vi er også eiet av to lokale stiftelse som sørger for at
vårt overskudd blir igjen her hvor det er skapt.
Spør oss om et uforpliktende tilbud
Velg en bank som bryr seg!
03202
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TURER 2020 – HOVEDLAGET

– og ikke mindre herlig på tur ned igjen! Foto: Morten Helgesen

Litt slitsomt oppover, men ganske så herlig likevel! Foto: Morten Helgesen

Drømmedag på Synshorn 7. mars
Vi var total elleve som la i vei fra Fagerstrand litt før klokka 11 denne nydelige
lørdagen. Ideelt sett burde vi startet litt tidligere, da meteorologene plutselig hadde
meldt tilskying tidligere enn lovet. Men det ble en nydelig dag! Vindstille og
steikende sol fra første stavtak førte kjapt til behov for lettelser i antrekk.
Vi holdt et jevnt og rolig tempo til Synshorn hvor sol og nydelig utsikt fikk
selskap av litt sur vind, noe det var lite av tidligere på turen. Så etter en del
obligatorisk fotografering, felle-stripping og støvelstramming gjorde vi oss klare for
nedkjøringen.
Selv om ikke flanken var helt urørt var det godt med plass og mye fin snø å boltre
seg i. Folk storkoste seg ned til Fagerdalen hvor vi hadde en god pause med
skikkelig påskestemning. I grunnen var dagen som et møte mellom vinter og vår.
Snøen var kald, tørr og gnistrende, mens sola varmet vidunderlig godt.
Noen i følget hadde lyst på en «ordentlig topp», og vi hadde ikke brukt mer enn 2
timer så langt, så det var litt tidlig å reise hjem. Derfor ga vi oss i kast med Heimre
Fagerdalshøe. Bortsett fra et lite steinete parti var ble det en fin oppstigning. Siste
biten bort ryggen valgte noen å stå over, mens de andre gikk helt ut til høyeste
punkt.
Nedkjøringen herfra ble også veldig fin og på det gode føret holdt det med noen få,
lette stavtak i Fagerdalen for å komme seg helt ned mot Bygdin.
Nå begynte det for alvor å skye til, så været hadde holdt akkurat lenge nok til å gi
oss en fantastisk dag i disse fjellene.
Morten Helgesen
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Onsdagssnerten: Variert tur på Aurdalsåsen 3. juni
17 glade turgåere møttes ved foten av gamle slalåmbakken ved Danebu. Det var lett
skydekke med gjennombrudd av sol, og en del vind. Etter opprop og repetisjon av
smittevernregler startet vi turen i oppoverbakke. Det er noen høydemeter å forsere
i starten; Anne Reidun meldte seg heldigvis som baktropp, og vi hadde jevnlige
pauser, så vi kunne gå noenlunde samlet opp. For bare 2 dager siden var det ganske
vått og snø i stien, men idag var det bart, om enn litt vått noen steder.

En stor gjeng var med på turen, i varierte forhold. Foto: Linda Wickstrøm
15

Trivelig
kveldstur i
åsen innafor
Ranheimsbygda.
Foto: Ester
Christensen

På toppen av Fjellenden såg vi regnbygene i vest, men gikk heldigvis klar av dem
hele turen. Det er fantastisk utsikt over store deler av Valdres, helt til Jotunheimen,
Golsfjellet, og til og med de høyeste toppene på Rondane fra Fjellenden. Det var
fortsatt en god del snø i fjellet.
Etter velfortjent væskepåfyll var vi klare for neste etappe av turen til
Heimveglitjedn. En lettgått strekning med tydelig sti hele vegen. Vel framme måtte
vi passere en liten bekk, som ikke var så liten lengre…, men alle kom seg trygt over.
Isen lå fortsatt over tjednet. Her tok vi en liten rast, spredte oss utover lia, og spiste
medbrakt niste.

Onsdagssnerten: Kosetur til Kjøltjern 10. juni
I alt ti personer (og to hunder) møtte opp på saga i Ranheimsbygda. Vi gikk inn
veien mot Kjøltjern et lite stykke, før vi svingte inn i skogen og fulgte en sti som går
over åsen, med fin utsikt til Fagernes. Videre over to hogstfelt før vi svingte innover
mot Kjøltjern. Her fyrte vi opp i bålpanna, og stekte oss kveldsmat. Været var
nydelig, og vi satt lenge rundt bålet og koste oss før hjemturen.
Ester Christensen

Lite vårlig langs stien
mot Storstølsknatten.
Foto: Linda
Wickstrøm
Turen videre til Storstølsknatten var litt mer strabasiøs; her var store deler av stien
dekket av snø, som vi noen ganger kunne gå rundt, andre ganger valgte vi å forsere
den. Det var også store vannmengder i stien, noe som gjorde at vi valgte å gå
utenom. Skal si vi fikk brukt lårmusklene i myk mosegrunn oppover bakkene. Etter
noen omveier kom vi omsider opp til Storstølsknatten og kunne igjen nyte utsikten.
Herfra valgte vi å gå raskeste rute ned til veien og fulgte den til utgangspunktet.
Dette delvis pga mye væte og snø på stiene, dels fordi vi hadde brukt litt mer tid enn
beregnet.
Selv om noen ble våte på beina var det god stemning i gruppa, og alle var fornøyde
med turen. Selv om mange var kjent på Aurdalsåsen fra før, var dette en tur de ikke
hadde gått før. Flere sa at dette var en tur de ville gjenta seinere.
Linda Wickstrøm
16

Kremtopptur til
Gråkampen 13. juni
Hele 16 personer deltok på turen
i det fine været. Terrenget var
tørrere enn forventet, noe som
gjorde turen til en kjempefin
opplevelse. Vi passerte noen
områder med snø, med litt
varierende bæreevne. En liten
vind var bare godt i varmen. Så
oppsummering blir: En veldig
fornøyd gjeng på vårtur i fjellet.
Steinar Kvåle
Noen snøfonner måtte passeres
på vei til toppen.
Foto: Steinar Kvåle
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Frodig og fint i Slidreåsen på
Jonsokdagen.
Foto: Steinar Kvåle

I regn og vind til Grindadn 28. juni
Onsdagssnerten: Til Flaggberget ved Leira 17. juni

Utsikten fra toppen er av det beste Valdres kan tilby – men ikke denne dagen!
Vi ble i alt fem med til Grindadn denne regntunge søndagen, flere hadde meldt seg
av da Yr varslet regn, tåke og vind. I starten hadde vi god sikt, men møtte

Sju glade damer startet turen på Leira i lett regn, og gikk mot Valdres vidaregåande
skule. Vi svingte inn Jordisvegen og så videre på god sti opp mot Leirafossen, som
fortsatt gikk vårstor. Et flott skue!
Videre på grusvei og så på sti oppover mot Flaggberget. Der måtte vi ta bilder og
puste litt ut, og fikk så høre historien om flagget. Været ble veldig fint og etter
pausen gikk vi videre opp til et punkt med flott utsikt mot Fagernes. Fint vær, god
stemning og kveldsmaten ute, ja stort bedre blir det ikke.
Etter matpausen fortsatte vi og tok til høyre på en flott sti over masse knallgrønn
blåbærlyng, og etterhvert på et teppe av hvit mose. En idyllisk vandring, før vi igjen
gikk nedover og krysset Leirafossen igjen.
Nina Horn Steindebakken

Onsdagssnerten: Tur i Slidreåsen 24. juni
Ti personer ble med i strålende vær på rundturen i Slidreåsen, i historiske fotspor. Vi
gikk Kvamsvegen til Nystølen, og videre på sti til Bjerset. Deretter på sti nordover
til en skogsveg som vi fulgte tilbake til utgangspunktet.
Steinar Kvåle
18

Dårlig med utsikt fra toppen denne dagen. Foto: Torkjell Haugen
19

Ved
fangstgrava i
Heimstølbøtn.
Foto: Torkjell
Haugen

Utsyn mot
Vestringsbygda
og Aurdal. Foto:
Nina Horn
Steindebakken

tåkebeltet tidlig i oppstigningen. Vinden økte på, og i skaret mot Heimstølbøtn var
den kraftig fordi lufta presses gjennom skaret. Her stoppet vi ved en mange hundre
år gammel fangstgrav eller bøgahi, og vi kunne formelig se for oss de gamle jegerne
som lå med buen spent og ventet på villreinen som kom frem i tåka, jaget nede fra
Grindatjern av andre jegere.
Etter å ha passert nåtidens reingjerde ble det matpause, uten regn, mens tåka kom
og gikk. Det ene øyeblikket var sikten opp mot 1000 meter, og i det neste kanskje
50 meter. I den siste stigningen ble det mer regn vind, men ikke verre enn at vi
fortsatte helt til toppen. Noe utsikt ble det ikke denne gangen, men vi fikk tatt det
obligatoriske toppbildet før vi snudde ned igjen.
Turen ned gikk relativt raskt, selv om det var glatt enkelte partier på de våte
steinene. Vel nede ble sikten bedre, og vi kunne tidvis skimte toppen av Grindadn og
området der vi hadde gått. Til tross for mye regn, tåke og vind var stemningen i det
fine, lille turfølge godt da vi omsider kom tilbake til bilene i Smådalsvegen.
Torkjell Haugen

Onsdagssnerten: Kveldsmattur til Høgesyn 1. juli
Vi var fem som fikk en trivelig tur på god skogsti. Allerede etter 1 km satte vi oss på
en fin utsiktspost og kunne se utover blant annet Vestringsbygda og Aurdal. Videre
var det lett stigning, men ikke verre enn at skravla gikk. På toppen åpnet det seg et
flott skue mot Jotunheimens fine topper, og mot Fagernes, Vestre Slidre og Øystre
Slidre. Her tok vi kveldsmaten og koste oss. Så var det bare å gå tilbake samme vei.
Nina Horn Steindebakken
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I snøvær opp
mot Mefjellet.
Foto: Linda
Wickstrøm

Yoga og fjellturer på Bygdin Høifieldshotell 3.–5. juli
12 damer påmeldt + 2 turledere. På fredag kl 11 møttes 8 av oss på Bygdin
Høifieldshotell, og vi la først turen til Mefjellet, en av årets kremtopper. Vi fulgte
merket sti fra hotellet og inn mot Fagerdalen, i friskt regn, og deretter snøvær.
Vi dreide etter hvert til venstre mot Kongsliknuppen og deretter mot Mefjellet
fra sydøstsiden. Skyene lettet og solen tittet fram da vi ankom toppen. Vi fikk et
spektakulært skue innover Bygdin mot Tyin, og på vei ned igjen fikk vi øye på MB
Bitihorn på vei østover. Vi hadde en hyggelig og velfortjent rast i lia litt nedenfor
toppen i ly for nordøsten.
21

Yogaøkt i «Eventyrsalen»

Resten av turfølget ankom etterhvert, og til yogaen kl. 18, i den «eventyrlige»
kjellerstua, var vi fulltallige. Det var god plass til alle 14, og Linda ga oss en
grundig info og innføring i mediyoga. Etterpå var det god stemning ved langbordet i
spisesalen, med tre retters middag med bl.a. lokal ørret.
Lørdag våknet vi til blå, blå himmel og strålende sol. Vi fikk en perfekt start
på dagen med Mediyoga før frokost. Frokosten var variert og smakfull, og
smittevernreglene ble godt ivaretatt.

Langtur fra Haugseter til Nørdre Gluptinden var et bra valg på en dag da
drømmeværet virkelig slo til for fullt. Alle 14 visste å sette pris på det, og alle ville
til topps. Vi la i vei langs tydelig sti, og hjalp hverandre over Urekåne, som hadde
stor vannføring, så det ble litt balansekunst over steinene. Turen var lettgått, på mykt
underlag. Etter drøye to timer smakte det fortreffelig med selvsmurt niste mellom
de to Gluptindene. Oppstigning fra nordsiden funket bra, og vi fikk utsikt i alle
himmelretninger, mot mange kjente gromtopper, og mot Vinstervatnet.
Vi gikk ned igjen mot sør, helt greitt, og i samlet flokk tok vi turen tilbake til
Haugseter. Til tross for antydning til sko-gnag og ømme føtter og muskulatur ellers
kom vi helskinnet fram. Vi fant ut at yoga var god terapi, etter en ganske lang men
fenomenal tur. Etter velfortjent og smakfull middag i hyggelige omgivelser var
samtlige klar for en relativt tidlig avslutning på lørdagskvelden.
Søndagen startet med ordinær yoga, takk til Linda nok en gang, for solhilsen,
krigeren mm. Siden det var heftig regn og flere hadde lang vei hjem, ble vi bare åtte
som gikk veien ut til Bygdisheim og tilbake.
Vi avsluttet en innholdsrik helg med kaffe, niste og vafler i damesalongen på
Bygdin. Takk til flotte, spreke damer for en herlig helg i fjellheimen, og takk til
vertskap og betjening på Bygdin Høifieldshotell.
Helga E. Waagaard

Onsdagssnerten: Idyllisk på
Kvitmøsaknatten 8. juli

På tur mot Nørdre
Gluptinden, med Store
Nuten bak. Foto: Linda
Wickstrøm
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Med lyden av bekk, hvit mose så langt
øyet kunne se og solen glitrende inn i
skogen, gikk vi oppover de bratte bakkene
til Kvitmøsaknatten. Vi fikk en flott utsikt
på toppen. Så gikk vi videre innover og
tok kveldsmaten på en nydelig slette
med blomstereng før vi ruslet nedover til
toppen av Skaveldbygda. Derfra tok vi en
skogsbilvei nedover, forbi noen idylliske
plasser, før vi kom ut på veien ned til
utgangspunktet.
Nina Horn Steindebakken
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På veg opp fra
Grihamarstølen.
Foto: Torkjell
Haugen

Utsyn mot Slidrefjorden, med Mellane bak. Foto: Anne-Lise Kvåle

Kremtopptur til Olberg 11. juli
Fire damer (med turleder) var med på turen. Fra krysset ved Einang-brua kjørte vi
etter hverandre opp Trillebakkene, og parkerte ved heimstølene. Turen gikk i lett
terreng med svak stigning. Det var litt fuktig på stien noen steder, men stort sett
tørt og fint. Været var perfekt, ikke for varmt og ikke for kaldt, og opphold mens
vi gikk. På toppen sto vi en stund for å nyte den fine utsikten over Slidrefjorden.
Vi kikker på varden og på den lille lafta bygningen, og fikk med oss litt historie
som var skrevet på veggen der. Så spiste nista vår før vi tok turen tilbake til bilene.
Deltagerne gav utrykk for at de var fornøyde med turen, og da var også turleder
fornøyd.
Anne-Lise Kvåle

Matpause på
toppen, i le for
vinden. Foto:
Torkjell Haugen

Kremtopptur i frisk vind til Skørsnøse 12. juli
På en litt skyet og vindfull søndag var vi elleve stykker som møttes ved Gamle
Grihamarstølen på Filefjell for å gå opp på Skørsnøse, en av årets Kremtopper.
Etter en liten orientering om dagens tur og regler i forhold til Corona kunne vi
starte opp gjennom bjørkebeltet langs en godt merket sti. Etter en liten halvtime
var vi så høyt at det ble flott utsyn over Tyinkrysset og Filefjell skisenter med alle
omliggende hyttefelt. Vi hadde hyppige historiepauser hvor det ble fortalt ulike
lokalhistoriske småbiter, blant annet om St. Tomaskyrkjas historie og betydning,
med tilhørende sagn. På toppens nordside kunne vi gå over flere store områder der
snøen ikke hadde smeltet enda, og det ble tid for en litt lengere pause med mat og
drikke. Vi møtte også flere andre som hadde samme mål som oss denne dagen.
24

Vel oppe ved varden ble det tatt bilder, og besøket ble registrert i SjekkUt- appen.
Vi fant oss en liten bergknaus øst av selve toppen, i le for vinden, og der rastet vi en
stund og spiste nistematen vår.
Skydekket lå lavt denne dagen, så noen utsikt inn i Jotunheimen ble det ikke, men
vi kunne se ned på Otrøvatnet og opp mot Suletinden. På turen ned fikk vi noen få
regndråper, men det satte ingen demper på en flott tur.
Torkjell Haugen
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Utsyn mot Neset og
Heensåsen. Foto:
Torkjell Haugen

Onsdagssnerten: Kongevegen over Kvamskleiva 15. juli

Turleiar hadde gått turen 2 veker tidlegare og var spent på om vi ville komma
tørrskodd over Urekåne. Men heldigvis hadde snøen som dekte noko av elva då,
trekt seg så langt tilbake at vi fann ein nær perfekt plass å kryssa elva på.
I skaret mellom tindane kom ei heftig haglbyge og fekk oss til å ta på regntøy.
Men byga stod ikkje lenge på. Vêret letna, og etter kvart fekk vi god utsikt mot
Jotunheimen og Heimdalen. For å unngå for bratt oppstigning valde vi å følgja
ryggen til topps, då slapp vi å gå i for mykje ur.
Vi følgde same rute attende, og omtrent på same plassen som haglbyga kom på oss
blei vi nådd att av ei regnbyge. Den var heldigvis også kortvarande, og snart skein
sola nok ein gong på tinden vår. Nede ved Urek orienterte vi om framtidige turar og
takka for denne turen som blei gjennomført utan uhell.
Vi hadde mange stopp undervegs. Det blei orientert om m.a.
• reguleringa av Vinstravassdraget.
• Haugseter
• stølane langs Vinstre og mjølkeruta med båt
• statsallmenninga og Melby sameige
• namn på fjell vi såg i alle retningar
• historia om Heimdalen
• DNT- ruter i området
Bjørn Vegard Johnsen

Vi var fem stykker som tok turen langs den spektakulære og stedvis bratte
Kongevegen over Kvamskleiva. Dette er en flott tur med mye historie, alt fra
beretninger fra reisen til J C Dahl til forbryter Gjest Baardsen som på vei til tukthus
på Akershus satt i arresten i Kvam. I tillegg fikk turdeltagerne høre om ridder Sigvat
av Leirholar som blant annet eide gården Leirhol som en ser på andre siden av
Vangsmjøsa. Vi var også innom historien om de syv som druknet ved Ringetøsja for
over 300 år siden.
Dagens kongeveg er restaurert med en flott bro over Sauebekken, og veien er også
utbedret med mur på kanten ned mot der dagens vei går. Vi startet fra parkeringen
ved Neset og gikk den bratte stigningen over Kvamskleiva hvor vi etter hvert
kommer over på litt snillere terreng. Ved Gamle Kvam gård hadde vi en lengre
matpause før vi fortsatte mot Vang og Søndrol. Vi hadde blitt enige om å gå frem og
tilbake, både for å få en lengre tur, men også for å slippe å kjøre flere i en bil, noe
som ville gitt en økt smittefare.
Torkjell Haugen

Kremtopptur til Nørdre Gluptinden 19. juli
Sola skein på dei 13 (og hunden) som nådde Nørdre Gluptinden (1555 moh.) denne
dagen. Det var vindstille og varmt, og storslåtte utsynet i alle retningar.
Turen starta frå stølen Urek ved innsjøen Vinstre, i godt opphaldsver. Etter
gjennomgang av smittevereglane følgde vi DNT-stigen mot Gjendesheim.
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Snart på toppen av Nørdre Gluptinden. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
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På tur opp mot
Rankonøse, utsyn ned
mot Smådalen. Foto:
Morten Helgesen

Sputrefossen i
Vang er ein lite
kjend attraksjon.
Foto: Anne Reidun
Tvenge

Spennende tur til Rankonøse og Trongebytte 19. juli
Vi var i alt åtte på tur denne fine søndagen. Vi organiserte oss med en bil i Nørdre
Smådalen og en nede ved start nær Midtre Smådalen. Turen gikk ned til broa over
Smådøla og så direkte retning Klanten. Det ga litt buskasbrøyting inntil vi kom opp
til kortere vegetasjon. Vi rundet en markert hammer på høyre side før vi fortsatte rett
opp ryggen til Klanten hvor det var sol og strålende utsikt mot Helin og Smådalen.
Videre var det lettgått over flyene mot Rankonøse før vi satte kursen skrått ned
mot Trongebytte. De fleste ville ha med seg 1704-toppen nord for Rankonøse,
så det endte med at alle gikk opp ditt. Turen ble avsluttet ned det eiendommelige
Trongebytte med bratte skrenter og flotte fossefall og litt leting for å finne veien.
Til sist trampet vi oss over Smådøla med sko på – vi var jo nesten ferdige med turen
likevel :-)
Morten Helgesen

Onsdagssnerten: Til Sputrefossen og Tjørobytta 29. juli
Åtte turgåere møttes ved Slettefjellbommen, klare for påfyll på helsekontoen.
Gledelig at også to menn hadde latt seg friste til å bli med på tur.
Vi hadde med en lokalkjent som viste vei på stier oppover i lia. Nedbørsmengden
de siste dagene har bidratt til at Sputrefossen var et flott skue, og den ble behørig
fotografert og filmet.
Videre oppover bakkene, delvis på sti, og delvis på stølsvei opp Rysndalen til vi
kom til Nefstadstølen. Herfra på godt merket sti, som også hadde fått sin del av regn,
og som periodevis var rene bekken. Turleder var den eneste som mistet balansen og
fikk vann inn i både sko og shorts.

Over Smådøla,
med Trongebytte i
bakgrunnen. Foto:
Morten Helgesen
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Bakkene videre oppover var bratte, høydemetrene var mange, og vel oppe ved
Tjørobytta var det kun 8 grader. Vi hilste bare på badeanda, fikk på mer klær og
tok fatt på nedturen. Kveldsmaten tok vi innunder en skrent i ly for vinden, med
utsikten nedover dalen som dessert. Vi gikk stølsveien ned igjen, men tok stien om
Sputrefossen og fikk med oss den en ekstra gang!
Anne Reidun Tvenge
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Kremtopptur til Kjølafjellet 1. august
Fire damer og to hunder var med til Kjølafjellet (1225 m) denne lørdagen. En
familievennlig og lett tur oppover slake bakker. Etter hvert ble det noe mer vind og
vi måtte på med jakker.
Vel oppe ble toppen registrert, vi kunne nyte en mektig utsikt, og fikk foreviget oss
med varden i bakgrunn. Vi fant en fin plass for lunsj, nær toppen og med utsikt til
blant annet Skaget. Med god kunnskap hos turdeltakerne fikk vi etter hvert navn på
mange av fjellene vi hadde rundt oss.
Etter en god pause hadde vi en fin tur tilbake til bilene, med god sikt til flere kjente
topper i dalen.
Anne Reidun Tvenge

Etterpå skal melka separeres og settes til avkjøling i bekken, melkespann og utstyr
skal vaskes og det skal tilrettelegges for neste fjøsstell.
Dyra har natta på innmarksbeite, her står noen «manngard» for å lede dyra forbi
teltplassen som er på en del av beitet. Etter kveldstellet samlet vi oss rundt bålet på
bålplassen, spiste mat og ble litt bedre kjent med hverandre.
Neste dag startet allerede før klokka 6, med mjølking og separering før frokost, og
en liten hvil før ysting av kvitost og koking av brunost skulle begynne.
Kvitosten er hovedmålet med ystinga, og brunosten blir til av mysa som er igjen i
ystegryta etter kvitosten, litt enkelt forklart.

Viktig med riktig fyring for å gi passe varme. Foto: Venke Fredriksen

Idyllisk base for turer og læring om stølslivet. Foto: Venke Fredriksen

På stølsbesøk i Sanddalen i Vang 12.–14. august
Sparstadstølen ligger mellom Vennisfjellet og Skutshorn, og er fint utgangspunkt for
fjellturer som gir en herlig utsikt over Vang og Vangsmjøse.
For de ti deltagerne, en fra Valdres, et par fra Bergen og resten fra Oslo og
Hadeland, var det like mye ønsket om å få innblikk i stølslivet som lokket.
Vi slo opp teltene ved ankomst, og så ønsket Katharina oss velkommen og formidlet
fra historien til Sparstadstølen. Der foregår all mjølking av geit og ku som før i
tiden, håndmjølking. Alle som hadde lyst fikk bli med i fjøset å prøve.
Det ble delt inn i grupper for kveld- og morgenstell i fjøset og alt det medfører.
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Til koking av brunost går nesten hele dagen med, alt vann skal fordampes før det
som til slutt blir igjen av mysa er brunost.
I «ventetiden» under kokinga fylles dagen med andre gjøremål på stølen. Det ble
kinnet skikkelig godt setersmør, og noen av de unge fikk prøve å hogge ved for
første gang. Andre gikk en liten tur, det ble kos med dyra og bading i elva. Katharina
serverte rømmegrøt med spekemat som dagmåltid og fortalte mer om ysting, historie
og stølsliv.
Det var også mulig å tilbringe litt tid i solveggen når sola viste seg fram!
Siste dag startet like tidlig og ivrige medhjelpere var med å sette kyra på båsen og
mjølke før frokost også denne morgenen.
Det ble en litt lenger frokost siste dagen i hyggelig felleskap med formidling og
deling av siste dagers opplevelser og læring før nedrigging av telt og hjemreise.
Venke Fredriksen
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Herlig turavslutning
med bad i Engetjedn.
Foto: Linda
Wickstrøm

Onsdagssnerten: Til Binnhovdknatten 13. august
Denne nydelige sommerettermiddagen var vi en eksklusiv gruppe på bare tre som
la i veg på tur. Vi startet ved Engetjedn, og etter bratt oppstigning var de fleste
høydemetrene unnagjort, og vi kunne kose oss med utsikten hele veien.
Etter trivelig nistestopp på toppen ble det retur, med bad i Engetjedn til slutt.
Linda Wickstrøm

Fornøyd gjeng ved toppvarden, 1740 moh. Foto: Elisabeth Hovda

Kremtopptur til Mugnetinden 23. august
Turen startet fra parkeringsplassen ved elva Mugna i skyet og friskt vær, med
ti turglade personer i alderen 14 - 70 år. Stien var tydelig og godt merka, og var
relativt tørr og fin på hele turen. Vi gikk i samlet gjeng og stemningen var god. Opp
til Mugnebotntjernet gikk vi langs den naturskjønne Mugna. Mugnebotntjernet er
også et fint turmål, men denne dagen gikk vi alle videre. For best mulig le for vinden
ble lunsjen inntatt etter den første bratte kneika etter at vi hadde krysset over ved
Mugnebotntjernet.

Herlig utsyn mot blant
annet Mosvatnet og
Helin. Foto: Geoline
van Kuyk

Videre oppover tok vi stien til venstre i stiskillet. Vi passerer så et tjern. Derfra er
resten av turen opp til tinden steinete og relativt bratt. Snøfonna som var varslet, og
som var tydelig 2 uker tidligere, hadde smeltet.

Langs «Stølsruta» frå Nøsen til Jaslangen 16. august

Fra Mugnetinden ser man langt i alle retninger. Skydekket letta og sikten var god. Vi
tok det obligatoriske toppturbildet og siden vi hadde med et bursdagsbarn, stemte vi
i med bursdagssang.

Etter avlyst tur i juli inviterte turleiar dei påmelde til ny turdato, herleg vêr med sol
og svalende vindpust. Fylgjet fekk ein flott tur med praktfull utsikt til alle kantar,
heilt frå Nøsen til skoggrensa ovafor Jaslangen. Ut gjennom skogen åpenbarte
Jaslangen seg med utsikt over fleire vatn og majestetiske fjell. Turen fekk fin
avslutning med ekte stølskaffe på ein av stølane som er i drift.
Geoline van Kuyk

Det var kjølig, så vi bestemte oss for å ta matpausen på vei nedover. Turen ned
gikk lett, men da vi hadde satt oss kom en liten regnskur, uten at noen ble våte. Det
var regnskyer rundt oss, men heldigvis gikk resten av turen i oppholdsvær. Da vi
var nesten nede ved bilene lettet skydekket, og det ble så varmt at lua måtte kastes.
Turen til Mugnetinden kan absolutt anbefales.
Elisabeth Hovda
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Ut på tur og aldri sur,
selv om været ikke
alltid er bra. Foto:
Anne Reidun Tvenge

I haglskur på Gilafjellet 29. august
Fem blide damer møttes ved stølslaget Nørre Gilen, dagens turmål var Gilafjellet og
Kruk, vel 600 høydemeter opp.
Vi startet i sol og fint vær, oppover bakkene ble det flere stopp for å justere
antrekket, ta bilder og nyte utsikten. Hugakollen ble liten og lav. Litt opp i bakkene
fikk vi etter hvert fritt utsyn til Rundemellen, Skarvemellen, Bitihorn og Skaget. Og
ja, kan det ikke være Spåtind der i horisonten? På fellesturer er det alltid interessant
å finne ut hvor mange topper vi kjenner til sammen. Tunge skyer og regnvær så vi
også rundt oss på flere kanter.
Etter en god pause startet vi på steinura, men hvor var det blitt av sola? Kommer
nok snart, trodde vi. I stedet kom tåka, og vi tok en stopp for å se om den ville lette
like fort som den kom. Men da kom haglværet, tettere og tettere. Det letnet litt og vi
kunne se toppen, men bakken var blitt hvit og glatt.
Det er ingen skam å snu, så vi bestemte oss for at nå var målet nådd på 1496 m
i steinurdene på Gilafjellet. Vi hadde sett Nonskampen, Kruk og en topp til der
fremme. Regnet fulgte oss nesten helt ned igjen til stølene. En flott tur i passe
krevende terreng, vi tar den gjerne en gang til.
Anne Reidun Tvenge

Onsdagssnerten: Til Ålfjell 9. september
Vi var fire damer inkludert turleder – og vi var heldige med været. På radioen hadde
de meldt at det kunne komme snø over 1000 meter, så turleder var litt spent. Men
det var ingen snø, bare tørre og fine stier og solskinn. Det blåste en del på toppene,
men det var overkommelig. Først gikk vi til Storehovd hvor det ble en liten foto- og
utsiktsstopp. Så gikk turen videre til Ålfjell, målet for turen.
Anne-Lise Kvåle
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På hengekøyetur til Skjellungskampen 13.–14. juni
Lørdagen møttes tre familier, i alt sju barn og seks voksne, i strålende vær. Turen
gikk opp Mæhlumslivegen hvor bilene ble parkert, og etter et par kilometer til fots
var vi ved leirplassen med flott utsikt.
Etter å ha etablert leir med hengekøyer mellom furuene, laget vi middag helt ute
på kanten av Skjellungskampen. Her er det en fantastisk utsikt, mot Randsfjorden
i sørøst og oppover dalene både mot Nordsinni og Torpeskogen. Kveldsturen gikk
til Huldreputten, der vi fikk høre liten historie om huldra. Barna var glade for at vi
ventet med historien til etter bading, da Huldreputten fra gammelt av ble beskrevet
som både bunnløs og direkte farlig av overtroiske lokale. Sannsynligvis var vi de
første som har badet der frivillig! En spesiell badeplass med gjørmebad i myra rundt
tjernet, og flytende småøyer på vannet.
Etter en god og varm natt, og frokost i sola, pakket vi sammen og gikk tilbake til
bilene. Vi byttet til lettere tursekker og gikk tur fra Mæhlumsetra, via Langmyra og
Akksjøen, og avsluttet med grilling, bading og turer med robåt på Øvre Svartvatnet.
Petra Kaderkova
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Miniekspedisjon til Makalausfjellet 22. august
Fem barn, 2 voksne og 2 firbente var med på turen, som begynte i litt overskyet vær.
Vi gikk opp til leirplassen ved et fjellvann 1 km unna toppen av Makalausfjellet
(1099 m). Barna imponerte stort med tunge sekker opp de bratte bakkene, og vi tok
flere pauser underveis og koste oss med blåbær.
Mens alle sammen etablerte leirplass prøvde noen barn seg på fiskelykken. Når vi
så at regnbuen viste seg fram over leirplassen vår, visste vi at det skulle bli en topp
tur! Barna fant på mye kreativ lek og moro, og også hundene ble bedre kjent med
hverandre. Vi lagde og spiste middagen i hytta nedenfor toppen. Etter middag var
det toppen som ventet på oss og været var fortsatt fint. Det ble lørdagsgodt til dessert
i teltene mens natta senket seg ned over Makalaus.
På søndag våknet vi til sol og blå himmel. Vi spiste god frokost og koste oss med
en siste tur til toppen. Da så vi regnskyer komme fra langt borte og hastet oss ned
til teltplassen hvor vi pakket ned leirplassen og rakk akkurat fram til bilene før det
begynte å regne på ordentlig. Vi koste oss masse!
På vei hjem fra fjellet besøkte noen Reinli stavkirke, det kan anbefales!
Dienne Versteeg Bjørneng
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Blåbærtur – uten blåbær – 26. august
Vi var seks familier, ni voksne og ni barn, som møttes til tur der blåbærplukking
var ett av målene. Men været endret seg fra sol til regn idet vi skulle ut for å plukke
blåbær, derfor gikk vi rett til gapahukene for å lage mat på bål og på nyinnkjøpt
kokeutstyr for Barnas turlag. Vi koste oss med mat og leik, men det ble altså dårlig
med blåbærplukking. Likevel: en fin og trivelig tur i nærområdet.
Ina Syversen
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Nye turbøker for Valdres
I samarbeid med

På tur i Valdres
Julia og Morten Helgesen har vært aktive i DNT Valdres i en årrekke,
og i 2011 ga de ut boka På tur i Valdres. Etter 2–3 år var den utsolgt.
I samme periode var det stor aktivitet på merke- og skiltefronten i
Valdres. En rekke turer, både sommer og vinter, gjennomgikk endringer, og det ble med ett en stor oppgave å skulle revidere boka for et
lite tilleggsopplag.
Årene gikk og terskelen for å gå på en revidering ble bare større, men
så skjer det noen ganger ting – uventede ting – som endrer planer. For
Morten sitt vedkommende var det et stalltips om at et utenbygds for38

lag jobbet for å få laget ei turbok om Valdres. Julia og Morten var nettopp ferdige med en større oppdatering av bøkene om 2000-metertopper, og så i grunnen frem til en litt roligere tid. Men det er noe rart
med dette «konkurranseinstinktet». Plutselig var det ikke så farlig med
alt arbeidet, eller at prosjektet kanskje ikke ville gå i pluss økonomisk:
Et utenbygds forlag skulle ikke få ha dette for seg selv. Som tenkt, så
gjort, og sommeren 2019 gikk Morten og Julia i gang med gjenskape
På tur i Valdres.
Så var det på’n igjen med tusenvis av kilometer på kryss og tvers av
Valdres for å knipse et nytt bilde her, sjekke ut en gammel sti der eller
supplere med et nytt turmål. Som det gjerne gjør, så ballet det på seg
med nye turmål.
Til sist endte de opp med mer enn 600 sider, som av praktiske årsaker
måtte deles i to bøker, slik at den ikke ble altfor sekketung for de som
liker å ha med ei turbok ut i felt.
16 intense måneder etter at ermene ble brettet opp, kunne bøkene
leveres til trykk, klare i god tid før jul.
For dem som lurer på hvordan Valdres er delt mellom bøkene, så er
utgangspunktet at Fv 51 fra Gol mot Gjendesheim danner skillet mellom øst og vest. Men så er det noen unntak: Sykkelturene er i sin helhet
inkludert i den vestre boka. I tillegg er en del turer som er naturlige
utflukter fra Beitostølen inkludert i den østre boka, selv om de strengt
tatt ligger vest for fylkesveien.
Hovedfokuset i bøkene ligger på fotturer til ulike turmål, men bøkene
inneholder også en fyldig presentasjon av skiturmulighetene rundt
omkring i Valdres, samt noen utvalgte toppturer på ski. Det er også
et ganske omfattende kapittel som tar for seg sykkelmuligheter, samt
kortere avsnitt om padling og klatring.
DNT Valdres er presentert i begge bøkene, i tillegg er Stølsruta omtalt.
Hvis du er DNT Valdres-medlem, kan du ta kontakt med forfatterne for
å få et hyggelig lanseringstilbud frem til jul.
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SENIORGRUPPA
Måneskinnstur – uten måne - 11. februar
Vi var elleve personer og to hunder som møte opp på Nythun Høyfjellsstue i fint,
mildt vær. Vi gikk til fots på veien til Tveitastølen, og hadde en liten matstopp der
før vi gikk tilbake igjen. Det ble en veldig trivelig tur, selv om vi ikke så noe som
helst til månen!
Ester Christensen

Skitur Dalen – Kjølafjellet 19. februar
Fra Fagernes kjørte vi over til Steinsetbygda, men på vei opp mot Dalen ble det
stopp fordi en diger tømmerbil sperret veien. Mens vi ventet kom fire rådyr forbi,
en fin opplevelse! Etter en halv time fikk vi endelig kontakt med sjåføren som sa
det kom til å gå minst en halv time til, så vi snudde og kjørte om Grøslie. Endelig
fremme ved Dalen starten skituren, nesten en time forsinket. Men været var helt
suverent, sol fra skyfri himmel, nesten vindstille og helt nyoppkjørte løyper. Kan
man ønske seg mer? Vi gikk mot Kjølafjellet, og etter et par stopp underveis nådde
vi toppen. Utrolig at en så liten topp kan gi så mye utsikt! Etter en god matpause
vendte vi nesen hjemover, og det gikk lett.
Ester Christensen

Saur-runden i knallvêr 7. mars
Området rundt Saursvatna er ei perle for skiturar, og det er difor trivelegast å
gjennomføra turar hit i godt vêr. Varselet for dei to oppsette turdagane var svært
dårleg. Men då det laurdag 7. mars skulle bli flott vêr, knallføre og nyoppkøyrde
løyper, bestemte vi oss for å gjennomføra turen då.
Turen starta frå Reina like ved stølslaget Lie i Øystre Slidre, med i fylgjet var seks
deltakarar, to turleiarar og ein hund. Undervegs slutta to andre skiløparar seg til, så i
alt ti turglade menneske og ein hund var med på turen. Nokre av dei opplevde Saur
for første gong. Undervegs hadde vi mange stopp der vi fortalde om naturen og om
dramatiske hendingar under siste verdskrigen.
Turen gjekk frå Reina, over Liaåsen mot stølslaget Tansberg. Eit stykke før
Tansberg tok vi av nordover høgda mot Saur. Her oppe kunne vi nyte utsikta mot
fjella Skaget, Buatinden, Marsteinshøgda og Sørre og Nørre Langsua.
Nede ved vatnet Kjølen hadde vi ein lengre rast i gapahuken der. Så bar det vidare
opp på Kjølafjellet. Her er utsikta mot nord og vest utruleg fin med toppar i
Jotunheimen som høgdepunkt. Her på Kjølafjellet var det ein sur og kald trekk, men
vi hadde snart ein lang unnabakke tilbake til Liaåsen. Der frå gjekk det friskt ned att
til parkeringsplassen. Vi hadde ingen uhell på turen og fekk gode tilbakemeldingar.
Bjørn Vegard Johnsen
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En fin opplevelse under kjøreturen mot Dalen. Foto: Ester Christensen

Pause før siste stigning mot Kjølafjellet. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
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Pause ved Kalplassen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

I sol og regn langs valdresbanetraseen 8. juni
Sju påmelde og to turleiarar var med på den årlege sykkelturen frå Valdres
folkemuseum til Bjørgo stasjon. Corona-reglar vart påmint før turen starta i regn,
men etter kort tid titta sola fram og varma godt. Det meste av turen blei gjennomført
utan nedbør. Men då vi nett hadde avslutta turen, hølja det ned.
Frå museet følgde vi Valdresbanevegen med fleire småstopp fram til Aurdal
kyrkje. Der tok vi inn på traseen til Den Bergenske Kongevegen fram til den gamle
skysstasjonen Frydenlund. Etter ein god pause sykla vi vidare sørover og kom inn på
den mest opphavlege delen av kongevegen. Den er grasgrodd med vakre murar og
gode grøfter. Fleire av turdeltakarane hadde ikkje sykla der før.
Vel oppe på Valdresbanevegen held vi fram til Bjørgo stasjon. Derfrå sykla vi med
korte pausar tilbake til Leira stasjon der vi avslutta fellesturen.
Desse årlege sykkelturane har alltid eit kulturhistorisk tema. I år var temaet gamle
vegar.
Kort om innhaldet:
• Ved museet: om traseen for den Bergenske kongevegen frå Strand til Nordaker.
• Ved «tunneltoppen» om gamle hovudvegen som det no berre er ein rest av ut mot
fjorden.
• Ved Onstadmarken om at kongevegen gjekk på nedsida av jernbanelina.
• Ved Aurdalkyrkja såg vi på den gamle milesteinen frå 1686.
• Ved Frydenlund gjekk vi grundigare inn på kongevegen, andre gamle vegar, om
skysstasjonar og gjestgjeveri, og om traseen for kongevegen over Tonsåsen og
gjennom Etnedal.
• På Bjørgo stasjon om vedlikehald og rodesteinar langs vegane.
Bjørn Vegard Johnsen
42

Triveleg i heimåsen både for folk og dyr.

Tur i Skrautvål heimås 16. juni
I varmt sumarvêr møtte 12 turglade personar opp ved Skrautvål Barnehage. Vi
kjørte opp til Bondli, og parkerte hjå Grete Jorun Gilen Engen, som var kjentdama
vår denne dagen. Vi gjekk etter vegen eit stykke og så over på Kassetvegen (navn
på ein heimstøl). Her hadde vi utsikt over bygda og Fodnesåsen og vidare innover
vestfjellet.
I jevn stigning oppover vart det fleire drikkepauser på tur forbi heimstølane Kølaset,
Dalastøle, Veitemyr og opp til Høldalstølen. Det var fine grønne jorder og sau som
beita som vi gjekk forbi, triveleg!
Kalvedalslinja passerte vi også, og frå Høldalstølen gjekk vi på stig ned til
Meisdalstølen. Her har det blitt hogge mykje, så det vart flott utsikt mot Øystre
Slidre, Jotunheimen og vestfjellet.
Her vart det kaffepause, men med tordenbyger og regn som virka langt borte.
Regnet kom då vi skulle ned forbi Gila, eige bruk frå 1600 tallet. Her gjekk vi vegen
dei brukte ned til bygda. Det var ein blaut, men godt fornøyd gjeng som tok raskt
avskjed med kvarandre – etter stor takk til Grete Jorun!
Vi brukte ca 3 timer på runda. Vi var oppe på ca 900 moh. og gjekk ca 270 hm.
Kari Borgny Fjelltun
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Til frodige Kalvedalen 23. juni
Vi ble 18 personer på denne turen, som gikk i solskinn og varmt vær etter kraftig
regn dagen før. Deler av turen er litt kronglete, og området har grodd mye til de siste
årene. Men vi kom oss helt inn til fossen, og tror vi fant hulen til Kalvedalspresten.

Spanande ved fossen inst i
Kalvedalen.
Foto: Beate Sunde Knutsen

Historier ble fortalt underveis, både om kraftverket og Kalvedalspresten.
På tilbaketur valgte vi å krysse elva, i stedet for å gå den kronglete stien på andre
siden. Turen tok totalt 3 timer.
Beate Sunde Knutsen

Skreddalsfjellet 30. juni
Åtte spreke damer trosset været på tur ved Skreddalen. Vi var så heldige at det ble
opphold mestepareten av turen. Passe fint turvær, og vi fikk utsikt til Vinstervatnet
og de laveste fjellene rundt oss. Turen er litt bratt enkelte steder, med fin sti hele
veien, og flotte steinformasjoner.
Vi hadde matpause på toppen før vi gikk samme vei ned igjen.
Beate Sunde Knutsen

Stølsvandring i sludd og regn 7. juli
Ti hadde meldt seg på stølsvandringa frå Storstølen til Ølslykkja i Aurdalsåsen, med
Tove Skjelstad og Odd Sagbråten som kjentfolk. To deltakarar kom heile vegen
frå Tønsberg. Trass mykje regn dei siste dagane og dårleg vêrmelding på turdagen
møtte alle opp, i tillegg til to turleiarar og ein hund.
Turen starta i tett regn, etter kvart vart det sludd som la seg på bakken. Vi vurderte
å leggja om turen dersom vêret blei verre, men slapp heldigvis det. Fyrste stopp
var Øvre Storstølen, og neste var Storstølsknatten (1124 moh.) Herfrå følgde vi
fjellryggen sørover. Her er stigen tydeleg og lett å gå. Ned til Ølslykkja er stigen lite
tydeleg i starten, og i det våte og noko bratte lendet var det til tider glatt å gå.
Ølslykkja ligg idyllisk til i austhellinga av åsen og er vel vert eit besøk. Vel nede her
blei vi tatt vel imot av eigaren av stølen, og hadde ei lang og god matpause.
Skjelstad og Sagbråten har skrive boka «Til støls i Aurdalsåsen. En historisk
vandring». Dei har også arrangert mange stølsvandringar i åsen.

På stølsvandring, i sludd ovom Ividalen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
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Samling på Ølslykkja. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
Tove orienterte om stølen Ølslykkja og eigedomsforholda der fram gjennom tidene.
Ølslykkja var i si tid støl under prestegarden i Aurdal, men er i dag i privat eige.
Turleiaren fortalde om to av dei mest kjende prestekonene i Aurdal; Hanna Winsnes
(ho med kokeboka), og Amalie Sophie Bekkevold som først var gift med Henrik
Wergeland og så med presten Bjørn. Vi reknar med at begge desse prestekonene har
vore på Ølslykkja.
Vi gjekk same vegen tilbake, men før vi kom fram til bilane, hølja regnet ned. Turen
vår gjekk i eit lettgått terreng. I fint ver er det framifrå utsikt. Det er mange stigar i
området og vel verdt ein tur eller fleire.
Hjarteleg takk til Tove Skjelstad og Odd Sagbråten for godt samarbeid om
planlegging av turen og grundig og interessant informasjon undervegs.
Bjørn Vegard Johnsen

Lærerik og hyggeleg sykkeltur i sørre Etnedal 14. juli
Trass svært dårlege vermeldingar og mykje regn frå morgonen melde ingen av dei
ti påmelde forfall. Med to turleiarar og kjentmann Torodd Lybeck starta turen frå
forsamlingslokalet Skogtun like sør for Bruflat. Fyrst på grusveg på austsida av
Etna til Etnedal mølle, så opp til Klevgård, ned til Voll og ut på den nyasfalterte
fylkesvegen mot Lundebrue. Deretter på vestre elvekanten, dels på grusveg, dels på
traktorveg og dels på smal sti, og til slutt på kanten av eit nyslått jorde fram til Etna
Familiecamping. Tilbake same leia til Lundebrue, over brua denne gongen, bort til
garden Lunde, så fylkesvegen til Hellefossen, derfrå på traktorveg til barnehagen og
gjennom Bruflat sentrum og tilbake til bilane.
46

Ved Kleigardsbrue. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
Vi hadde mange stopp under vegs. Torodd
er oppvaksen i denne delen av Etnedal og
hadde mykje å fortelja om. Vi må spesielt
nemna:
• Besøket på Etnedal mølle.
• Stoppen ved Lundebrue der vi
fekk høyra om soga til brua, om
tømmerfløyting m.m.
• Informasjon om Sigurd Lybeck (best
kjent for historiene om Jens von
Bustenskjold).
• Kanaliseringa av Etna på 60-talet, vi
sykla sjølve på den vegen som blei laga
som resultat av dette arbeidet.
• Stoppen ved badeplassen ved
Hellefossen.
• Statuen av Sigurd Lybeck og nokre av
figurane hans på Bruflat. Sigurd Lybeck
var bestefar til Torodd.

Ved Lundebrue. Foto: Bjørn Vegard
Johnsen
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Eigaren av Etna Familiecamping var på førehand spurd om vi kunne eta nista vår
der, og vi unte oss ein halv times stopp før vi sykla tilbake. Også på Voll var dei
varsla om at vi kom, så vi fekk sykla gjennom eit område som av avstengt med
elektrisk gjerde. Tusen takk for det.
Vêrvarslinga blei gjort til skamme. Det kom berre nokre få regnskurar på heile turen,
og jammen titta også sola fram ei lita stund. Få av turdeltakarane hadde vore på dei
fleste stadene vi besøkte, og alle var svært begeistra over naturen og kulturen, og
ikkje minst over alt det Torodd fortalde om.
Vi kan trygt anbefala andre å sykla same traseen som vi gjorde. Bortsett frå korte
strekk på fylkesvegen, var det mest ingen møtande trafikk denne dagen. Turen var i
alt ca. 24 km. Hjarteleg takk til Torodd Lybeck for framifrå guiding.
Bjørn Vegard Johnsen

Frodig og trivelig langs Gjende. Foto: Ester Christensen

Langs Gjende til Hamnhåmaren 8. august
Vi var 5 personer som møttes på Beitostølen, og kjørte samlet til Gjendesheim. I fint
solskinn gikk vi stien langs vannet i en knapp time, til Hamnhåmåren. Der laget vi
bål i vannkanten og satt lenge og hygget oss. Noen stekte lunsjen på bålet, og det var
en veldig trivelig stund før vi gikk samme vei tilbake.
Ester Christensen

Fornøyd
turgjeng
i herlig
sommervær.
Foto: Lene
Marie Horn
Nilsen

Utsyn østover mot
Svarteknippa og Fleinsendin.
Foto: Ester Christensen

Frå Olø til Marabotthornet 31. juli
12 personer møtte opp i sol, varme og vindstille. Vi startet fra Olø, og gikk på vardet
sti til vi møtte stien mot Yksendalsbu, og fulgte denne oppover. Vi tok det med ro,
og hadde mange pauser. Oppe på fjellryggen ble det fantastisk utsyn rett inn i SørJotunheimen, med alle toppene, fortsatt med en del snø på. Vi tok av fra stien og opp
til Marabotthornet, hvor vi hadde en god matpause. Etterpå bortover ryggen til vi så
ned i Bergaåntjernet, helt utrolig flott utsikt også der. Vi gikk tilbake på sørsiden av
fjellryggen til vi møtte stien igjen, slik at det ble en liten rundtur oppe på fjellryggen,
og fulgte så stien tilbake til Olø.
Ester Christensen
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Til DNT-hytta Tomashelleren 10.–11. august
Vi fikk oppleve to fantastiske flotte dager i fjellet på tur til Tomashelleren.
Startdagen var det strålende vær og vi gledet oss til å komme avgårde. Etter gåturen
fra Olø rastet vi på Kvithaug stølslag, og tok litt historie fra stølslivet. Så gikk
vi oppover med god stigning, og fikk stadig bedre utsikt jo høyere vi kom. Etter
hvert fikk vi øye på mange reinsdyr og de fikk vi se hele veien, til og med utenfor
vinduene på DNT-hytta på Tomashelleren, en kjempeflott hytte.
Vel fremme ble det masse kos, god mat og en quiz-runde før vi la oss.
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Dagen etter fikk vi en fin morgen i sola, og gledet
oss til nye naturopplevelser på hjemveien. Vi gikk
den merkede T-stien mot Yksendalsbu, over Nedre
Dingletjernet, en veldig flott tur. Det ble mange
stopp, blant annet på noen fine svaberg langs
Dingla, der vi fikk dyppet beina i det forfriskende
vannet.
Vel nede var vi slitne, men du verden for en
opplevelsesrik tur med en fantastisk fin gjeng.
Nina Horn Stendebakken

Flott utsyn ned mot
Fleinsendin. Foto:
Ester Christensen

Foto: Lene Marie Horn Nilsen

3-dagstur ved Bygdin 17.–19. august
Første dag møttes vi i flott vær ved elva Mugna på Slettefjell, og gikk oppover
merket sti mot Mugnetinden. Ved Mugnebottjernet svingte vi til høgre og gikk ut
på en topp med veldig fin utsikt ned mot Fleinsendin. Tilbake ved tjernet ble det
matpause før vi gikk ned igjen og dro til Bygdin for innsjekking og middag.
Neste dag tok vi båten til Torfinnsbu hvor vi så oss litt omkring inne og ute. Så gikk
vi langs vannet tilbake mot Bygdin, til vi kom til stien opp mot Valdresflye. En elv
måtte krysses, og vannføringen var stor, så det var bare å ta av skoene og vasse over.
Det gikk fint. Enda en elv måtte krysses, også her var det stor vannføring, men nå
var det ingen nøling, det var bare å ta av skoene (tøffe folk!). Vi fortsatte oppover til
vi møtte stien til Fagerdalen, og gikk gjennom denne og ned til Bygdin. Vi hadde en
herlig dag med flott vær hele dagen
Den tredje dagen vart planen endra då yr.no kvelden før varsla fare for regn og
torevêr utpå dagen. Vi delte derfor dagen i to turar: Fyrst frå Heimdalsmunnen
til toppen av Sørre Brurskarsknappen og ned att, og så frå Heimdalsmunnen til
Sandbakkbue og tilbake. Til Sørre Brurskarsknappen varierer det mellom tunge og
flatere parti, men med flott utsyn både mot tindane rundt Leirungsdalen og ned i
Heimdalen.
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Ved Brurskarsbekken er det sett ut vadestokkar. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
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Nær toppen fekk vi sjå ei flokk reinsdyr i silhuett mot himmelen. Dei hadde ikkje
fått teften av oss, og vi rasta der vi stod for ikkje å skremma dei. Reinsdyra stod
lenge stille, så vi hadde ei flott oppleving. Men rasten tok så lang tid at vi snudde for
å ha nok tid til turen i Heimdalen.
Turen ned i Heimdalen er svært lett. Vi måtte vade over Brurskarsbekken, men det
var sett ut vadestokkar på kvar side av bekken, og vi kom oss tørrskodde over, begge
vegar. Etter ein times gange var vi framme ved Sandbakkbue, ei av fleire opne buer
i Øystre Slidre. Vi hadde ein lang rast der, og fekk blant anna høyre om historia til
Heimdalen, og sagnet om Ridderspranget.
Det var for det meste fint vêr heile denne siste turdagen også, men rett etter turslutt,
slo veret om. Vi gjorde lurt i å leggja om programmet denne dagen!
Vi avslutta tre fine turdagar med kaffistopp på den nye kafeen på Valdresflye.
Ester og Bjørn Vegard

Utsyn over vatnet Nevlingen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Fantastisk stemning ved Aurdalsdammen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Sykkeltur i sagnomsuste Vassfaret 1. september
I strålande vêr sykla fem deltakarar og to turleiarar gjennom sørdelen av
Vassfaret. Turstart ved Aurdalsætra, så sykla vi til Øvre Grunntjern og stoppa på
dei mest kjende stadene i denne delen av Vassfaret: Aurdalsdammen, Bjørke,
Skrukkefyllhaugen, Nevlingdammen, Vassfarplassen og Øvre Grunntjern.
Fram til Vassfarplassen er det god skogsbilveg, vidare fram til Øvre Grunntjern
sykla vi på god traktorveg. Planen var å sykle til Suluvatnet, men vegen dit er
steinete og dårleg traktorveg. Sidan det var så mykje å sjå og prate om på turen vart
vi samde om å snu etter ein god pause ved Øvre Grunntjern.
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• V
 ed Aurdalsætra prata vi om naturen i Vassfaret.
• Ved Aurdalsdammen var temaet dammen og tømmerfløyting i eldre tid.
• Ved Bjørke hadde vi ein god matpause og informerte om milorg-gruppa Elg som
held til der og andre stader i nærleiken under 2. verdskrigen. Vi besøkte også
bjørnehiet som ligg eit lite stykke opp for Bjørke.
• Ved Skrukkefyllhaugen var temaet namnet Skrukkefylla (vatnet) og livet til Berte
som vaks opp og levde store deler av livet på denne buplassen.
• Ved Nevlingsdammen såg vi på dammen og prata om tømmerfløyting.
• På Skjerberget kunne vi nyte det flotte utsynet over innsjøen Nevlingen.
• Nedanfor Vassfarplassen prata vi om livet på denne største garden i Vassfaret, og
om Dølavegen, stien over fjellet til Hedalen stavkyrkje.
• Ved Øvre Grunntjern hadde vi ein ny lang matpause før vi kryssa vi elva og
kommunegrensa mellom Sør-Aurdal og Flå, og tok ein titt på kvernhusa ved
fossen der.
På tur tilbake til Aurdalsætra og bilane hadde vi berre oppsamlingsstopp og var
framme omtrent til planlagt tid, etter 30 km sykling utan alvorlege uhell. Fleire i
turfølgjet hadde ikkje vore i Vassfaret før, og alle sa dei hadde hatt ei god oppleving.
Bjørn Vegard Johnsen
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Til Grindafjellet på «Kom-deg-ut»-dagen 6. september
Når ein skal «konkurrere» med både sauesanking, konfirmasjonar, fotballkampar
og alt anna som skjer ei helg, og vêrmeldinga ikkje er spesielt bra, då er det veldig
moro at åtte vaksne og to born likevel møter opp for å gå tur saman til Grindafjellet.
Denne fjelltoppen har også turkasse for turtrimmen vår, og det er eit populært turmål
både for fastbuande og hyttefolk.

KDU-banneret er med på tur, uansett vêr. Foto: Eli Belsheim

Vind og regn møtte oss på parkeringa ved Smådalsfjellet, og toppen av Grindadn låg
i skodde. Det var regntungt rundt oss på alle kantar, så vi var samde om å starte på
turen og sjå an undervegs – det er som kjent ingen skam å snu!
Turen opp til Grindafjellet startar på ca 1150 moh., og toppen er 1724 moh. Sjølv
om turen ikkje er så lang, ca 3-4 km ein veg, er den likevel nokså krevjande, og
pulsen blir ganske høg i enkelte parti. Turen er tredelt, med fyrste tredjedel i lett
og flatt terreng. Midtpartiet er i lyng, men ganske så bratt oppover til ein møter
«reinsgjerdet»; som skal halde tamreinen på rett side av fjellet. Her fekk vi sjå ein
reinsdyrflokk som beita inne i Heimstølbotten. Siste tredjedel er bratt oppover i
steinur til ein kjem til topps. Heile turen er godt merka med kvite V-ar.
Vi var ikkje heldige med vêret; regnet var med oss frå start og gjekk over til sludd
ved reinsgjerdet. Toppen låg heile tida innhylla i lett skodde. Ein i fylgjet valde difor
å snu ved reinsgjerdet, og to til halvveges oppi ura. Men sju vaksne og ein unge
følgde dei kvite V-ane og kom trygt både opp til og ned.
På toppen var det stri vind, skodde og snø – altså korkje utsikt eller matpause der
denne gongen! Nede ved reinsgjerdet att fann vi oss ein fin plass i le, og her kom
også sola fram medan vi kosa oss med ein lang matpause.
Turen ned att til parkeringa gjekk i sol og vind, og om lag fire timar etter start, var vi
attende ved bilane. Takk for triveleg tur med stor turglede, trass i vêret.
Eli Belsheim
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Kjekt med stige
når reinsgjerde
skal forserast.
Foto: Marianne
Riste
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Utgangspunktet for Skørsnøse ligg ein lang kjøretur unna, men så blei dette ein av
dei flottaste turane våre i år. Som mange andre stader, fann vi lett starten på stigen,
det var godt å gå, med lite stein heile vegen. Men 500 høgdemeter og ganske rett på,
fekk oss til å ta det roleg. Slik også på Gråkampen, med nesten 600 høgdemeter. Her
ga Frøyas benk ei oppmuntring. «Nå er det bratteste over», sto det på den! Vel på
toppen tok utsikta nesten pusten frå oss!
I skrivande stund står Ørneflag att, men stoffristen er ute, så……!
Det var ei glede å nå desse kremtoppane, og bruke kroppen ute i naturen saman med
turkameratar, med eller utan GPS. Takk for i år!
Turentusiast Ragnhild

DNT Valdres trenger frivillige
Utsyn frå Skørsnøse i Vang. Foto: Ragnhild Moen Dahle

Endå ei Kremtoppjakt er over
I diktet «Oss, retning», seier Ann Kavli:
Eg veit ikkje kvar
Vi skal
Men eg gler meg
Medan vi kjem dit.
I årets kremtoppjakt fekk eg ofte denne kjensla. Turen gikk til ukjent mål, og eg
gledde meg til korleis det såg ut på toppen.
Turmåla var både fjerne og nære, og når vi reiste langt av garde, som til Tyinkrysset
eller Høljarast, kjørte vi open bil, og kunne nyte finvêret.
Nå har sommaren vore flott, og turar kan planleggast på kort varsel. Fleire turar i
juli blei ei kald oppleving i år, så vi valde å vente på godvêr. Slik vart Mugnetind,
Nørdre Gluptind og Skørsnøse fantastiske sommarturar. Aldri har parkeringsplassen
ved Mugnestølen vore så full ein søndag som i år. Heile familiar nådde toppen, og
blide fjes var å sjå overalt. Ei tysk jente i blomstrete shorts og tynne sandalar med
reimer, gikk også greitt opp og ned!
Turen til Gluptind gledde vi oss til, for denne var nær vårt kjære Langeråk. Her
hadde far min «gøymsla» si i mange år. Utsikta frå toppen er storslagen, fiskebua
framleis enkel og primitiv. Men kryssing av Urekåne blei ei utfordring. Vi hadde
aldri sett elva så stor, og måtte langt oppover før vi kom over.
Dei korte turane til Olberg, Synet, Hollastølsfjellet eller Smørlitoppen, tok vi gjerne,
sidan turmåla var nye for oss.
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Vi har nå ansvaret for ca 180 km ruter og stier i Valdres. For å vedlikeholde dette
trenger vi frivillige som kan være med å:
• Klippe kvist
• Fjerne trær som har lagt seg over
stien
• Lede vekk vann fra stien
• Sette opp igjen/reparere ødelagte
varder
• Sette opp igjen/ rette opp stolper for
merking og skilting
• Male opp igjen T på varder
• Male opp igjen rødmerking på trær
og stolper
• Ettersyn av klopper
Blant rutene er den til Rasletind på Valdresflye samt «Stølsruta» fra Merket i
Tisleidalen til Vang. Så langt: takk til dere som har tatt ansvar for ruter!
Vi trenger frivillige som kan være med på organisert dugnad, og noen som kan ha
ansvar for ei enkelt rute med gjennomgang for å sjekke status.
Les mer på vår heimeside: https://valdres.dnt.no/dugnad-og-frivillige/
Jørgen Wangensteen
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Langsomt friluftsliv?
– noen refleksjoner etter et seminar, ved Trond Vatn
Tittelen på seminaret var: «Arven, Gleden og Ansvaret»
11. september i år deltok jeg på et seminar på «Friluftsliv for alle»-festivalen på
Raufoss. Det var et arrangement i tilknytning til Friluftslivets uke. Særlig det første
foredraget ga grunnlag for refleksjon:
«Langsomt friluftsliv» ved Kristian Abelsen fra Norges Idrettshøgskole (NIH).
Det olympiske mottoet «Citius – Altius – Fortius» (raskere – høyere – sterkere)
representerer idealet i idretten. Streben etter ekstreme prestasjoner.
Abelsen fra nettopp NIH presenterte motsatsen med utgangspunkt i utdannelsen
av lærere i «friluftslivsfaget»: Dypere – Mykere – Langsommere. Å søke
langsomheten for å finne naturnærvær. Tvinge seg til å gå halvparten så raskt – og
å stoppe, se, lukte, høre naturens egne lyder og stillheten. Ikke søke mot et mål for
turen, men være på tur. I naturen.

Etter hva jeg har hørt, hadde Claus Helberg som fast regel for sine turer med
dronningene Margrethe og Sonja at det skulle være stille mens man gikk. Det skulle
være en form for kontemplasjon, og man skulle åpne opp for alle inntrykk fra den
naturen man vandret i. Så kunne man heller prate når man rastet. Det kan kanskje
være et tips for turlederne i DNT Valdres?
Naturopplevelse kan man ha mange steder. Det behøver ikke være høye fjell eller
vide vidder. Jeg anbefaler å besøke Holmsbu Billedgalleri med malerier av først og
fremst Henrik Sørensen, men også Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne. Galleriet
ligger oppe i skogen, ytterveggene bygget i den lokale rødgranitten slik at bygningen
nærmest framstår som en del av berget. Når man kommer inn, ser man rett bort
mot et stort vindu i enden av galleriet – inn mot berget, urda og skogen på utsiden.
Sørensen har hatt nettopp dette lille stykke natur som motiv i flere av sine malerier
bl.a. dette:

Jeg må innrømme at mye av min ferdsel i naturen har hatt et innslag av å bruke
krefter og nå bestemte (tur-)mål. Det har vært et innslag av idrett i mitt forhold til
naturen. Det ligger en lang norsk tradisjon i dette å dra på ekspedisjoner for å nå
polene, «the seven summits», gå Norge på langs og på tvers, erobre alle 2000-meter
toppene. Gjerne på tid: Det er bl.a. notert en rekord i å nå alle 2000-metertoppene
i Rondane. Å klare Galdhøpiggen, Store Memurutinden og Glittertinden på en og
samme dag drev man med allerede på 1800-tallet.
I ungdommen var målet å gå alle ruter på mindre enn 2/3 av det DNT har oppgitt.
Gjerne to 6-timers turer på samme dag – en før lunsj og en etter.
Det er ikke nødvendigvis noe galt i dette. Det ga jo mye naturopplevelse. Vi kastet
et blikk rundt oss mens vi hastet avgårde, og vi tok 5 minutter på toppen og nøt
utsikten. Tok noen bilder. I dag har dette eskalert med mobiltelefonen, Facebook og
Instagram. Vi legger ut noen bilder og gleder oss kanskje vel så mye over at vi har
fått mange «likes» som vi gjorde da vi var der vi tok bildene.
Jeg tror det ikke alltid er et spørsmål om enten/eller. Det er faktisk mulig med
både/og, men det krever at man er seg bevisst hva man søker. Refleksjonen
etter seminaret var at jeg nok er på veg mot et større innslag av det langsomme
friluftslivet i mitt liv. Jeg søker gjerne tilbake til gamle stier jeg ikke har gått på
lang tid. Da er opplevelsen langs stien viktigere enn hvor den fører. Men jeg må
fremdeles av og til minne meg selv på at jeg skal ta meg tid – der og da (jeg er
likevel ikke blant de som melder seg på «Inner Peace Weekend – silent retreat» på
Dharma Mountain. Samlingen 22.–25. oktober er visst uansett fullbooket.)
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Kunstmaleren Henrik Sørensen brukte ofte motiv fra naturen.
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Ung DNT Valdres-jente med tinderekord
15 år gamle Linn Therese Helgesen frå Skrautvål nådde 8. august toppen av
Visbretinden (2234 m) i Jotunheimen. Med det vart ho den yngste til å ha vore på
samtlege 377 toppar over 2000 meter i Norge. Med på turen frå Leirvassbu var
foreldra Julia og Morten, to turvenninner i DNT Valdres samt 15 andre vaksne som
har vore med på mange av toppturane.
Å gå på 2000-metertoppar har lenge vore populært. Ulike rekordar er sett, og fram
til no var ein 19-årig gut frå Asker den yngste som hadde vore på samtlege toppar.
At ei lettbeint jente på 15 år har greidd det same, er rett og slett ein heilt utruleg
prestasjon. For sjølv om særs mange 2000-metertoppar er muleg å gå på for folk i
bra form , må du ha gått dei skikkeleg lange og vanskelege tindeturane for verkeleg
å kunne forstå kva ungjenta frå Skrautvål har greidd.
Om du trur at det berre er tindar som interesserer Linn Therese, kan vi nemne at
ho spelar bratsj i Valdresstrykerne, har vore aktiv på ski og i friidrett, sprunge
Besseggløpet, motbakkeløpet Bitihorn Opp og terrengløpet under Fjellmaraton.
Turen til Visbretinden gjekk i gråvêr og vind, via Høgvaglen og Kyrkjeoksle til
Langvasshøe, topp nummer 376 for Linn Therese. Til slutt den lange steinrøysa opp
til luftige Visbretind der toppvarden var dekorert med seigmenn. Det var flagg og
jubelrop, kake og brus, gratulasjonar, og fotografering. Vel attende på Leirvassbu,
etter 8 timar og 1000 høgdemeter opp og ned, var jenta like sprek.

Linn Therese på 2000-metertopp nr. 377, saman med stolte foreldre. Foto: THS

Ho starta tidleg med toppturar, og var alt som 2-åring på Galdhøpiggen (rett nok i
bæremeis), men tre år seinare på eigne bein. Som 10-åring hadde ho vore på 160
høge toppar på ei liste for heile Valdres. Ei rekkje 2000-metertoppar var alt besøkte,
og lysta på fleire tindar var tidleg vekt. På mange av turane var begge foreldra med,
på nokre var vener i Barnas Turlag med. Dei siste åra, på stadig lengre og krevjande
turar, mest saman med far Morten og andre vaksne.
Mor Julia fortel at teltliv med mykje kos har vore viktig del av turlivet i alle år.
Morten seier at turgleda Linn Therese alltid har vist var heilt avgjerande for å kunne
gå alle Valdres-toppane, og å prøve seg på alle tindane over 2000 meter.
Linn Therese sjølv gjer ikkje så mykje utav rekorden med 2000-metertoppane. – Det
er så gøy å vere på tur, spesielt når det er klatring og rappellar, seier ho.
Aller finast var turane til Austanbotntinden og Falketind, og ein tur i sommar,
med leir i Stølsmaradalen. Av vanskelege og slitsame turar er traversen over Store
Skagastølstind, Maradalsryggen og Skagastølsryggen den som blir nemnt.
Linn Therese som 7-åring, på Store Austanbotntind. Foto: Morten Helgesen
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Leir i Bjørneskaret, med Storebjørn (2222 m) bak t.v. Foto: Morten Helgesen
Under jubileumsturen fekk eg kommentarar om Linn Therese frå nokre vaksne.
Stikkorda som gjekk att var: Utruleg motivert, blid og positiv. Uthaldande, med
vanvittig pågangsmot. Sterk, smidig og uredd, ikkje minst under klatring. Ingen ting
er problem, det er aldri klaging. Ekte turglede, med stor sans for fine utsyn, teltliv,
flotte og rare skyer, spanande steinar, solnedgangar og –oppgangar.
Morten innrømmer at han nokre gonger har frykta at turgleda skulle få ein knekk,
men slik har det ikkje blitt.
– Heldigvis har ho aldri stoppa opp ved dårlege minne, som magesjuke av ureint
vatn i Rondane, håret inn i rappellåtteren under Torfinnstindtraversen, eller etter
«den store fryseturen» rundt Spiterstulen i februar 2017, seier han.
I ein artikkel i avisa Valdres i februar 2015 sa Morten: «Hvis jeg om noen år kan
gå lange traverser i Jotunheimen med henne, anser jeg meg som en meget heldig
mann». Ved varden på Visbretinden 8. august i år var det lett å sjå på han at ynsket
var oppfylt, i stort monn!
Tor Harald Skogheim
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Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på
all fersk frukt og
grønt og all
ferskpakket fisk Se kiwi.no
– Stolt samarbeidspartner med DNT!

KIWI Aurdal
KIWI Leira
KIWI Røn
KIWI Fagernes
KIWI Beitostølen

Man-fre 8-23
Man-fre 7-23
Man-tor 7-21
Man-fre 7-23
Man-lør 8-23

Lør 8-21 Søn 10-21
Lør 7-21
Fre 7-23 Lør 7-21
Lør 7-21
Søn 9-21

Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på
all fersk frukt og
grønt og all
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Yoga- og fjellturgjengen på Nørdre Gluptinden.

Drømmedag
på Synshorn ved Bygdin i mars. Foto: Morten Helgesen
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