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DNTD, korona og annet

12. mars måtte vi stenge ned alle planlagte ak-
tiviteter og hyttedrift. De fleste ansatte ble per-
mittert. Driverne på de betjente hyttene hadde 
forberedt åpning for vintersesongen, men alt ble 
stoppet. Det ble brått en trasig situasjon for oss, 
som for så mange andre.

Raskt etter påske kom de ansatte tilbake i jobb.  
DNT sentralt utviklet i samarbeid med Folkehel-
seinstituttet en egen smitteverninstruks for både 
hyttedrift og aktivitet. Dette omfattende doku-
mentet ble en meget nyttig veileder for hvordan 
hyttetilbudet kunne åpnes igjen.  Også flere loka-
le foreninger, blant annet DNTD, bidro i utform-
ingen. Reglene er fleksible, og de ble utover våren 
kontinuerlig justert i tråd med mindre restriktive 
forordninger fra Regjeringen. 

For DNT Drammen og Omegn har det i denne 
situasjonen vært en stor fordel å være med i DNT-
familien med en felles organisatorisk overbygning 
som i tillegg til felles smittevernregler også har 
talt foreningenes interesser overfor myndighe-
tene, for eksempel i utformingen av kompensas-
jonsordninger.

Foreningen har gjennom årene satt av midler 
til gjennomføring av framtidige satsinger, særlig 
knyttet til hyttebehov. Økonomien vår har derfor 
ikke vært alvorlig truet underveis (en situasjon 
andre foreninger har vært i). I sommer lignet 
driften mer på en normalsituasjon, men med be-
grensninger i deltakerantall og overnattinger – og 
med sprit til håndvask som nytt standardutstyr, 
både på hytter og turer. Oppsummert kan vi si 
at vi har funnet vår måte å drive foreningen og 

Linda Verde, 
styreleder DNTDL E D E R

Denne gang er det selvsagt vanskelig å skrive om noe annet 
enn korona og foreningens drift i år. Så det blir temaet denne 
gang.

hyttene våre videre på. En stor innsats fra admin-
istrasjon, drivere og frivillige gjorde det mulig å 
åpne hyttene. 

Bruken av nærhyttene i lavlandet har gjennom 
vår og sommer tatt seg opp til henimot et nor-
malår. På overnattingshyttene i fjellet ser besøket 
i juli til å være ganske godt, men klart lavere 
enn fjorårets rekordbesøk. Da skolene begynte i 
august, sank besøket merkbart, og ble i år ikke 
kompensert med utlendingers fotturer og besøk.
Energianlegget på Rauhelleren kom inn i en ny 
fase denne sommeren. Nå produserer solceller på 
tak og vegger det meste av energien som trengs, 
og mellomlagrer den i batteripakker. Det betyr et 
stort skritt nærmere drift uten bruk av olje til gen-
eratordrift. NRK ved Caroline Bækkelund Hauge 
var entusiastisk til stede i august, og tok del i det 

pågående arbeidet. Mange har kanskje hørt, eller 
sett, innslagene på lokal eller nasjonal NRK?  
Neste år etableres solfangere på uthustaket. De 
vil varme opp bruksvannet direkte. I tillegg kom-
mer et ved/papir-forbrenningsanlegg. Dette er 
et avansert pilotprosjekt for hele DNT-familien. 
Utrolig nok planlagt som frivillig arbeid av fore-
ningens medlem Jan Thonhaugen! Og hytta had-
de allerede i slutten av august noen solrike døgn 
uten generatordrift.

Vi har i årets situasjon virkelig fått kjenne på 
hvor heldige vi er som bor i et land med store 
tilgjengelige uteområder både ved fjord og fjell, 
lavland og høyland. Med årets reiserestriksjoner 
har mange nye brukere oppdaget gleden ved fri-
luftsliv. Nå må vi sørge for at de blir kjent med 
tilbudene i turistforeningen.

Foto: Hans-Joergen Hovelstad
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Hedersbevisninger 2020
Hvert år hedrer vi frivillige som legger ned, eller har lagt ned, en enorm  

dugnadsinnsats i foreningen. I år var det hele 4 personer som ble hedret.

I 2020 ble det delt ut 3 “Merkestein-
en”; til Tormod Hellerud, Elisabeth 
Fernandez og Hans Solberg. I tillegg 
ble Åmund Tonna tildelt “Turistknap-
pen i gull”.  

Tormod Hellerud, Holmestrand
Tormod har delteke som frivillig ved dei betente 
hyttene på Hardangervidda i meir enn 30 år. 

Tormod har blitt ein god venn med verten Hans 
Olav Lægreid på Rauhelleren, og elskar å vere 
på den betjente hytta. Han stiller opp på dugnad 
med løypemaskin med kran, lastebil, eller om 
nødvendig med eige sjøfly som har bruker for 
å hjelpe DNT Drammen og Omegn med trans-
port. Treng vi tankar til diesel, gass og liknande, 
skaffar han det ekstremt gunstig frå sin me-
kaniske verkstad, og leverer til Rauhelleren eller 
Mårbu turisthytter. Han hadde tidlegare ikkje så 
mykje kontakt med kontoret i Drammen, men 
gjorde avtalar om dugnadsinnsats direkte med 
vertskapa. Men dei siste 5-6 åra har han no hatt 
mykje kontakt med administrasjonen, spesielt 
med dagleg leiar Simon og driftssjef Johan. 

Særleg takk for uvurderleg hjelp i desse dagar 
med pilotprosjektet med solenergi på Rauhel-
leren!

Elisabeth Fernandez, Drammen
Elisabeth er ei dame som du kan sjå i mange 
samanhengar i DNT. Ho er turleiar på turar og 
frivillig på arrangement, og inviterer vi til dugnad 
på hytter så møter ho gjerne opp der også, og 
alltid med eit smil.

På forsumaren er Elisabeth i full gang med å 
finne postane på årets Turorientering, noe ho 
saman med medturleiar Ellen brukar å ha som 
fellestur med DNTD kvar vår. I februar og mars 
var Elisabeth leiar på kurs om bruk av kart og 
kompass. 

Elisabeth er ein av dei faste turleiarane i turgrup-
pa «Ut på tur Drammen» som går fast på dagtid 
kvar onsdag. Dette har hun gjort i mange år, og 
ho er ein turleiar som tar ansvaret på alvor. Alle 
turar blir gått opp i forkant for å sjekke forholda 
og om endringar må til. Turleiarsekken og jakka 
er alltid på, og innhaldet i sekken er etter boka, 
alt det viktige er med.

Tormod Hellerud. Foto: DNTD

Åmund og Elisabeth. 
Foto: DNTD
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Fellesturar på Hardangervidda, og ikkje minst 
«Klart det går-turane» er noe Elisabeth gjerne er 
med på. Som turleiar, eller ledsager, alltid med 
konkrete tilbakemeldingar, forslag til løysingar, ei 
hjelpande hand å halde i, og alltid med eit smil.

Vi veit at du gir mykje av tida di til frivillig ar-
beid. Dette om det er Elvefestivalen, World Cup 
på ski, eller andre som har behov for hjelpande 
hender, eller råd og erfaringar. Vi er stolte og tak-
knemlege over at du vil bruke så mykje tid 
i DNT Drammen og Omegn for å gi andre 
menneske naturopplevingar for livet.

Åmund Tonna, Øvre Eiker: 
Åmund har har vore hytteansvarleg på 
Dusehesten sidan den var ny i 1999. Han 
fekk Merkesteinen for denne innsatsen alt 
for mange år sidan.

Åmund har nærast aleine sørga for at 
Dusehesten med sine 8 sengeplassar til ei 
kvar tid gjennom 20 år har vore klar med 
ved og gass, og elles tipp topp stand til å ta 
imot gjester og medlemmer!  I 2019 kom 
beskjeden om at «stafettpinnen» no får 
gå vidare til ein annan som no tar seg av 
Dusehesten f.o.m. i år.

Åmund driv også med merking av stiar 
for DNTD, og tok initiativet til, rydda 
og merka den barnevennlege rundløypa 
ved  Dusehesten.

I tillegg har DNT Drammen og Omegn 
ved fleire anledningar vurdert ulike hyt-
teprosjekt der Åmund har komme med 
forslag og delteke for å få til utvikling. Eit 
viktig initiativ som dessverre ikkje blei 
noko av, var turisthytte ved Snaukollen i 
Øvre Eiker. Den har ikkje blitt realisert 
enno, men det er ikkje Åmund sin feil. 

Vi ser fram til vidare samarbeid med den aktive 
og engasjerte eldsjela han er, både i DNTD og i 
lokalsamfunnet i Skotselv.  

Hans Solberg, Lier
Hans burde ha fått Merkesteinen for lenge sidan!  
Innsatsen i Fjellsportgruppa, med Hauer´n, 
Garsjøkoia turisthytte, som turleiar og utallege 
andre arrangement, ikkje minst for barn og unge, 
gjennom veldig mange år er eineståande!

Det er berre ein grunn til at 
han ikkje har fått Merkesteinen 
før: Han har vore med i styret, 
eller som varamedlem i styret 
samanhengane i 9 år, og kunne 
ikkje få noko heidersteikn før 
han no takkar av der. Og det gjer 
han nok berre fordi vedtektene 
krev det: «Sammenhengende 
funksjonstid for et styremedlem 
må ikke overstige 8 år».  
Hans stiller alltid velvillig opp 
om det er drikkestasjon på 
Hauern eller Topp7, spikkeak-
tivitet på SFO-dagen, onsdags-
tur i Fjellsportgruppa, dugnad 
med, eller utan, traktor og 
skogsreidskapar - på Garsjø eller 
Blektjern – eller som turleiar på 
fellesturar på Hardangervidda. 
Men innsatsen til Hans har også 
vore viktig for DNTD i krev-
jande drøftingar om strategi, 
økonomi og rekneskap i sty-
ret, eller med dagleg leiar og 
rekneskapsførar.  Her har Hans 
bidrege med sin tunge profes-
jonelle kompetanse på området.
Dei einaste forfalla Lier-bonden 
har tillate seg gjennom alle 
åra, er nokre godversdagar for 
våronn og tresking – og då blir 
kvalitetskorn sjølvsagt prioritert.

Hans Solberg. Foto Anne G Wollertsen

Kriterier for å bli tildelt heders- 
tegnet Merkesteinen:

•  Kandidaten må ha utført ulønnet, 
uegennyttig, regelmessig innsats for 
DNTD gjennom flere år, f.eks. ved 
dugnadsarbeid.

•  Kandidater er personer som normalt 
ikke faller inn under andre heder-
stegn, men som gjør, eller har gjort, 
en innsats for DNTD.

•  Kandidater kan også være de som 
ved denne utmerkelsen inspireres til 
videre innsats.

•  Innsatsen kan både være i komitéer, 
eller arbeid alene.

• Innsatsen bør ha vart i minst 4 - 5 år.

Kriterier for å bli tildelt heders- 
tegnet Turistknappen i gull:

•  Kandidaten skal ha frontet DNTD 
utad fortrinnsvis gjennom mange år, 
dvs. vært en utmerket ambassadør.

•  Kandidaten må ha utmerket seg ved 
å støtte turistforeningens virksomhet/
arbeid.
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Pizza - fristende turmat!
Ikke et vondt ord om pinnebrød og frysetørket lapskaus, men 
har man tatt en titt på bildene til @bodildall på Instagram, kan 
man fort få vann i munnen og lyst på noe mer spennende…

Tekst: Anita Sørensen. Foto: Privat

Dette trenger du:
• En ferdig pizzabunn
• Pesto eller pizzasaus
• Revet ost
• Spekeskinke
Her er det brukt fullkorn pizzabunn. Den ble delt 
i to, og skjøtet den på tvers for å få en smalere & 
lenger pizzabunn (= bredere snurrer)

Slik gjør du:
•  Smør på grønn pesto, eller pizzasaus (jeg tok 

50/50)
• Legg på spekeskinke og revet ost
•  Rull sammen til en pølse, og skjær i tynne-ish 

skiver
•  Stek på svak(!) varme under lokk i ca.15 min. 

Husk å snu dem innimellom
•  Har du ikke lokk, kan du bruke aluminiums-

folie, eller et grytelokk hjemmefra
•  Bruk vindskjerm, så blåser ikke flammen på 

brenneren ut, og det er lettere å steke på svak 
varme

• Nytes ute i frisk luft

På Bodils  
Instagram-
konto kan du 
se hvordan 
hun bruker 
samme deig 
til skikkelig 
gode kanels-
nurrer, pluss 
masse 
annet godt. 

Egentlig heter hun Bodil Dorothea Gilje. 
På kort tid har hun fått en svært pop-
ulær konto på Instagram, egen spalte i 
Tara, og er meddriver av friluftslivsbu-
tikken Revir. 

Sammen med samboer Ivar og hunden 
Ranja er hun stadig på tur, og deler 
vakre, inspirerende bilder. Turmaten 
hun disker opp med får i hvert fall mine 
tenner til å løpe i vann, og pølsepakken 
i sekken min ser brått litt stusselig ut. 
Bodil er fantastisk usnobbete i mat-
veien, og tar gjerne en snarvei eller to. 
«Det er mange som ikke har tenkt på at 
det er lov å slappe av. Det må være lov 
å jukse litt», sier hun med smil i stem-
men.  Og «jukse» gjør hun, eller er det 
egentlig det man skal kalle det å finne 
gode løsninger som fungerer på tur?

Her deler hun sin oppskrift på en pizza 
vi alle kan få til i skogen - på bålet, eller 
primusen. 

Instagram

T I P S E T
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Hun trodde skogen og fjellet var farlig. Men da hun 

kom til Norge, og etter hvert begynte å utforske na-

turen, forstod hun at den ikke var farlig. Nå kan hun 

ikke tenke seg et liv uten turer i fjell og mark – og 

langs Drammenselva.

Tekst: Maria Kommandantvold

Fareshta Shaheed har ikke bodd i Norge i mer enn 
ni år. Hun kom hit fra hjemlandet Afghanistan i 
2011 sammen med tre av sine seks barn. Det har 
vært en lang reise for henne. Hun er utdannet 
jurist, og i hjemlandet jobbet hun for flere inter-
nasjonale organisasjoner; FN, Redd Barna og det 
amerikanske hjelpeprogrammet for Afghanistan. 
Hun jobbet mye med kvinners rettigheter, utdan-
ning og helse, og reiste mye, både i Afghanistan, 

men også til utlandet. Hun hadde alltid vakt med 
seg på jobb. Men livet ble for farlig i Afghanistan. 
- Kvinner ble ikke regnet som mennesker, vi ble 
ikke vist noen respekt, sier hun.

Hun og tre av de seks barna hennes kom til Oslo 
høsten 2011. Etter noen uker ble de bosatt på 
asylmottaket i Hemsedal. Dette var i november, 
den mørkeste årstiden i Norge.

- Det var mørkt og kaldt, og det snødde. Jeg gråt 
av fortvilelse, forteller Fareshta.

Men hun bestemte seg for å gjøre noe med situ-
asjonen:
- Enten sitter jeg på rommet og sturer, eller jeg 
går ut og leker i snøen og venner meg til kulden. 
Let’s go and play, sa jeg til sønnen min.

De tok på seg vinterklær, fikk låne skiutstyr og 
gikk ut.
- Det gikk kjempefint. Jeg lærte meg å gå på ski. 
Det var eneste måten for meg å klare meg, jeg 
måtte lære meg det de lokale brukte tiden på. Jeg 
lærte også å kjenne på min egen frykt - og over-
vinne den, forteller Fareshta.

Perioden i Hemsedal ga Fareshta muligheten til å 
bli godt kjent i området. Fra Afghanistan var hun 
vant til at skogen og fjellene var forbundet med 
frykt, krig, kamper. I Norge var naturen rekreas-
jon, stillhet, nytelse.

- Jeg gikk aldri på tur i Afghanistan. Der går man 

ikke tur i naturen. Det er for farlig, sier hun.

I Hemsedal hjalp hun de andre kvinnene på asyl-
mottaket. Mange av dem var i en vanskelig situas-
jon, og slet med traumer og depresjon.

- Jeg holdt blant annet engelskkurs for kvinnene 
som kom fra overalt; Iran, Bangladesh, Afghani-
stan. Samtidig var jeg mye ute på tur, og lærte 
meg gleden ved å være ute i naturen.

Røde Kors arrangerte turer for dem som bodde på 
asylmottaket, og Fareshta ble med. Hun ble med 
på toppturer, blant annet en topptur til seks top-
per i Hallingdal. Hun prøvde også slalåm. 

H I L S  P Å  E T  M E D L E M

Hverdagsturer som medisin

Fareshta er stadig på 
turer med forskjel-
lige DNT-grupper. 
Her er hun på  
Hardangervidda i 
slutten av august 
2020. Foto: Privat
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På den tiden slet Fareshta også med traumer fra 
hjemlandet. Hun ble tilbudt medisiner, men fant 
ut at turene ut i naturen fungerte bedre som me-
disin.
I 2012 kom mannen og de tre andre barna til 
Norge, og de bosatte seg i Drammen. Og der ble 
hun kjent med DNT Drammen og Omegn. 

- En turgruppe skulle til Galdhøpiggen, og jeg 
ville være med. Vi la oss i trening ved å gå turer 
til Spiraltoppen. Så i 2014 gjorde vi det. Vi gikk 
turen! Og etter det har jeg vært på Galdhøpiggen 
en gang til, forteller Fareshta.

Gjennom DNT har Fareshta utdannet seg til 
turleder. Hun har også jobbet med integrering 
i DNT. Som turleder tar hun med seg grupper 
forskjellige steder, og listen over fjellområder og 
topper Fareshta har vært på, begynner å bli gan-
ske omfattende. Hun har prøvd kajakk, fisketurer, 
toppturer, skiturer, og gått fra hytte til hytte. Hun 
får også med seg noen av barna på hverdagsturene 
sine. For hverdagsturer er det blitt mange av etter 
hvert.

- Ingen ting kan stoppe meg nå. Det beste jeg 
vet er å ta på meg turskoene og komme meg ut. 
Jeg går ofte langs Drammenselva, og kan gå flere 
kilometer bare for å handle mat. Da tar jeg med 
meg en sekk, og går frem og tilbake. Barna sier de 
merker på hele meg når jeg har vært ute på tur. 

Nå har Fareshta vært i Norge i snart ti år. Hun 
forteller at selv om hun har mistet den posisjonen 
hun hadde i Afghanistan, har hun fått frihet, og 
det var det hun kom for. 

- Gode tursko og godt humør er mine viktigste 
turkamerater. Da glemmer jeg alt! 

Fareshta har gått fra 
hytte til hytte, her er 
hun på Mårbu på 
Hardangervidda. 
Foto: Privat

Fareshta Shaheed på 
Prekestolen.  
Foto: Privat

Det har også blitt tur 
til Gaustatoppen for 
turleder Fareshta. 
Foto: Privat

Fareshta er én av turlederne til DNT Drammen. 
Her er hun på tur til Goliaten i Finnemarka. 
Foto: Privat

Jippi det snør! Foto: Privat
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I N N E K L AT R I N G

Klatrere er sterke, gjennomtrente, 
spenningssøkende våghalser, tenkte jeg. 

Tekst: Anita Sørensen. Foto: Privat

«FEIL», sier Christian Santander ved Klatrever-
ket i Drammen. Klatrere er 4-åringen som er med 
mamma og pappa på klatring, og forsøker seg litt 
smått selv. Klatrere er venninnene i 40-årene som 
har funnet noe sosialt å drive med sammen. Kla-
trere er damen som feirer sin 83-års dag med en 
rappell på Klatreverket. På senteret finner man 
egne barnegrupper, og hver mandag møtes DNT 
Drammens seniorgruppe på Klatreverket og til-
bringer timer sammen i veggen.

Vi kan med andre ord glemme å putte klatrere i 
bås. Om det finnes en fellesnevner, er en klatrer, 
ifølge Christian, ganske enkelt en person som øn-
sker å utvikle seg, og trives med fysisk aktivitet. 
Jeg forsøker å argumentere med at man må jo 
være sterk, men det er visst ikke slik, heller. 

Klatring er en ergonomisk sport, forklarer han. 
Dette innebærer at utvikling kommer etter hvert 
som du utøver den. For hver gang du klatrer, ut-
vikler du musklene du trenger. Christian forklar-
er at klatringen styrker din karakter, man får 
selvsikkerhet, og utvikler sin personlighet. 

På mitt nybegynnerkurs fikk jeg selv erfare dette. 
Alle heier på hverandre, kommer med innspill 
til hvordan du kan løse oppgaven, og jubler sam-
men med deg for hver seier. Ikke rart flere også 
beskriver det som en sosial sport.

Likevel kommer mange alene. Senteret har gått 
til innkjøp av automatisk sikringstrommel, slik at 
man også kan klatre alene. Disse ble så populære, 
at de har måttet gå til innkjøp av flere. Så enten 
du vil være en del av en gruppe, eller helst klare 
deg selv, kan sporten passe for deg. Også er det jo 
alltid fint vær i klatrehallen, da.

Vi tok en prat med 3 forskjellige klatrere og spurte 
dem hva de likte med sporten:  

Trym Gulseth-Berge, 7 år.
Aller første klatring.
Jeg er glad i å klatre, og synes det ser spen-
nende ut å klatre i en vegg. Dette er aller 
første gangen jeg skal prøve, men håper med 
tiden jeg kan klatre ute i fjellet. Jeg har sett 
på tv at de klatrer i isvegg, og det kan jeg kan-
skje gjøre når jeg blir god nok. Jeg gleder meg 
skikkelig til å prøve!

Synnøve Bjerke, 44 år
Jeg sykler en del, så jeg trener jo mye kondis-
jon. Her fokuserer jeg på noe helt annet, så 
klatring er for meg en fin avveksling. Det er 
også en god følelse å mestre høyder. Klatrer 
fast med en venninne, så det blir sosialt også. 

Anne Hafskjold Øvrehus 64 år
Medlem i DNTs seniorgruppe  
Pensjonistklatrerne.
Dette er en treningsform hvor jeg får ut-
fordret meg selv hele tiden, og jeg kjenner på 
at jeg mestrer. Jeg får brukt kropp og hjerne 
samtidig som det er morsomt, og det er jo en 
vinn/vinn situasjon. Vi er en fin gjeng som 
støtter og oppmuntrer hverandre, selv om vi 
er på ulike nivå. Ligger grunnformen inne, er 
dette en treningsform jeg anbefaler varmt. 
Kom og utfordre deg selv!

Covid-19
Det er klarer regler i forhold til smittevern for klatrere.  
Utstyr settes i karantene etter bruk. Lokalene er utstyrt 
med håndsprit, og det er begrensning med tanke på hvor 
mange klatrere de kan ha inne om gangen. I sommerh-
alvåret har ikke dette vært noe stort problem, men når 
trafikken øker utover høsten, gjelder prinsippet første-
mann til mølla, eller mer riktig; første klatrer til veggen.
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Noen ganger, når man møter mennesker for 
aller første gang, får man liksom en fornem-
melse av noe spesielt ved personen. Har du 
også opplevd det? Slik var mitt møte med Tom. 
Jeg fornemmet fjell, skog, utsikt og energi. Det 
er vel kanskje ikke så rart, for dette er en mann 
som har vært med på mye.

Det er hyggelig å få presentere denne rundens 
frivillige - Tom Benonisen. På dagtid hjelper han 
bedrifter til å få bedre flyt gjennom sin stilling i 
Abacus IT. Ganske raskt etter arbeidstid, sørger 
han for sin egen flyt ved å tømme hodet i naturen.

Tom har alltid vært i skogen, og husker nesten 
ikke hvordan turlivet startet. - Min generasjon 
vokste opp uten nettbrett, og med kun én tv-ka-
nal, da er det nok både enkelt og vanlig å få et 
nært forhold til naturen, forteller han.

I 2017 ble Tom med på treningsturene til Topp 7 
turen. Tom forteller at han tenkte «Dette var helt 
ok. Hyggelige folk, fin premie. Dette kan jeg like, 
kanskje jeg kan bidra?»  Dermed meldte han seg 
som turleder i DNT Aktiv. 

Gruppen er et tilbud til de som ønsker å gå litt 
fort. Mange av DNTs turtilbud er på dagtid, men 
denne gruppen har kveldstilbud. Når jeg still-
er spørsmålstegn ved tempoet, repliserer Tom 
«Jammen det SKAL gå litt fort» Det er viktig å ha 
et tilbud til de som ønsker nettopp dette. «Vi har 
en fin måte å starte på. Bli med på treningsturene 
til topp 7. Da deler vi oss i 2 grupper. Den ene 
er moderat, og passer for alle. Da får man testet 
ut nivået sitt. Jeg husker selv at ryktet sa at den 
raske gruppa løp, så det våget jeg ikke være med 
på. Men så var det ikke så ille likevel, så jeg byttet 

underveis. Det er også hyggelig at vi med tiden 
har blitt flere menn i gruppa».

Som alltid er jeg litt nysgjerrig på motivasjonen 
til å bidra til frivillighet. Tom forteller at han som 
kontrast til å «vase alene» møter mange fine folk. 
Det handler om så mye mer enn tur. Det er en 
herlig gjeng, og vi har det så bra sammen. DNT 
aktiv er en kvalitetsgjeng det er lett på ha med på 
tur. De er spreke og turvante, og veldig fine folk. 
En kjerne hver gang, noen nye som dukker opp, 
alle prater med alle. Det er stas med nye så de 
blir ikke oversett. Inkludering og betydningen av 
å sørge for at alle føler seg sett, går igjen gjennom 
hele praten med Tom. 

Når jeg ber Tom fortelle om favoritt-turen sin, er 
det ikke tvil om at jeg snakker med en lomme-
kjent mann. Ulike turer i Finnemarka kommer 
på rams, men perlen er nok det Tom beskriver 
som den lokale indrefileten: Goliaten, Dronning-
slepet opp til Tverråsutsikten, deretter videre 
til Vakkertjern og Skimten. Det er noe vilt og 
spennende med Tverråsen, også er den så nære. 
Gamle flotte hytter i et unikt område. Nå er han 
i gang, og entusiasmen bobler som en bekk i vår-
flom; - Tenk så heldige vi er her! Vi har åser opp 
til 600 moh på hele strekket Lier – Hokksund. 
For noen turmuligheter! Det koster meg ikke en 
kalori å være turleder med hyggelige mennesker i 
fantastiske omgivelser!  

- Som turleder kommer man seg ut uan-
sett vær, og de beste turene er jo ofte de med litt 
ruskevær! Sier han entusiastisk før han forsvin-
ner ut døren. For det er tirsdag og Tom må ut og 
lede tur…

Tekst: Anita Sørensen. Foto: Privat

Turleder Tom Benoninsen
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Topp7turen og Topp3turen

Gå den mellom 1. og 20. september!
Den velkjente Topp7turen (og Topp-
3turen) blir annerledes i år, og ble av 
hensyn til covid19 ikke gjennomført 
som vanlig på én dag.

Foto: Eli Renate Lillebuen Kvarme

Nå kan du imidlertid gå Topp7turen mellom 
1. og 20. september. Som tidligere vil turen 
starte på Bjørkedokk i Krokstadelva, går videre 
gjennom Finnemarka og tilbake til Bragernes 
torg i Drammen. Underveis går deltakerne in-
nom Knabben, Solbergvarden, Lokkeråsen, 
Hoggskollen, Tverråsen, Skimten og Varden. 
Det blir også mulighet for å starte på Eiksetra 
og gå Topp3Turen (15 km). Den korte turen 

går innom Tverråsen, Skimten og Varden, før 
den ender på Bragernes torg i Drammen. Løy-
pa er merket som normalt. Alle som kjøper 
billett via www.topp7turen.no kan hente ut 
deltagerpremier i form av Topp7-ullue (spon-
set av Aclima) og ein flott pin. 
I tillegg er du med i trekningen av eit av fem 
gavekort på 2000 kroner som kan nyttast på 
ein Menybutikk (sponset av Meny), og eit av 
tre gavekort på 1000 kroner som kan nyttast 
i Tursenteret/Turbutikken til DNT Drammen 
og Omegn. 
Vær rask med å melde deg på før 19. septem-
ber for å motta deltagerpremier og være med 
i trekninga. Prisen er kun 100 kroner. 
Arrangør: DNT Drammen og Omegn. Mer 
info på www.topp7turen.no

Sykling blant 
tusser og troll
Tekst og foto: Svein Olav Tovsrud

Sykling er kanskje ikke det Sigdal er mest 
kjent for. Dalføret mellom Krødsherad 
og Numedal er nok mer kjent for uberørt 
natur, tusser og troll og Madonnaen ved 
Trillemarka. Det var her i den litt mørke 
og mystiske naturen kunstneren Theo-
dor Kittelsen fant det norske trollet. Men i 
skogsområdene finnes det også et nettverk 
av grusveier, kjerreveier og gamle ferdsels-
veier som kan gi den sykkelglade flotte op-
plevelser. 

I denne omgang skal vi holde stisykling for de vir-
kelig avanserte og dristige utenom. Med sine full-
dempede tohjulinger skal de få sykle i fred opp til 
Høgevarde. Men har du en terrengsykkel, eller en 
hybrid, med eller uten el-motor, kan du kanskje 
få noen tips her. 

La meg ta utgangspunkt i Halvorseth camping. 
Den ligger vel 3 km fra Sandsbråten på fylkesvei 
134 mot Lampeland. Derifra har du lett tilgang 
til to av mine favorittområder; området over mot 
Grenskogen, og området mellom Sigdal og Rol-
lag. 

Veien over mot Grenskogen er en gammel ferd-
selsvei som folk brukte langt ut på 1900-tallet. 
For å finne den, må du finne Horgesetra. (Hørje-
setra på dialekt) Derfra er det nå opparbeidet 
tømmervei med god standard et godt stykke inno-
ver. Fin å sykle på, men noe grov grus. Midt inne 
i skogen ligger gården Lindbu, en riktig storgård 

Jon Johannessen har oppdaget gleden ved el-sykkel.
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i si tid. Stopper du der, kan du få kjøpe keramikk, 
eller vegansk mat av av hun som nå leier husene. 
(Se Linbo gård på Facebook.) Når du har kom-
met så langt, bør du ta turen helt over til Lauvnes-
vatnet (Løvnesvatnet). Der kan det være rett så 
idyllisk. Nå er du innerst på Grenskogen, og som 
navnet sier, så er dette en gren av hoveddalføret 
Sigdal. Det går an å fortsette rett fram og komme 
ned igjen til Kolsrudbrua i Sigdal, men jeg vil 
anbefale å svinge til høyre rundt Lauvnesvatnet, 
inn i Flesberg kommune og komme inn på veien 
mellom Kongsberg og Sigdal på Lågmyrene. Hele 
runden tilbake til Halvorseth blir da ca. 40 km. 

Det andre området, området over mot Rollag, 
kommer du til ved følge fylkesvei 134 fra Hal-
vorseth og inn til Gryteelva. Ta til høyre og følg 
grusveien innover. I dette området er det et ed-

derkoppnett av grusveier som det er fint å sykle 
på. Om du følger veien til endes, kommer du helt 
inn i Helvete. Ja, det het det. Nå er dette juvet 
sprengt bort for å lage vei, men sagnet om Sjur 
Fjøslia som hoppet over det 7 meter breie juvet 
lever videre. Langs denne veien ligger det flere 
vann, Grytevatn, Øgnevatn og Grunntjenn. Men 
før du kommer til disse vatna, kan du ta av til 
venstre og sykle helt over til Rollag, eller du kan 
komme ut igjen på fylkesvei 134 ved Grøterud. 
Jeg for min del liker å sykle inn til Grytevatn, der 
er det fint å nyte medbrakt niste. Og har du litt 
mer overskudd, vil jeg anbefale å sykle litt lenger 
innover, ta av til høyre nordover og komme ned i 
Sigdal ved Strand. 

Jon Johannessen er en av dem som bruker disse 
områdene. Han har alltid vært glad i å gå tur, 

helst på Hardangervidda for å 
fiske. Men i sine pensjonist-dager 
har han oppdaget gleden ved å 
bruke el-sykkel. Jon har nettopp 
vært gjennom en alvorlig sykdom-
speriode som tømte kroppen hans 
for krefter. 

- El-sykkelsen har betydd enor-
mt mye for meg, sier Jon. Den har 
bygd meg opp igjen. Dette er jo 
mye morsommere enn å gå! 

I sykdomsperioden hadde han 
problemer med å gå selv i lette 
motbakker, nå er kondisjon og sty-
rke på plass igjen. Med el-sykkelen 
kan det bli søndagsturer på opptil 
100 km. 

- Fordelen med el-sykkel er at 
den får ut folk som ellers ikke had-
de vært ute ut i naturen, sier han 
med glød i stemmen. 

I likhet med mange andre kom-
muner, satser Sigdal nå på å 
trekke til seg syklister. Aktiv ferie 
er in. Derfor blir det nå bygd en 
sykkelsti som skal binde fjellet i 
Eggedal sammen med Krødsherad. 
Norefjell skal bindes sammen, en-
ten du sykler, eller går på ski. Men 
denne sykkelstien er ikke riktig 
ferdig ennå, så den får vi komme 
tilbake til. Men om du leiter litt på 
kartet, eller spør lokalkjente, vil du 
oppdage at skogområdene mellom 
Numedal, Sigdal og Krødsherad er 
det mange småveier som er fine 
å sykle på. Det er bare å ta dem i 
bruk. 

Noen steder er underlaget litt mer utfordrende, 
men det går. Foto: Svein Olav Tovsrud

Detteer elgens rike. Her kan du plutselig møte på en elg eller to. 

Her bor Nøkken

I denne bua kan man se orrhaneleik

Kartutsnitt over sykkelturen Sandsbråten - 
Havorseth - Grøterud - Hiåsen - Sandsbråten
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Vi starter opp FTU-tilbudet igjen!
FTU er friluftsliv for  
utviklingshemmede og dere  
familier og støtteapparat, og 
én gang i måneden samles vi 
på Eiksetra i Lier, og én gang i 
måneden på Årbogen idrettspark i 
Krokstadelva.
Vi går tur, har aktiviteter og koser 
oss med litt mat.

Friluftsliv tilrettelagt for  
utviklingshemmede (FTU) på  
Eiksetra og Årbogen

Eiksetra i Lier kl 18.00 – ca 20.00
16.september
14.oktober
18.november
16.desember

Årbogen kl 18.00 – ca 20.00
22.september
20.oktober
17.november
15.desember

Se aktivitetene på appen
For mer informasjon, følg gjerne Facebookgruppene
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Lier og Bærum
FTU Friluftslivtilrettelagt for utviklingshemmede Årbogen

Hver torsdag kl 11.00 inviterer vi til Friluftstrim i parken langs elva i Drammen  
sentrum. Dette foregår på plenen nedenfor Aass bryggeri med trim i 1 time, og kaffe 
og sosialt samvær etterpå. Trimmen ledes av fysioterapeut Cecilie Hansen, og tilbudet 
er gratis. Velkommen!

Bli med på Friluftstrimmen

Pensjonistklatring
Pensjonistklatrerne fortsetter klatringen hver mandag og torsdag kl 10.00 på Klatreverket 
i Drammen. Du behøver ingen forkunnskap for å delta, vi lærer opp og sikrer hverandre.
Alle betaler selv inngang.
Etter klatringen spiser vi matpakken og skravler.
Velkommen!

Per Tallaksrud i klatreveggen. 
Foto: Rune Folkedal DT
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Det finnes så mange flott bilder av tur-
mål rundt omkring i vårt vakre land, og 
vi blir fristet til å gå på de turene alle 
andre går på, og ta de samme bildene. 
Vi farter av gårde en helg for å nå akku-
rat det ene målet - for å ta det perfekte 
bildet. Jeg har vært på mange turer og vi 
har også gått til de mest kjente stedene 
alle andre går til - og virkelig hatt det 
helt topp på tur.

Av Thea Hajum Utvik , leder aktivitetsavdelingen

I en travel hverdag kan det være godt å komme 
seg bort en helg, og med ungdommer i huset som 
driver aktiviteter som fyller opp helgene, har vi 
vært nødt til å tenke på andre tidspunkt for tur 
enn i helger.

På tur en høstdag i 2018 fikk jeg en idé om å 
gi en av mine venninner en tur i julegave, men 
hvordan skulle vi få det til med helger booket 
av andre aktiviteter? Løsningen ble nærturer på 
ukedager, og hvorfor ikke planlegge med en tur 
hver måned?  Jeg elsker å planlegge turer, både 
for meg og andre, og kreativiteten blomstret. Det 
å finne datoer for turer 12 måneder frem i tid var 
krevende, men gøy!

Så til jul fikk min venninne et hjemmelaget kort 
med en plan over en tur hver måned i 2019. En 
god blanding av nye turmål, kjente turmål, korte 
turer og lange turer. Turer med overnatting ute 
og på DNT-hytter, turer med bare oss to, og turer 
hvor vi inviterer med venner og familie.

Vi starter i den kaldeste måneden januar, med 

overnatting i hengekøye på Spiralen i Drammen. 
Vi inviterte med et par venninner, og parkerte på 
Spiralen, gikk 200 meter, fant den perfekte plas-
sen, og hang opp hengekøyene rundt bålet. For 
nybegynnere så er det tøft å debutere med uteo-
vernatting i 14 minusgrader en mandagskveld i 
januar. Hvor tykk sovepose skal man ha, hvor mye 
klær er det lurt å ha på i soveposen, hva slags mat 
bør lages og hvordan holde liv i bålet? 

Vi kom til leirplassen på kvelden etter det hadde 
blitt mørkt, og vi dro morgenen etter før det var 
blitt lyst, så tips om julelys i trærne skapte magi 
og hygge! 

Elisabeth hadde bursdag, og det ble en hyggelig 
start på tirsdagen før vi dro rett på jobb.

I februar reiste vi til den ubetjente DNT-hytta 
Garsjøkoia. Garsjøkoia ligger ved vannet Garsjø i 
Lier, og nær Eiksetra turisthytte. Dette er ca 6 kil-
ometer fra avkjøringen fra hovedveien, og store 
deler av veien er på grusvei. Det er bompasser-
ing, kr 20. Kjør forbi Eiksetra, og parker der veien 
stopper rett før Solvang. 

Mandagskvelden gikk vi på føttene inn til 
Garsjøkoia. Med gamasjer og gode sko. Turen tok 
10 minutter. Fyring i bålpanna ute og skravling 
før vi trakk inn i den koselige hytta. Ett soverom 
med 2 køyesenger er helt perfekt.

Tirsdag morgen var det deilig frokost med rund-
stykker stekt i stekeovn på gass. Dette var vi spent 
på, men det gikk fint og smakte godt. Deretter 
bar det av gårde på skitur til Skimten - og for 
en nydelig tur! Først opp Dritarbakkane, før en 
stopp på Skimten. Planen var å snu der, men med 
et nydelig skiføre, trikkeskinner og godt humør, 

En turgave i et år <  Planen

<  Førstreis på hengekøyetur 
en januarkveld på Spiralen

<  Tur til Goliaten og  
Tverråsen 

<  Garsjøkoia en mandags  
ettermiddag i februar

Lunsj ved vannet Goliatenn

Kyststien

Ankomst Koboltkoia en sen 
mandags kveld

Gjevlekollen

  > 

  > 

  > 

  > 
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fall, av med skia og gå på beina, men sånn som 
vi koste oss. En hvil hvor min venninne over-
rasket med Kvikk Lunsj og appelsin gjorde 
turen komplett, og vi reflekterte over turene 
i året som var gått. 

Vi la ikke planer for turåret 2020, men mente 
vi ville klare å fortsette med en tur hver måned 
allikevel. Det gikk skikkelig skeis, men vi har 
vært på noen turer dette merkelige året. 
Hengekøyeturer til Knabben en deilig vårdag 
i april og Gjevlekollen en varm høstdag i sep-
tember. Og det beste av alt – 2020 er ikke fer-
dig enda, vi har noen turer igjen og gjett om 
vi gleder oss!

bestemte vi oss for å gå til Tveråsen. Mine to 
turkamerater hadde ikke vært der tidligere, og 
de ble så absolutt ikke skuffet over utsikten. En 
god lunsj og litt prat om hvor heldige vi er som 
har mulighet til å gjøre dette - og ikke minst glade 
over at vi faktisk gjør det. Vi drar hverandre ut på 
hverdagseventyr.

I mars var planen søndagsskitur til Goliaten i 
Finnemarka. Det ble i stedet en skitur til gapa-
huken på Blektjern er fredag ettermiddag etter en 
travel uke, og det var vel så koselig. Fyr i bålet, litt 
varm mat, en kopp kakao og suse nedover bak-
kene, var akkurat det vi trengte denne helgen.

I april var planen å være med på fellestur med 
DNT Drammen og Omegn i Jotunheimen. Den 
aktuelle helgen turen gikk, var det ikke mulig for 
noen av oss å reise på langtur, og det ble påskel-
eker med familiene våre. En tradisjon det er gøy 
og fortsatt følge.

Mai: Planen var å gå Topp7turen med overnatting 
i hengekøya ved Tretjernsåsen. Godt med snø i 
marka gjorde at vi ønsket å vente litt med denne 
turen, og vi invitere med ungdommene og venner 
på søndagstur til Tverken, Goliaten og Tverråsen. 
Det å gi andre nye turopplevelser på nye steder 
er noe jeg liker. Få i turfølget hadde vært på tur 
innover i marka videre fra Tverken før, så dette 
var velkomment.

Juni:
Første helgen i juni bar det på hengekøyetur Kyst-
stien Sande fra fredag til lørdag. Vi tok med oss 
ungdommene våre og yngstemann fikk sin første 
natt i hengekøye. Vi parkerte på Berger og gikk  5 
korte minutter bortover kyststien mot Bjerkøya, 
her er en nydelig strand og mange trær å henge 
opp køyene i. Det var en varm juninatt og vi sov 
godt alle sammen.

Sommerturen skulle være med våre ektemenn på 
hytte til hyttetur over Hardangervidda. Det var 
meldt kaldt og snø og regn og utrivelig vær, ikke 

beste været for førstereis på vidda. Dermed ble 
denne turen også gjort om, men hva gjør vel det 
så lange turen blir bra? Vi reiste til DNT hyttene 
Øitangen på Jomfruland. For en magisk plass, har 
du ikke vært der så anbefales det på det sterkeste. 
3 dager til avslapping, turgåing, sykkeltur, god 
mat, bading og til og med konsert med Benny 
Borg på Haga kystkafè. En sommertur vi kommer 
til å huske lenge.

I september og november fikk vi ikke til tur med 
overnatting, men dagsturer og en liten tur etter 
jobb en dag. En tur til Hvittingen i Sande og en til 
Konnerudkollen.

21. oktober, en mørk mandagskveld, tok vi turen 
til Kobolkoia på Blaafarveverket. Vi kjørte bil så 
langt vi kom, og gikk ca 3 kilometer på fine grus-
veier i området rund Koboltgruvene. Mørkt, høst-
vått og tykk tåke, litt dårlige hodelykter og et kart 
hvor hytta lå akkurat på utsiden av kartet ¬ min 
venninne var ikke så imponert over turleder’n. 
Det er bare  en vei å gå på, men hvis hodet vil lage 
litt krøll, så klarer den fint det, og vi ble usikre på 
om vi hadde gått riktig vei. Etter en kort stund 
stoppet veien og vi var redd vi måtte snu, men 
midt i tåken så vi plutselig en hyttevegg og vi var 
fremme. Og for en koselig hytte. God og romslig 
plass, langbord i stua og deilige senger. 

Vi disket opp med 3 retters middag og fyrte i pei-
sen, så det begynte å bli varmt i hytta da vi la oss.
Etter en god natt søvn på deilige madrasser, tok 
vi frokosten ute og kikket på området, før nesa 
vendte hjemover og på jobb.
Ei hytte vi absolutt vil tilbake til.

Turåret 2019 ble avsluttet med skitur 30. de-
sember. Vi gikk Øyvannsrunden på Vestskauen i 
Sande. Nok en gang en flott tur, og nok en gang 
en tur med morsomme utfordringer vi sent vil 
glemme. Det var glatt og isete, og vi hadde med 
rød swix, blå swix, lilla swix, klister godt humør 
og god selvtillit. Det ble en tur hvor det til tider 
gikk mer bakover enn fremover, latter, knall og 

Frokost på Koboltkoia før jobb.

Våre turtips

Check  datoer må settes og holdes

Check  turer nært er like fine som turer langt vekk

Check   noen turer er det fint å invitere med andre på,  

andre turer er fint bare oss to

Check   god mat og drikke gjør sekken ekstra tung, 

men er som oftest absolutt verdt det

Check   mange ønsker å gå samme turen, og spør hvis 

vi deler bilder fra turene

Check  gjør det enkelt

Check  gjør det med åpent sinn og godt humør

Check  spør kjentfolk hvis du selv ikke er kjent

Check  det trenger ikke koste noe særlig
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Bølgene slår mot stranda, sola glitrer i 
vannet, redningsvester henger til tørk 
langs husveggen, klare til dagens dyst. På 
kjøkkenet putrer havregrøten i takt med 
vannet til eggene. En blåkledd aktivitets-
leder kommer tuslende nedover brygga 
med et par søvnige gutter, det er tid for 
morgenbad. Og på en, to, tre, hopp, er  
dagen i gang på Killingen.

Av Cathrine Liveng-Ness, Frivillig i DNTD. Foto: DNTD

Hver sommer arrangerer DNT Drammen «Camp 
Killingen» for barn i alderen 8-12 år. Da inn-
tas brygge, strand og vann på sør-østsiden av 
Killingen i Sandebukta av engasjerte ledere og 
smilende barn. Enkelte er kjente fjes som har 
vært med mange ganger, andre er helt nye, men 
har hørt av venner og familie at ute på øya, der 
skjer det sommermagi. 

Etter havregrøt og et par små beskjeder, blir mat-
pakker smurt og vannflasker fylt. Det er så som så 
med tannpuss, men hver centimeter av kroppen 
smøres med solkrem, og vester festes og knytes. 

Kameraten sjekker at alt er klart, de vet at det 
er inspeksjon av de blåkledde før noen slippes i 
nærheten av brygge og vann.  Kajakk, kano, SUP-
brett og robåt trekkes ut i vannet, årer fordeles, 
padletips blir gitt. Alle har ett mål for øye; Gåse-
rumpa på andre siden av fjorden. Kanskje bølgene 
blir store i løpet av dagen, kanskje jeg havner i 
vannet, stemningen er spent…

Aktivitetene er mange og varierte på Camp Kill-
ingen, og det er ute det skjer, helst i og ved vann. 
Vi gjennomfører livredningskurs hvor barna får 
kaste redningsline og redningsbøye, vi snakker 

om hva man kan gjøre hvis uhellet er ute, og 
hvordan man kan unngå ulykker. Vi øver på ulike 
ro- og padleteknikker, har kameratredning i kano, 
ser på livet i vannet. Og det fiskes krabber – mye 
krabber. «Se her a, jeg fant ei jente.» «Nei, det er 
en guttekrabbe. Du må snu den rundt og se mel-
lom beina, der er det en klaff. Hunnen har mye 
breiere klaff enn hannen.» 

Vi har godt med boltreplass på øya. I tillegg til 
en stor grusbane har vi ZIP-line, lavvoer i sko-
gen, mål og basketkurver, volleyballnett og mu-
ligheten for kanonball- og kubbturneringer - da 
våkner konkurranseinstinktet hos liten og stor. 
50-leken, orientering og Capture the Flag er store 
favoritter når ørene er fulle av vann og badetøyet 
henger til tørk for sjette gang den dagen. 
«Kan jeg røre, kan jeg steke, kan jeg snu Moffelof-
fen?» Det er godt og varmt rundt bålet på stranda, 
i takka ligger det deilig kveldsmat og godgjør seg, 
og rundt står små håpefulle hjelpere. Noen har 
kveldens siste bad, andre prøver seg på makrellen 
som de så vake tidligere i dag, en tredje har truk-
ket seg litt tilbake med årets nye leirhund; Jepp. 

På Killingen skal alle med, alle skal føle seg sett 
og hørt. Det handler om relasjoner og samhold 
– noe de voksne er gode på. Lederne på Camp 
Killingen har erfaring med barn og unge, noen av 
dem med lærerbakgrunn, andre lang fartstid på 
leir, andre har kommet med som ungdomsledere 
etter å selv ha vært deltakere selv, enkelte har mer 
eller mindre tilbrakt hver sommer her siden de 
var veldig små. Nye ledere kommer stadig til, og 
får god veiledning av de som er litt eldre i gamet. 
Også blant de voksne er relasjon viktig, de må 
trives sammen – da trives også barna. 

«Hvordan har dere hatt det i dag?» - «Helt 
Konge», ropes det rundt bordene. Kveldsmaten 
er inntatt, badetøy er byttet ut med joggedress og 
pysj. «Hent tannbørste og tannkrem, og still opp 
på en lang rekke.» Campens store «Piss og Puss»-
konkurranse, det alle har ventet på, er endelig i 
gang. Den som lengst klarer å pusse uten å grise, 
vinner konkurransen. Så enkelt og så vanskelig. 
De blåkledde skyr ingen midler. Det kiles, vann 
helles i munnen, ansikter blir malt, helt til det til 
slutt står igjen en enslig. Premien? Heder og ære, 
for evig!

Lyset er slått av, det hviskes på rommene, noen 
har lurt seg inn til naboen og spiller kort under 
dyna. Det deles ut nattaklemmer, gode ord og til 
og med en nattasang, eller to, når savnet hjem blir 
for stort. Da er det ekstra godt at de voksne har 
tid til å bare være der for en, kanskje de også har 
vært små en gang, på leir, borte fra mamma og 
pappa…

Roen har senket seg, alle sover, alle bortsett fra 
de blåkledde. De nyter det siste som er igjen før 
kvelden blir til natt, reflekterer over dagen og leg-
ger siste finpuss på morgendagen. 
 
Bølgene slår mot stranda, regnet trommer mot 
brygga, redningsvester henger til tørk langs hus-
veggen, klare til dagens dyst. På kjøkkenet pu-
trer havregrøten i takt med vannet til eggene. En 
blåkledd aktivitetsleder kommer tuslende nedo-
ver brygga med en haug av søvnige barn, det er tid 
for morgenbad. Og på en, to, tre, hopp, er dagen 
igjen i gang på Camp Killingen.

Camp Killingen 
– sommerens eventyr
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Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag 
kl. 10.00 hele året. Oppmøte 
vanligvis hos Turistforeningen i 
Nedre Storgate 10. Varighet 3-5 
timer, inkludert god rast. Av og 
til benyttes innleid buss til tu-
rens startsted.

Eiker
Fotturer på dagtid hver tirsdag 
kl. 10.00 hele året. Oppmøte 
på P-plassen på Eikersenteret, 
bortenfor vaskehallen. Varighet 
inntil 4 timer, inkludert kjøring 
til startsted/retursted og god 
rast. Turene går i turområder i 
hele Eiker. 

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag 
kl. 10.00 hele året, i samarbeid 
med Modum Frisklivssentral. 
Fast frammøte på P-plassen på 
Furumo på Geithus. Varighet 
inntil 4 timer, inkludert evt. 
kjøring til startsted/retursted og 
god rast.

Lier
Fotturer på dagtid hver tors-
dag kl. 10.00 hele året. Varighet 
inntil 4 timer, inkludert god 

rast. Fast oppmøte på Haug-
estad i Lierbyen, eller turens ut-
gangspunkt. Turene arrangeres 
i samarbeid med Lier Frivillig-
sentral.

Røyken & Hurum
Fotturer på dagtid på onsdager 
kl. 10.00. I partallsuker går 
turene i Røyken, i oddetallsuker 
i Hurum. For turene i Røyken, 
er det fast oppmøte ved Røyken-
badet kl. 10.00, eller ved startst-
edet for turen kl. 10.15.
For turene i Hurum, er det fast 
oppmøte ved Semsporten (på 
RV 289 mellom Sætre og Klok-
karstua) kl. 10.00, eller ved 
startstedet for turen kl. 10.15. 
Varighet 3- 4 timer. Innimellom 
er det noen lengre turer som 
varer hele dagen.
I samarbeid med Frisklivssen-
tral og Frivilligsentral.

Sande & Svelvik
Fotturer på dagtid to tirsdager 
hver måned. Det er da fast 
oppmøte kl. 10.00 på Torget 
i Sande. Også kveldsturer og 
søndagsturer. I samarbeid med 
Frisklivssentralen.

Mandagsturene 60+
Fotturer på dagtid hver mandag 
fram tom 26. oktober.
Oppmøte direkte opp på 
busstasjonen, eller aktuelle 
bussholdeplass, for hver tur. Av 
og til benyttes innleid buss til 
turens startsted. Oppmøte ved 
DNTs tursenter/turbutikk i Gå-
gata/Nedre Storgate 10 dersom 
det ikke er transport.

Nærturgruppa
Turer i rolig tempo hver ons-
dag. Oppmøte kl 10.00 utenfor 
hos Turistforeningen i Gågata 
i Drammen sentrum. Turene 
passer for alle, varighet 3-4 
timer inkludert spisepause og 
småpauser.

Oversikt over turene finner du 
på dntdrammen.no, eller i pa-
pirform i vårt Tursenter/Turbi-
tikk  i 
Nedre Storgate 10/Gågata i 
Drammen.
Følg også med på de enkelte 
gruppenes Facebook-sider for å 
være helt oppdatert.

U t  p å  t u r - g r u p p e n e

Jeg er glad i å gå turer i skog og mark. 
Noen ganger blir det kjedelig å gå de samme stiene.
Tekst og foto: Egil Lindberg, frivillig i DNTD

SjekkUt-appen 
fører deg til nye 

turmål!

DNT har laget en app som heter Sjek-
kUt. Denne gjør det mulig å finne turer i 
nærområdet. Når du er et sted, kommer 
det opp i appen om det finnes SjekkUt-mål 
i området.

De foreslåtte turene har forskjellige vans-
kelighetsgrader, og er normalt ikke lenger 
enn at den kan gås på en time én vei.

Vel framme ved målet, er det mulig å sjekke 
ut at du har vært der. Hvis det er nettdekn-
ing, kan du legge ut et bilde av deg selv og 
signere gjesteboken. Besøket blir registrert 
i appen uavhengig av dekning.

Appen inneholder kart over området der 
sjekk ut punktet er markert, og du kan se 

hvor du befinner deg i forhold til dette.
For å kunne bruke appen, må du lage din 
egen «Min side» i DNT, men du må ikke 
være medlem i DNT for å bruke den. På 
«Min side» får du oversikt over steder du 
har vært, kan se på bilder du har tatt, og 
evt. slette hvis du ikke er fornøyd.

For alle som er glade i skog og mark, er 
SjekkUt-appen en berikelse.

Har du problemer med installering av 
SjekkUt-appen, kan du få hjelp til instal-
lering i Tursenteret vårt i Nedre Storgate/
Gågata i Drammen. Velkommen inn!

God tur!
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Den svært sjarmerende setra, Tova i 
Norefjell og Eggedalsfjella, søker nå etter 
ny tilsynsansvarlig. 

Hytta ligger vakkert til, 1000 m.o.h, på en seter-
voll på ruten Norefjell – Hardangervidda, mel-
lom Haglebu og Høgevarde. Toveseter ble bygget 
på 1800-tallet, så her er det mye nostalgi å op-
pleve ved et besøk. Selv om hytta er gammel, er 
den sjarmerende og med mye historie i veggene. 
Dette er noe de besøkende setter pris på.

Med sin alder, trenger hytta noe mer tilsyn enn 
mange andre hytter. Det er av denne årsak behov 
for både en tilsynsansvarlig, og flere deltakere 
i tilsynsgruppa. Tilsynsarbeidet består hoved-
sakelig av generell oppfølging av hytta, og sørge 
for at forbruksmaterialer er til stede, slik som 
såpemidler, dopapir, gass, ved og alt annet nødv-
endig utstyr. Ved og gass blir kjørt inn med skuter 
vinterstid. Det må påregnes litt grundigere vask 
av hytta et par ganger året, dette gjøres på felles-
dugnader. I tillegg er det behov for noe beising, 

litt snekring og annet forefallende arbeid som må 
gjøre på en slik gammel hytte.

For best mulig kontinuitet for hytta, søker vi etter 
2 til 4 personer. Toveseter trenger tilsyn med je-
vne mellomrom i tillegg til 1 til 2 fellesdugnader 
i året. Tilsynsgruppen fordeler tilsynet innad i 
gruppen.

Hytta er relativt lett tilgjengelig både sommer og 
vinter. Raskeste adkomst er å kjøre til Sandvasse-
tra. Herifra er det 3 km å gå på T-merket sti (ca 50 
minutters gange) om sommeren. Samme utgang-
spunkt på vinteren. Vi har begynt å kjøre skiløype 
i hovedsesongen, slik at adkomst fra hovedløypa 
og inn til hytta er enklere.

Kjøregodtgjørelse og alle andre utlegg i forbindel-
se med tilsyn dekkes av DNT.

For mer informasjon og interesse, ta kontakt med 
Johan Fegri, johan@dntdrammen.no eller på mo-
bil 913 50 764.

Vi søker ny tilsynsansvarlig på 
Toveseter

Det siste halvåret har vært spesielt krevende for 
hyttedriften i DNT. Det fantes ingen fasit for 
hvordan vi kunne tilgjengeliggjøre vårt hyttetil-
bud. Måten DNTs hytter er tilgjengelige på gjorde 
det spesielt utfordrende, og det krevdes tiltak som 
ville endre tilgjengeligheten til hyttene radikalt. 

Da pandemien brøt ut, ble hyttene stengt umid-
delbart, og arbeidet med å utvikle en plan for 
hvordan hyttetilbudet skulle fremstå startet. I 
første omgang måtte det avklares om det var 
mulig å tilgjengeliggjøre hyttene i det hele tatt. 
DNT stod samlet i dette arbeidet, og i samar-
beid med Folkehelseinstituttet (FHI) ble det ut-
viklet en smittevernplan på 35 sider som beskrev 
hvordan vi kunne gjenåpne hyttene, og hvordan 
de skulle presenteres. 

Smittevernplanen beskrev store endringer i tilbu-
det. Dette var endringer som førte til at alle måtte 
forhåndsbooke sin overnatting, dagbesøk ble ikke 
tillatt, karantenetid mellom hvert besøk ble inn-
ført, nye og mange informasjonsplakater ble utar-
beidet og oppsatt, utvidet bruk av antibac innført, 
håndvask ble særs viktig, klor til hyttevask og mye 
mer måtte på plass. Nye rutiner måtte innføres, 
og det ble behov for hyppige tilsyn med grundige 
vask av hytta.

Stor dugnadsinnsats
Tiltakene som skulle innføres på kort tid var helt 
avhengig av en enorm dugnadsinnsats for at hyt-
tene igjen kunne åpnes. I første omgang måtte 
alle hyttene vaskes grundig, alt overflødig som 
kunne spre smitte ble fjernet, og en hel del nye 
rutiner skulle innføres. De frivillige i foreningen, 
og alle hyttetilsyn, fortjener en stor takk for den 
enorme innsatsen som ble lagt ned i vår, men 
også gjennom hele denne krevende og travle som-
mersesongen.

Tilbakeblikk på sommeren
Det er ingen tvil om at hyttebesøket på de alle 
fleste av våre ubetjente hytter har gått ned i 
sommer. Dette skyldes flere ting, både at kapa-
siteten på hyttene er redusert siden færre sen-
ger er tilgjengelige som et smitteverntiltak, men 
også økt usikkerhet rundt bruken, og at de aller 
fleste hyttene kun er tilgjengelig i sin helhet, og 
ikke på sengebasis. Vi er klar over at dette med-
førte ulemper for enkelte. Smitteverntiltakene 
er også krevende å kommunisere, spesielt til 
nye medlemmer som ikke er like godt kjent med 
DNTs hyttetilbud. Noen av disse årsakene førte 
nok til at en del valgte andre løsninger enn over-
natting på DNT-hytter i sommer. På tross av at 
tilbudet kunne by enkelte ulemper, er vi stort sett 
fornøyd med besøket, og at vi har kunnet ha hyt-
tene tilgjengelig på en forsvarlig måte. Dette har 
stort sett fungert godt.

Hyttene kan KUN leies i sin helhet
Ordningen med at alle våre selv- og ubetjente 
hytter kun kan leies i sin helhet beholdes ut over 
høsten og trolig ut året, helt frem til smittespred-
ningen er under kontroll, og samfunnet generelt 
begynner å komme tilbake til normalen igjen.
Vi ber om forståelse for de ulemper dette måtte 
medføre.
God tur! 

Covid 19- tiltak på våre 
hytter

Alle Hyttenytt-artiklene er skrevet av Johan Fegri, 
Markeds- og driftssjef i DNTD  
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Vi har nylig etablert en ny dugnadsgruppe 
i foreningen som skal jobbe med produk-
sjon av ved, rydding av stier og generelt 
ryddearbeid rundt hyttene våre. Deltak-
erne i gruppen er i disse dager i ferd med 
å få opplæring og kursbevis for motorsag. 
Dette er en forutsetning for kunne beny-
tte seg av motorsag på dugnad for DNT.
Arbeidet består av mer enn motorsag 
bruk. Det vil også dreie seg om kløyving 
og pakking av ved i sekker, og mye annet, 
så her er det oppgaver for enhver smak og 
interesse.

Trenger en leder
Gruppen har behov for en leder som kan 
fungere som organisator for både arbei-
det og for utstyret som blir brukt. Er du 
interessert i denne type arbeid, og kunne 
tenke deg å bli med på å organisere ar-
beidet, så ta kontakt med driftssjef Johan 
Fegri: johan@dntdrammen.no eller på 
mobil 913 50 764.

Oppstart motorsag- og vedgruppe
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Ny gapahuk på  
Blektjern
Endelig er vi i gang med bygging av det nye 
tilbygget til den eksisterende lavvoen på 
Blektjern i Strømsåsen i Drammen.

Utvidelsen har vært planlagt i to år, og er et sa-
marbeid med Drammen Kommune hvor kom-
munen bidrar med økonomisk støtte, mens DNT 
Drammen og Omegn utfører jobben. 
Gapahuken blir bygget i svært kraftig tømmer 
som det har tatt noe ekstra tid å få tak i. Nå er alt 
på plass, og gapahuken står ferdig. Den innehold-
er noen flere soveplasser, i tillegg til at vi endelig 
kan tilby spiseplass/opphold under tak utendørs 
på Blektjern. Dette fører til mer fleksibel bruk av 
villmarkscampen i all slags vær. 
Det aller meste av jobben er gjort på dugnad av 
DNT Drammen og Omegns egen dugnadsgruppe. 
Selve reisverket ble satt opp av tømrerfirmaet 
Henriksen, da det var behov for kran for å få 
løftet det grove tømmeret på plass. Ut over det, 
er grunnarbeider, kledning og taktekking utført 
på dugnad.
Det er nå overnattings- og bespisningskapasitet 
til totalt ca. 30 personer, eller omregnet - til en 
stor skoleklasse samtidig.

 - En gave fra himmelen i en vanskelig tid 
DNT har et tett samarbeid med Sparebankstif-
telsen DNB. De kjenner oss godt, og i mars/april 
i år, da store deler av vår virksomhet ble lagt ned, 
alle hytter ble stengt og ingen av våre betjente 
anlegg kunne holde åpent i vinter, var stiftelsen 
tidlig ute med å støtte oss økonomisk slik at vi 
kunne opprettholde arbeidet med å vedlikeholde 
og utvikle våre hytter selv om inntektene uteble. 
DNT Drammen og Omegn mottok én million 
kroner øremerket utvikling av våre hytter.

Det er ikke vanskelig å finne gode hytteprosjekter 
å bruke pengene på i foreningen, men vi er opp-
tatt av best mulig utnyttelse av denne gaven.
Foreløpig er følgende gjort:

Ny kledning på Mårbu 
Den betjente hytta Mårbu på Hardangervidda 
har i lengre tid slitt med dårlig panel utvendig, og 
manglende vindtetting og isolasjon. Vinterstor-
mene blåser tvers igjennom hytta, og gjør hytta 
krevende og kostbar å fyre, samtidig som snø til 
tider har føyket inn. I høst har vi fjernet utvendig 
panel på syd og vest-vegg, lektet ut på nytt, med 
ny vindtetting og isolasjon.  Faktisk manglet det 
isolasjon på store deler. Jobben tydeliggjorde det 

store behovet, og det forventes bedre inneklima 
på hytta til vinteren.

Ny terrasse på Veslekillingen 
60 kvm med terrasse ble lagt på Veslekillingen 
i Sandebukta for å forbedre utearealene. Hytta 
er en sommerhytte, og de fleste måltider inntas 
utendørs. Det var stort behov for en forbedret 
uteplass, og riktig så fint ble det.

Utbedring av selvbetjenthytte på Rauhelleren
På hemsen i andre etasje var ikke rømnings-
veien optimal. Eksisterende vinduer ble fjernet, 
og erstattet med nye som oppfyller kravene for 
rømningsvei. I tillegg ble sengene på rommene 
utbedret.

Ny pipe til aggregatet Rauhelleren
Til tross for solceller går aggregatet ved lengre 
perioder med overskyet vær. Det var behov for å 
forbedre brannsikkerheten og støyutslippet til ag-
gregatet på Rauhelleren. Tiltaket ble å mure opp 
en ny og isolert pipe.

Alle pengene er fortsatt ikke brukt opp, og vi er 
i planleggingsfasen for flere større prosjekter - 
blant annet forbedret toalettløsning på Mårbu. 

Ny kledning, iso-
lasjon og vindtet-
ting på Mårbu

Pengestøtte fra Spare-
bankstiftelsen DNB

Massiv dugnadsinnsats på 
Veslekillingen i sommer

Ny terrasse og rekordsommer på Vesle-
killingen

En ivrig og dyktig dugnadsgjeng på Veslekillingen 
hadde et stort ønske om å forbedre uteområdene 
foran hytta. Gjengen planla, tegnet, prosjekterte 
og ordnet det meste selv. Med litt hjelp fra luften, 
kom materialene seg enkelt ut på øya. I løpet av 
en ukes tid i slutten av mai var plattingen ferdig, 
og klar for sommerens store innrykk av gjester. 
Takk til hele dugnadsgjengen på Veslekillingen 
som gjorde dette mulig!

Alle ville feriere ved sjøen i sommer
Ingen tvil om at årets sesong har vært annerledes, 

og gitt oss ut-
fordringer vi ikke 
hadde sett for oss 
kunne skje i DNT. 
Dette skulle gi 
blandede utslag, 
som blant annet har 
ført til rekordsommer 
på Veslekillingen. 

Denne lille hytta med to leiligheter, ute på en øy, 
med robåt som eneste mulige adkomst, og – ikke 
minst - egen strand ved sjøen i Sande, skulle vise 
seg å bli sommersesongens store hit! I fra hytta 
åpnet opp 1. juni og frem til sesongslutt 1. okto-
ber har den vært fullbooket nesten hele tiden, 
med unntak av noen hverdager på tampen av se-
songen. 
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I høst nådde vi første milepæl i det store solen-
ergi-pilotprosjektet til DNT - på Rauhelleren tu-
risthytte på Hardangervidda. Endelig kunne vi 
skru av aggregatet for godt. Det vil si, vi fjerner 
det ikke helt, det vil fortsatt fungere som et nød-
aggregat, men driften baserer seg hovedsakelig på 
strøm fra solcellepanelene. 

Solcelleanlegget er montert i to omganger
Årets installasjon har blitt utført i to omganger. 
Det var først og fremst viktig å få transportert inn 
alt utstyret med tråkkemaskin og slede på vinter-
føret.  Getek, som leverer solstrømanlegget, byg-
get først hele anlegget, bortsett fra solcellepan-
elene, hjemme i sitt verksted i Trondheim for å 
forsikre seg om at alt fungerte som det skulle.  

Så snart forholdene på fjellet lå til rette for trans-
port tidlig i ferbuar, ble hele anlegget pakket ned, 
kjørt til Dyranut og transportert med tråkke-
maskin til Rauhelleren og montert opp i det nye 
tilbygget vi kaller Energibua. Energibua består 
av to rom, et til aggregatet og et til resten av det 

tekniske utstyrets om inkluderer batterier, inver-
tere, regulatorer og masse annet teknisk utstyr.
 
Første fase var hybriddrift
I løpet av to lange uker var aggregat, batterier 
og det tekniske montert, og Rauhelleren kunne 
driftes som en hybridhytte. Dette betød at aggre-
gatet ladet opp batteriene, og all strøm på hytta 
ble hentet ut av batteriene. Dette førte til at ag-
gregatet gikk ca. 3 timer av gangen to ganger om 
dagen.  Allerede nå erfarte prosjektet en stor 
miljøgevinst ved at aggregatets gangtid ble redu-
sert med ca. 18 timer i døgnet.

Hybrid driften skulle testes ut gjennom vinterse-
songen, men samme dag som hybridanlegget stod 
ferdig, slo Covid 19-pandemien inn, og Rauhel-
leren, som skulle åpne dagen etter, ble stengt for 
vinteren. Etter dette skjedde det lite på Rauhel-
leren, bortsett fra at vi fikk transportert inn alle 
solcellepaneler og festesystemer på vinterføre 
i mai. Det som gjenstod, var å montere seol-
cellepaneler og koble det hele sammen.

Montering av solceller på taket
Etter en lang og snørik vår i fjellet, kunne vi en-
delig starte opp igjen arbeidet i midten av juli 
med noen byggetekniske tilpasninger. Getek an-
kom Rauhelleren tidlig i august med et lag på fire 
mann som umiddelbart og svært effektivt beg-
ynte å montere festeskinner til lektene som snek-
kerne allerede hadde skrudd fast på taket. 210 
solpaneler på 310 watt hver skulle monteres på 
hovedhyttas og uthusets sydvendte tak. I tillegg 
ble det montert paneler på begge gavlveggene på 
hovedhytta. Som et eksperiment i samarbeid med 
Enova er det montert 12 paneler på det nordvend-
te taket for å kunne måle ladeeffekten på begge 
sider av taket, og eventuell stråling fra snøen i 
fjellsiden bak hytta.

I løpet av august var alle 210 solpaneler på til 
sammen 65,1 kilowatt montert. Panelene skal 
lade opp 98 kwh med lithiumbatterier fra Tesvolt. 
6 vekselrettere på 7000 voltampere skal gjøre om 
DC-strøm fra batteriene til 230 volt AC. Ved over-
skudds ladestrøm fra Solpanelene blir det sendt 
strøm direkte til forbruk på hytta samtidig som 
batteriene lades. 

Solstrømanlegget stod helt ferdig 31. august, og 
i skrivende stund har anlegget fungert i 4 hele 
dager uten at aggregatet har startet i det hele tatt. 

Erfaringen tilsier allerede nå at vi produserer for 
mye strøm. Siden Rauhelleren ikke er tilknyttet et 
strømnett, må vi selv utnytte det som produseres. 
Dette gjøres best mulig ved å øke batterikapa-
siteten. Flere batterier er en del av planen, og vil 
føre til økt fleksibilitet i perioder med dårligere 
ladeforhold. Selv om dette er kalkulert, står batte-
riene for den største enkelt kostnaden, og er der-
for valgt delt opp for å ta lavere økonomisk risiko 
i et pilotprosjekt hvor uforutsette ting kan oppstå.
Hovedmålet er at solcelleanlegget skal erstatte 
opp mot 16 000 liter dieselolje i årlig forbruk.

Hva gjenstår?
Til fyring og varming av vann brukes fortsatt olje-
fyr. Jobben med å fase ut den begynner til vin-
teren. Anlegget er prosjektert, og monteringen 
begynner så snart det er vinterføre igjen, etter 
planen i februar. Oljefyren skal byttes ut med en 
rentbrennende vedkjele som fyres med ved og 
brennbart avfall, og 25 kvm med solfangere på 
taket. Disse to varmekildene skal varme opp tre 
akkumulatortanker med til sammen 5 000 liter 
vann. Overskuddsstrøm fra solcellepaneler vil 
også kunne bidra i perioder til å varme vann.

Dette anlegget vil være komplett ferdig somme-
ren 2021 når snøen har smeltet, og det er mulig å 
montere solfangere på taket.

Rauhelleren – verdens mest 
miljøvennlige hytte?

Montering av solpaner på gavelvegger. 
Her monteres og kles panelene elegant 
inn den vestvendte veggen slik at de blir 
en del av bygget.

Instalatører fra Getek monterer sol-
cellepaneler på uthustaket nå i august.

Instalatørene fra Getek i ferd med å mon-
tere det tekniske anlegget i energibua.

Teknisk rom. De to sorte skapene er 
Tesvolt batteriene.

Transport og montering av aggregatet var 
en kritisk fase. Aggregatet veier 1,5 tonn 
og skulle inn en liten smal dør. Med god 
dugnadsinnsats gikk det fint.
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Nydelig familiecamp i 
sommerfjellet 
I slutten av juni inviterte vi til vår årlige fami-
liecamp på Mårbu. Men da veien inn til Synken 
– hvor båten til Mårbu går fra – ble ødelagt av 
vinteren, kunne vi dessverre ikke dra til Mårbu, 
og vi måtte snu oss raskt rundt. 
Tekst og foto: Åshild Woie, DNTD

Vi kontaktet Hakkesetstølen på Geilo, og der hadde heldigvis 
Torild mulighet for å ta oss imot. Og det ble 4 flotte dager i 
strålende sommervær. Vi gikk fjelltur til Birgithovda, og alle 
føtter – både store og små – kom rundt hele runden på nesten 
1 mil. Vi hadde St. Hans-feiring med grilling, spekemat og 
hjemmelaget rømmegrøt ved stølens eget fjelltjern, og de al-
ler fleste ble fristet til et kveldsbad. Det ble tur til beachen ved 
Ustedalsfjorden, hvor vi grillet pizza og kanelsnurrer, padlet 
kano og badet (i iiiiskaldt vann), slappet av i hengekøyer, eller 
spilte volleyball. 
Siste dagen hadde vi litt leker ved hytta før noen dro videre til 
neste sommertur, mens en liten gjeng gikk tur til toppen av 
skiheisen og fikk flott utsikt over Geilo. 
Alle dagene strålte sola for oss og ga deilige, varme sommerd-
ager. Så både små og store koste seg mye med herlig mat og 
fjellhygge, som forhåpentligvis ga gode minner for livet. 

Barnas Turlag 
Røyken og Hurum
Selv om Røyken og Hurum nå ligger under Asker, 
hører fremdeles Barnas Turlag til oss. 
Turlaget ute på halvøya har ligget litt i dvale, men 
nå vil et par ildsjeler dra det i gang igjen! 
Turprogrammet er satt, men de endelige datoene 
vil bli annonsert på Facebook-siden deres, og også 
på nettsiden vår. Det blir én turdag hver måned, 
utenom januar og juli.

Oktober:  Klatring
November:  Hytteovernatting 
Desember:  Julegrøt ute
Februar:  Skitur til turisthytte på halvøya
Mars:   Skilek og grilling
April:   Uteovernatting 
Mai:   Topptur i området
Juni:   Håøya/naturverksted
August:   Fiskedag
September: Orienteringsdag

Velkommen med på tur! 
Kan du tenke deg å bidra på turene, ta kontakt 
med oss på barnasturlag@dntdrammen.no

Tekst: Åshild Woie, DNTD

Hyttetur med familien 
i høstfjellet?
Har dere lyst på hyttetur i høst? 
For barnefamilier vil vi spesielt fremme to av våre 
hytter; 
Dusehesten, og vårt nyeste tilskudd Røggjen. 
Dusehesten ligger i Smådøldalen på Dagalifjell. 
Det er kun to små kilometere å gå i koselig ter-
reng fra parkeringsplassen til hytta. Hytta er en 
koselig laftehytte med 8 sengeplasser, fin utsikt, 
stort uteområdet til å leke på, og en liten gapahuk 
man kan kose seg i. En snau kilometer fra hytta 
ligger en stor stein man kan gå tur til, som heter 
det samme som hytta, eller man kan gå litt lenger 
til Dusetind. På vinteren er det fine skiløyper i 
nærheten. 
Røggjen åpnet vi i år, og den ligger i Vassfaret, i 
fjellet mellom Gol i Hallingdal og Bagn i Valdres. 
Den har plass til 6 personer. Fra innerste parker-
ing er det kun 3 km å gå til hytta. Her kan man 
også sykle. Både Vassfarstien (sommer) og Even-
tyrløypa (vinter) går like ved hytta. En hjemme-
koselig hytte i et trivelig terreng.
Begge hyttene er ubetjente. Det vil si at man selv 
må ha med egen mat og sengetøy, men utover det 
er de fullt utstyrt. På begge hyttene er det tilrette-
lagt for å ha med hund. 

På Dusehesten. Foto: Jeanett Zetterstrøm

Kanotur på Langvann. Foto: Privat

Hytta og gapahuken, Dusehesten. Foto Åmund Tonna
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DNT Ung Drammen (13-30 år) starta 
i 2018 med eit innovativt prosjekt om 
å restaurere ei gammal hytte på ca 10 
kvadratmeter. To år seinare har prosjek-
tet blitt endå meir innovativt og veldig 
hårete; hytta er revet, ny hytta er teikna, 
godkjent av kommunen og i anmarsj til 
å settas opp. Gjennomført av drammen-
sungdom. På landsmøte i april vann dei 
også Vegleiarprisen for sitt arbeid inn i 
prosjektet. 
 
Tekst og foto: Sigbjørn Bøtun, arrangements- og  
fagansvarlig i DNT Ung. Foto: Anne G. Wollertsen

I mai gav nye Drammen Kommune sitt samtykke 
til å starte rivinga av den gamle hytta som ligg ved 
Nerdammen over Solbergelva. Det tok ungdom-

men kun to helger å få jamne hytta med jorda, og 
nå ser dei fram til arbeidet med å setta opp ei ny 
hytte på 68 kvadratmeter. – Sidan dette er ei DNT 
Ung-hytte, må vi prøve å gjere den litt artig, seier 
Ingeborg Kvarme (18), som sit i arbeidsgruppa og 
DNT Ung Drammen-styret. 

DNT Ung Drammen-styret fekk presentert ideen 
om prosjektet sommaren 2018, og takka ja utan 
å nøle. - Vi satt umiddelbart i gong med planleg-
ginga av det vi ynskja skulle være ein friluftsliv-
portal for alle aldrar, seiar Ingeborg. Synfaringar 
og nøysame inspeksjonar viste at hytta var gamal, 
slitt og alt for liten til å oppnå ambisjonane til 
DNT Ung om å tilrettelegging for alle, også dei 
med bevegelse- og utviklingsnedsetjingar. Dei 
valte like så godt å søke om å rive den gamle hyt-
ta, og bygge ei flunkande ny hytte på same stad.  

På landsmøtet til DNT Ung vann drammensung-
dommen den gjeve vegledarprisen for ein frami-
frå innsats så langt. – Det var utroleg artig å mot-
ta pris på grunn av Damslett-prosjektet. Det var 
veldig gøy å bli lagt merke til av landsstyret i DNT 
Ung for arbeidet med prosjektet vårt. Vi fekk pris-
en fordi vi er fyrste DNT Ung-gruppa i landet som 
byggjar si eiga turisthytte, fortel Kvarme.

Hytta skal stå klar sommaren 2021. Då har den 
ein prislapp på ca 1,3 millionar, og er blant anna 
sponsa av Sparebankstiftinga DNB. Hytta skal 
væra låst med DNT-standarlås, tilrettelagt for bev-
egelsenedsatte, og fungere som ei ubetent DNT-
hytte. DNT ung Drammen vil nytta både hytta 
og staden som ein base for sin aktivitet. Enten 
det er kurs, foredrag, fritidsrekreasjon som fiske, 
padling, bading, eller utgangspunkt for turar. 

Eit aktivt år for DNT Ung Drammen
I midten av august hadde DNT Ung Drammen 
sitt årsmøte og planleggingskveld med rekord-
stort oppmøte og rekordgode tal. 

DNT Ung Drammen gjennomførte årsmøte i 
henhold til vedtektene. Styret for 2020-2021 vil 
som føregåande år bestå av Ole Andre Skonnord 
(leiar), Mathias Rognbakken, Ingeborg Kvarme, 
Andrea Emilie Borgenvik og Alexander Finge-
schau. I valnemda blei Alisha Javid valt inn. 

DNT Ung Drammen har avhendt 90 turdagar det 
siste året, gjennomført 3710 dugnadstimar og ak-

tivisert 858 ungdommar i perioden. Med 30 fleire 
turdagar samanlikna med fjoråret, er dette ein 
stor auking; det har det vært en auking på 77 % i 
antal dugnadstimar, og vært en oppgang på 53 % 
deltakare på aktivitetane våre. I snitt har det vært 
9,5 deltakarar per aktivitetsdag, mot 7,6 året før. 
Orsakande til den enorme auka er nok samansett, 
men prosjekter som satsing på lågterskel-friluft-
sliv for alle og prosjekt Damslett kan være fleire 
viktige orsaksforklaringar. Ein skal også være klar 
over at DNT Ung fekk ein rekke avlyste turar i 
mars, april og mai, noko som bidreg til å gjere tala 
ekstra imponerande.

Etterfylgt av møtet deltok alle 17 frivillige i tur-
planlegging av det neste turåret. Det kom forslag 
til over 60 turar. Nå styret er i gong med arbeide 
med å sette opp ein turkalendar fram til som-
maren 2021. 60 turar blir det nok ikkje, men ung-
domsstyret er glad for at det er mange som vil vid-
areføre det store engasjementet i friluftslivet. Eit 
nytt tiltak som snart vil sjå dagens lys, er lågter-
skeltilbodet «ute-måndag». Her vil turlederane 
rotera på å halde kveldsaktivitet ein gang i veka, 
året rundt. Målet med ute-måndag er å etablere 
eit sosialt miljø rundt DNT Ung Drammen, med 
fokus på lågterskel aktivitet, kontinuitet og forut-
sigbarhet. Dette tilbodet vil erstatte tur-tirsdager 
som nå har vært arrangert kvar 4. tysdag. Vi håper 
mange ungdommar ynskjer å bli med oss her! 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: 
@dntungdrammen 

Prisvinnande prosjekt på Nerdammen av 
DNT Ung Drammen
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Turspesialisten i 
Drammen
På hjørnet Schwenckegata og Nedre Storgate 10/Gågata 
ligger Drammens mest spennende butikk  
– i alle fall om du er interessert i tur. 

T U R S E N T E R E T

God tur!

«Ut på tur aldri sur» står det over døra – og detter er en påstand det er 
mye sannhet i, skal vi tro Sveinung Tofte i Turbutikken. 
«Turlivet er en viktig kilde til mange verdifulle ting. Bedret helse, økt 
kunnskap, flotte og spennende opplevelser og kanskje også hyggelig 
sosialt samvær. Det er altså mange viktige grunner til å komme seg ut 
på tur!», forteller Sveinung Tofte.
Turbutikken på knapt 70 kvadratmeter rommer det meste av det utsty-
ret du behøver for en sikker og behagelig tur til skogs og fjells. Vi har 
blant annet et rikt utvalg av kart, sekker i ulike størrelser, sko, klær og 
turutstyr. Vi har til med et stativ med brukt og bra turutstyr. 
Det som skiller oss mest fra en vanlig sportsbutikk, er allikevel alle 
tips og råd vi kan bidra med. Hos oss får du informasjon om DNTs 
turer, aktiviteter og et svært rikholdige hytte- og stinettverk. Her har vi 
turtips som passer for alle - både i nærområdene og fjernere fjellstrøk.
Velkommen til oss!

Foto: Sveinung Tofte

TUR  /  47/  TUR46



T U R S E N T E R E T

1 Thermarest Z-sol Lite. Veil. Kr 799,- Medlem kr 679,-

2 Osprey Dry Sack 6 liter. Veil. kr 140,- Medlem kr 119,-

3 Silva Ranger Kompass. Veil. kr 299,- Medlem kr 254,-

4 Kart Nordeca Topo 3000. Veil. kr 259,- Medlem kr 220,-

5 Titanbestikk Sea to Summit. Veil. kr 309,- Medlem kr 263,-

6 Helsport Vindsekk. Veil. kr 1100,- Medlem kr 935,-

7 Bergans Helium Pro 40. Veil kr 2100,- Medlem kr 1785,- 

8 Termos 0,5 l  Veil. Kr. 449,-  Medlem kr. 382,-

Et lite utvalg fra lista: 

7.

8.

6.

2.
3. 4. 1.

5.
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For Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT 
Oslo og Omegn, er ikke turskøyting ukjent. Han 
har vært ute på mange langturer siden han var 
barn, da faren tok ham med ut på islagte vann i 
marka.

Nordmarka og Østmarka er ypperlige områder til 
det, mener Wikborg. 

Han har mange ganger gått den klassiske turen der 

man starter ved Mylla, følger vassdragene mot Kat-
nosa og Sandungen, Hakkloa, Bjørnsjøen og ned til 
Maridalen ved Skar. Dette er en heldagstur.

- Dette er nok en tur for dem med litt erfaring, 
ikke en nybegynnertur. For å gå en slik langtur, 
må du vite at det er sammenhengende vassdrag. 
Det kan være litt vanskeligere i Drammensmarka 
der det ikke er så mange sammenhengende sjøer 
og elver. 

Men for dem som vil prøve denne sporten, er det 
flere spennende vann i Oslomarka som man kan 
prøve seg på. Henning trekker frem noen som kan 
være aktuelle; Nøklevann og Langen i Østmarka, 
vannene ovenfor Skar i Maridalen, Maridalsvan-
net og Bogstadvannet i Nordmarka

I Østfold finner vi Vansjø, som er et stort vann 
med mange kroker og sund. Hvis bare isen legger 
seg der, er dette vannet ideelt. DNT Vansjø arran-
gerer både kurs og turer her.

På noen innsjøer blir det til og med brøytet for 
langturer. Det blir ofte gjort på bl.a. Harestuvan-
net.  Du kan finne informasjon om dette på inter-
nett og Facebook. 

Beste tiden er når det på senhøsten, eller tidlig 
vinter, er blitt kaldt før snøen legger seg, eller et-
ter en mild periode når snøen har forsvunnet og 
det er blitt kaldt igjen, og isen fortsatt er tjukk. 

- I skøytemiljøet snakker vi ikke om trygg is. Det 
vil alltid være steder der isen er utrygg. Vi snak-
ker om trygg ferdsel, sier Wikborg.

- Å tenke sikkerhet er alfa omega. Jeg vil ikke 
anbefale å dra på skøytetur uten å ha gått et kurs 
først. Man kan lære mye av erfarne turskøytere, 
sier Wikborg.
Wikborg forteller en historie som skjedde for 
mange år siden. Han var på skøytetur med faren 
og svogeren som nylig hadde giftet seg med Hen-
nings søster. De skulle ta seg fra Damtjern i Nord-
marka, via Krokskogen til Sørkedalen.

- Plutselig opplevde vi at far gikk gjennom isen. 
Det ble plutselig dramatikk. Svogeren min skulle 
være rask og hjelpe ham opp. Men det endte med 
at også han gikk gjennom isen. Men så satte far 
bena under seg, og det viste seg at han fint kunne 
stå. Vannet rakte ham til midjen. Han var heldig-
vis på grunt vann. Det gikk fort fra høydramatikk 
til lettelse, forteller Henning.

Denne historien er en påminnelse.  

- Det er lurt å planlegge turen sammen med 
dem du skal gå med, se på kart, tenke gjennom og 
snakke om hva dere gjør hvis uhellet skulle være 
ute, sier Henning.Turskøyting i marka

Å gå langtur på skøyter blir stadig mer populært. Det er noe svenskene har 
drevet med i lang tid. Nå har også flere og flere nordmenn oppdaget det.

Tekst og foto: Maria Kommandantvold

Arne Saugstad, Henning Hoff 
Wikborg og Christopher  
Hansteen på Nøklevann i 
januar 2020.Foto: Privat

Henning Hoff Wikborg 
på Langen i Østmarka, en 
februardag i 2020. 
Foto: Arne Saugstad
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Hva må man ha med?
•  Du må være kledd etter forholdene. Ha alltid 

med et ekstra klesskift i sekken.
• Gå aldri alene. Vær alltid i følge med noen.
•  Sekken må verken være for stor, eller for 

liten, og den må kunne festes under skrittet 
slik at sekken ikke flyter opp hvis du skulle 
være så uheldig å gå gjennom isen.

•  Klærne skal pakkes i luftposer slik at de 
hjelper sekken til å flyte opp hvis du havner i 
vannet.

• Alltid ha pigger lett tilgjengelig rundt halsen. 
•  Livline må alle ha, og den må være lett 

tilgjengelig. Det er den uheldige som har 
havnet i vannet som skal kaste den til tur-
følget. 

•  Stav som egner seg til å sjekke isen. Lurt med 
ett sett staver med spisse pigger.

•  Hjelm – bør være lett og litt mer avansert 
enn en sykkelhjelm. Den bør sitte godt på 
hodet.

• Kart og kompass

Andre tips: 
•  NVEs nettsider varsom.no – hvor du kan 

finne informasjon om isforholdene.
•  Skridskonett – her må du logge deg inn via 

Skiforeningen. Det legges ut løyperapporter 
hver dag i sesongen, også for Norge. Du må 
være medlem i skøytegruppen, det koster en 
hundrelapp.

•  DNT Vansjø er en egen gruppe i DNT – her 
finner du informasjon om skøyting, turfor-
slag, kurs du kan ta.

•  Det finnes andre Facebook-grupper med tips 
og råd for turskøyting.

•  Henning foretrekker turskøytene med BC-
binding (back country) som du lett kan ta 
av deg. Med slike kan du bruke dine vanlige 
fjellstøvler, og det går fort å ta av og på hvis 
du skal gå et stykke på land langs vannet.

Stemningsfylt på Nøklevann 
i Østmarka en ettermiddag i 
januar 2020. Foto: Henning 
Hoff Wikborg
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GY L D E N L Ø V E  K A J A K K L U B B

Høst ved Kommersøya og Torill Flyen i 
kajakken. Foto: Jens Petter Ørjansen



- Og så skulle «alle» ut på vannet i ka-
jakk - Ja, hvem hadde trodd tidlig i vår 
at dette skulle bli tidenes padlesesong? 

Tekst og foto: Jens Petter Ørjansen

Viruset traff oss padlere, som alle andre, tidlig i 
mars. Det kom nærmest som en stor og uventet 
bølge. Fokuset vårt ble raskt å delta i dugnaden, 
og bidra til å hindre smittespredning.

I en periode ble det ikke lengre mulig å leie klub-
bens kajakker og utstyr. I midten av april fikk vi 
imidlertid på plass gode rutiner for desinfisering 
av kajakker og utstyr og bruk av Sjøboden ved 
Gyldenløve Brygge, og situasjonen «normalis-
erte» seg noe mer.

Alle lurte vi nok uansett litt på hvordan denne se-
songen kom til å bli. Ville folk bli med på turer og 
aktiviteter, eller holde seg mer for seg selv? Men 
med all fokus på at dette var året for Norgesferie, 
begynte vi snart å ane at noe var i gjære. Antallet 
henvendelser på telefon og via e-post fra folk som 
ønsket å begynne å padle økte markant, ja nærm-
est litt «eksplosivt.».

Padlekursene våre ble fylt opp veldig fort. Ven-
telistene for å komme på kurs har aldri vært så 
lange. Snart er kurssesongen 2020 over. Med fasit 
i hånden, hele 111 har deltatt på padlekursene vi 
har kjørt i samarbeide med Eian Fritid!
Totalt har 79 personer stått på ventelister denne 

sesongen. Vi har ved å øke kapasiteten på noen 
kurs, og å kjøre ekstra kurs, greid å gi et tilbud til 
de fleste av dem, om enn ikke til alle.

Sterk medlemsvekst
Medlemsveksten i klubben har også vært høy. 
Gyldenløve Kajakklubb har i skrivende stund 535 
medlemmer, hvorav 58 er nye som er kommet til 
i 2020. Mange er deltakere på kurs som har meldt 
seg inn i klubben, blir med på turer, eller padler 
sammen med andre medlemmer.

Tuer og aktiviteter
En del av helgeturene med overnatting har av 
naturlige årsaker måttet avlyses i år, men vi har 
oppretthold grunntilbudet som er de populære 
onsdagspadlingene. De har vært godt besøkt og 
stort sett fulltegnet med 20 deltakere. Vi har i 
tillegg til turer på elva og ut i Drammensfjorden, 
tatt med hengeren til Fiskumvannet, Steinberg og 
Holmen ved Asker.

Nå står høsten for døra. Mange helårspadlere for-
setter å sette åra i vannet selv om kulda river i 
nesa og de får litt rim i barten. For alle dem som 
trives best når det er litt varmere i vannet, start-
er vi opp med bassengtrening igjen 25. oktober. 
Eknes Svømmehall er leid totalt 14 søndager i se-
songen 2020/21. Der blir det lek og moro mens 
snøen laver ned ute på mørke søndagskvelder.
Men huff og huff, nå skal vi først nyte den flotte 
og fargerike høsten!
Vi sees på vannet!

GY L D E N L Ø V E  K A J A K K L U B B

Gyldenløve Kajakklubb 
- sesongen 2020

Sandebukta. Foto: Jens Petter Ørjansen



En slik tittel fanget oppmerksomheten. 
Via felles venner på sosiale medier op-
pdaget jeg den. Der dukket det stadig 
opp vakre naturbilder og inspirerende 
tekster, med undertoner av håp, vennskap 
og naturglede. Alle signert Friluftsam-
bassadør Steinar Saghaug. Hvem er han, 
som på helt sin egen måte formidler slik 
turglede og livsglede? Her må det være en 
som lytter til lyden av livet. Klart jeg ble 
nysgjerrig. Jeg tok kontakt.

Tekst: Anja Lena Jordahl. Foto: Steinar Saghaug

Vi avtalte å treffes, den spreke pensjonisten og 
jeg. Saghaug forteller om en god oppvekst i Odal, 
med nærkontakt til naturen. Både far og beste-
far var skogsarbeidere. Med en slik oppvekst i 
kanten av de dype skoger ble naturen et naturlige 
oppholdsrom både til lek og for arbeid. Og tidlig 
ble han introdusert for både jakt og høsting i det 
naturlige matfatet. 
- For meg var dette en naturlig arv, en arv som jeg 
tok med meg og har hatt enorm glede av gjennom 
hele livet, forteller Saghaug. - Jaktbørsa er lagt på 
hylla for lengst, men ikke turskoa. Jeg er imidler-
tid bevisst på at ikke alle har en slik bakgrunn, 
derfor er det så viktig for meg å bidra til å legge til 
rette for barn og unge i natur.

Fra Odal gikk veien til Oslo, med karriere i Pos-
ten og senere i Arbeiderpartiets sentraladmin-
istrasjon. Kontakten med naturen ble allikevel 
ikke mindre av den grunn. Oslomarka lokket, og 
mange turmål utforsket - det nye boltreområdet. 
Utallige besøk og turer har det blitt, i jobb som i 
fritid, med både vandring, sykling og telting. 
-
 Et spesielt nært forhold fikk du vel til Østmarka, 
Steinar? - Familien flyttet jo etter hvert tett på 
denne delen av marka. Har du noe perler du er 
villig til å dele herfra, som du stadig trekkes mot?

- Et nesten umulig spørsmål. Hele marka er jo full 
av dem, repliserer friluftsambassadøren. - Men 
det er to vann som jeg stadig oppsøker. Når jeg 
kommer dit, er jeg hjemme - Lutvann og det noe 
mer høyereliggende Lauvtjern. Det ble en helt sp-
esiell tur for meg første gangen jeg og vårt eldste 
oldebarn gikk dit. Hun var 3 år. 

Friluftsambassadør
- Det var tittelen Friluftsambassadør, og dine 
alltid så inspirerende turbilder, som gjorde meg 
nysgjerrig på «diplomaten». Du har fortalt meg 
at du fikk tittelen i 2015. Flere friluftsfolk vil nok 

minnes dette året som Friluftslivets år. Det aner 
meg det er en sammenheng her.
-Det stemmer, bekrefter Saghaug. - Som aktiv i 
Oslo og omland Friluftsråd i mange år, gikk veien 
fra verv og styreverv til lederverv i Friluftsrådets 
Landsforbund, noe jeg var i 2015. Flere som had-
de roller innen aktivt friluftsliv fikk denne tittel-
en. På en større friluftskonferanse det året gjorde 
jeg et lite stunt av dette og erklærte: En gang am-
bassadør, alltid ambassadør. For en friluftsambas-
sadør er jo ikke bare en rolle, det er en livsstil.

Turambassadør
- Nå som pensjonist oppholder du deg ofte i fjell-
bygda Leveld i Ål i Hallingdal. 
- Denne bygda ligger ved porten til Skarvheimen, 
og gir tilgang til en uendelighet av variasjon og 
turmål for den som vil utforske, forteller Steinar 
entusiastisk. Og han uttaler seg med tyngde. For 
han har hatt et forhold til dette området siden 
midt på 60-tallet og en kan vel i dag si at Odøling 
har gjort Hallingdøl av seg. 
- Områdene rundt bygdene Leveld og Vats, inno-
ver til Bergsjø og gjennom Lauvdalen over mot 
Holdeskaret, byr på et fantastisk helårs friluft-
sområde. Her byr naturen seg fram til alle årstider 

Friluftsambassadøren

Friluftsambassadøren i sitt rette element!

Skarvet, vinterstid
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med stor variasjoner, du kan gjøre «alt» fra små-
turer til langturer over, ved og under skarvene. 
Du kan fiske og du kan gå, eller sykle, på vakre 
seterveier. Her finner du fjell, ikke 2000-metere, 
men du får allikevel et fantastisk utsyn og vidsyn 

fra alle skarvene. Av dem er Lauvdalsbrea en fa-
voritt, og jeg tror nok jeg har besøkt den minst to 
hver sommer her oppe. 

På vinterstid forandrer landskapet seg, og det er 

som naturen har beholdt sin uberørthet og du er 
midt inne i fjellheimen.

En annen favoritt jeg gjerne søker til er turen opp 
på Reineskarvet, ruta som går opp fra Skarvan-
stølen, langs den vakre Skarvanstølåni. Her har 
istiden satt sine tydelige spor i landskapet. Som-
merstid kan du nyte et bad i en av kulpene langs 
åni. Vintertid kan du nyte fjellformasjonene og 
lysets variasjoner.

Kulturambassadør
Steinar, du er ikke bare friluftsambassadør. Du 
er også en kulturambassadør, ikke minst for fjell-
bygda Leveld. Etter å ha fulgt med på din profil 
Friluftsambassadør Steinar Saghaug på Facebook, 
vil jeg beskrive deg som et overskuddsmenneske. 
I om lag 5 år var du styreleder i Leveld Kunstnar-
tun. Her forteller du at du har vært med og fulgt 
utviklingen fra idé til ferdigstillelse av dette tu-
net. I dag framstår det som ei kulturperle og et 
arbeidssted hvor dere tilbyr kunstnere oppholdt 

ved, på tvers av sjangre. Og hvor ikke minst na-
turen, lyset og årstidene gir inspirasjon. Dere 
har jo satset på Kunst i natur – opplevelser. Det 
må nevnes at tunet ligger i ei bygd som har en 
av Norges vakreste kulturlandskaper, og her invi-
teres folket til å nyte kunst under himmelen. På 
tunet og i bygda finner du både billedkunstneren 
Birgit Hagen og forfatterne Jens Bjørneboe rep-
resentert.
Steinar, du smittet meg med din turglede og din 
entusiasme. Du mestrer å feste dette til kameral-
insen. I sommer uttrykte du en dyp glede over å 
skue over Hevjanåsen over din kjære Leveldbygd. 
- Tenk så heldige vi er, å kunne stå her som gutten 
i eventyret, å se fjell slik de skal være, uberørte 
med utsyn uten visuelle inngrep, sa du. Det aner 
meg at det er en engasjert naturverner som ut-
trykker seg slik.

Takk for bekjentskapet, og kom deg ut - 
som Steinar!

Norge i rødt, hvitt og blått

Steinar ved Blåtjerngrana

Utsikten over Lutvann mot Romsås
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