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LEDER

Kjære dugnadsfolk!

Vinteren er nå på hell og sommeren ligger 
snart foran oss. Mange planer er lagt og jeg 
regner med at når høsten kommer er veldig 
mye godt dugnadsarbeid utført. Lygnasamlingen 
for dugnadsledere og OK ble gjennomført med 
god deltagelse og motiverte dugnadsfolk. 
Programmet på Lygna hadde litt annet innhold 
i år enn det vi har hatt i mange år. DNT blir 
150 år i 2018 og da skal det skje mye!! Det er 
bare å begynne å glede seg. Christian Fornes 
og Gunhild Lundblad fra DNT Oslo og Omegn 
informerte om Kunnskapsåret 2017, Langrutene  
Massiv og Saga, 150 årsjubileet i 2018 og det nye frivilligregistret. 
 

Interessen for å delta på våre dugnader er fortsatt stor. Ikke alle får sitt første
ønske oppfylt, men det har gått greit å fylle opp dugnadene. Takket være en 
fleksibel og ivrig gjeng med dugnadsfolk. En kjempestor takk til dere alle. 
 

Til årets vardekurs er søkningen veldig god. Så jeg tror at rekrutteringen til 
Dugnadsgruppa også i fremtiden vil være god. En god opplæring vil på sikt 
også gi godt utførte dugnader. Kurset vil i år bli avviklet på Bjørnhollia. Det 
har de siste årene kommet til noen nye dugnadsledere, det er kjempebra. 
Men vi håper at vi kan få med oss noen flere. 
 

Jeg er også stolt over alle de gode tilbakemeldinger vi får på det arbeidet som 
Dugnadsgruppas folk utfører. Det viser at det arbeidet vi har lagt ned på å øke 
kvaliteten på det utførte arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk til dere 
alle. Jeg vil også sende en stor takk til Lise for alt det arbeidet hun legger ned 
for at vi skal få gjort våre dugnader på en effektiv og god måte. 
 
En kjempestor takk til dere alle som står på for Dugnadsgruppa i alle ledd. 

Med dugnadshilsen,
Ole Henrik Brekke
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Finn C og Lise

Tekst og foto: Vibeke Sølen

17.–18. mars arrangerte styret, som tidligere år, Dugnadsledersamling og OKsamling 
på Lygnasæter Hotell. 35 deltagere møttes til hyggelig middag fredag kveld. Etter 
middag diskuterte, konfererte og planla dugnadsledere og områdekontaktene 
sommerens dugnader, og man fordypet seg over kart, varder, stier og hytter.

Lørdag morgen startet selve samlingen og styrets leder, Ole Henrik Brekke, ønsket 
oss alle velkommen til en givende dag.
Det startet med datatrøbbel. ”Hvem kan data?” Humrende latter og vi konstaterte at 
vi alle er eldre enn våre barnebarn, ingen meldte seg kapable. Mens vi ventet på hjelp 
sang vi bursdagsangen for Sissel Klungtveit. Finn Christensen ble behørig takket av 
med 10 år som OK i Jotunheimen Øst.
Data ble ordnet og vi kom i gang. Kari Alvim overtar vervet som OK i Jotunheimen 
Øst. Hurra for enda en kvinnelig OK! 

DUGNADSLEDERSAMLING 2017

• 2016 viste igjen ny rekord for overnattinger på hyttene
• 2016 viste rekord med 14287 dugnadstimer!!
• Krækkja ferdigstilles
• Storeskag – DNT Oslo er i dialog med Statskog om tomt til sikringshytte på 

Storeskag. Det er planlagt befaring i juli.
• Fannaråkhytta – det er planer om bygging på Fannaråken. Dagens hytte har for 

liten kapasitet. Det er behov for å utvide fellesarealer, matlager og kjøkken m.m. 
Dagens sengetall vil bli opprettholdt.

• Haldorbu – det er planer om utvidelse på Haldorbu, men ikke i inneværende år.
• Finsehytta – det arbeides med en ombygging på Finsehytta. Byggestart vil tidligst 

bli i 2018.
• Sandhaug – selvbetjeningskvarteret skal oppgraderes.
• Glitterheim – det vil bli bygget nytt selvbetjeningskvarter i år.
• DNT Oslo og Omegn har et samarbeid med grunneierne i Mørkridsdalen om en 

mulig selvbetjeningshytte på Dalen. Dette vil være på ruta til Arentzbu.

Vardekurset på Bjønnhollia har pr. nå 14 påmeldte.

Reiseregningskjemaet er revidert. Nå er det en reiseregning for oppgavepliktige 
utbetalinger, f.eks. bilkjøring, og en for kun utgiftsrefusjoner, f.eks. tog, buss, 
bompenger. Noen må kanskje benytte begge skjemaene. Rekvisisjonsboka kan brukes 
på overnatting og reiser med offentlig kommunikasjon. Mat på oppreisedagen og 
retur kan kjøpes for inntil kr 500,– (kr 250,– hver vei) og kvittering må vedlegges 
reiseregningen.

Lise Havik fylte på med informasjon fra 
Avdelingen for hytter og ruter.

• DNT Oslo og Omegn har kjøpt ny hytte 
på Hemsedalsfjellet, Breistølbu. Den 
skal være vanlig selvbetjeningshytte og 
åpnet allerede i vinter.

• DNT Oslo og Omegn har overtatt 
gamle Østerbø Turisthytte for en 2års 
periode. Nytt navn Aurlandsdalen 
Turisthytte Østerbø.
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Rød T-varde på ledegjerde • Foto: Statens Naturoppsyn

Rød T  ved gravhaug • Foto: Statens Naturoppsyn

Skjemaer. Alle skjemaer legges etter hvert på nett, www.dntoslo.no > dugnadifjellet/ 
– se nederst til høyre på siden. Dugnadsledere tar med reiseregningskjema til 
deltagerne. Disse kan sendes ferdig utfylt direkte til Lise, m.a.o. man behøver ikke 
dugnadslederens attestasjon.

Fornminner. Les gjennom Merkehåndboka. Stier og T’er skal være minimum 5 m 
unna fornminner f.eks. dyregraver med ledegjerder, som det jo kryr av i de fleste 
fjellområdene i Norge. Vi skal ikke engang pirke borti disse, og aller minst bruke 
steiner derfra. Dette betraktes som miljøkriminalitet og er straffbart.
Fornminner kan leses på Riksantikvarens nettside, f.eks.: www.kulturminnesok.no
Husk at nettstedene ikke er fullstendige.

Alle kulturminner er ikke automatisk fornminner, men kulturminner er likefullt 
verneverdige de også. Her gjelder det å bruke «hue».

Statens Naturoppsyn var i 2016 på tilsyn av kulturminner i nærhet til stier i Rondane 
nasjonalpark. Ved Dørålsvatnet avdekket feltarbeidet liten slitasje på kulturminner. 
Unntaket var to tilfeller av stimerking med rødmalte T’er. Varden ble fjernet på 
ledegjerdet. Rød T på gravhaugen ble stående da steinen er en del av gravhaugen.
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Risikoskjemaet ble vi anbefalt å gjennomgå både før og etter dugnaden. Vi kan da 
fange opp ”hva gikk galt”, og/eller endringer som bør meldes til Lise.

”Vi” er grunnsteinen i hele DNTarbeidet. Dugnadsgruppa får hele tiden gode 
tilbakemeldinger fra hyttebestyrere, hyttetilsyn, og ikke minst – fra turgåere. Vi kan 
være stolte over hva vi gjør og bidrar til. Dette er velfortjent ros og anerkjennelse.

Hva skal vi etterlate oss i fjellet?
Svar: Ingenting — bortsett fra et smil.

Kunnskapsåret 2017, Jubileumsåret 2018 og Frivilligregister

Til slutt informerte Christian Fornes og Gunhild Lundblad fra DNTs adm. 
om Kunnskapsåret, Jubileumsåret og Frivilligregisteret.

Kunnskapsåret. DNT har ca. 1 mill. røde Tvarder, 20.000 sommerruter, 
4300 km kvistete vinterløyper, ca. 550 hytter, 409.000 overnattinger og 
600.000 dugnadstimer.

Ikke dårlig! Vi bidrar til nordmenns livskvalitet, til gode opplevelser og til 
bedring av folkets helse. Dette bør våre myndigheter sette litt ekstra pris på.
Tusenvis stiller opp som frivillig på forskjellige dugnader og bruker av sin tid 
for at andre skal få gode naturopplevelser. 
Dette arbeidet gjør seg ikke selv!

Alle dugnadsfolk ble invitert til å bli DNTveivisere med rød hyttenøkkel, 
rød veiviservest og informasjonsmateriell.

I 2018 er det Jubileum. 150 år er gått siden DNT Oslo ble stiftet. Dette skal 
feires over hele landet. Noen arrangementer er allerede på plass, bl.a.:

• 19. januar 2018 arrangeres jubileumskonsert i Oslo Spektrum. Kommer 
det invitasjon til dugnadsfolket, mon tro?

• Juni – DNT landsmøte i Oslo. Her vil man trenge frivillige under 
arrangementet.

• Ny app: SjekkUT lanseres i april, innlegging av turruter og poster.
• SAGA – Ny langrute i tillegg til MASSIV.

DNT utvikler et datastyrt Frivilligregister, som blir arbeidsverktøy for all 
frivillighet, til bruk for ansatte i foreninger, turlag, frivilliggrupper.
Historikk over frivilliges tidligere dugnader, oversikt over interesser, kurs, 
ekspertkunnskaper, turledervirksomhet etc. skal innarbeides i registeret. 
Frivillige skal få tilgang til registeret via «Min side».
Det blir strenge kriterier for bruk av, og innsyn i, registeret.

Lise håper at systemet allerede i 2018 er fullt operativt og at vi selv skal 
kunne melde oss på dugnad elektronisk.
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OMRÅDEKONTAKTSAMLING 2017

Tekst og foto: Vibeke Sælen

Etter en nydelig lunsj reiste de fleste hjem og det var tid for OK-samlingen. 
Tilstede var 8 OK’er, styret, Lise og Varder’n.

Dessverre var den nye områdekontakten for Jotunheimen Øst, Kari Alvim, ikke 
tilstede. Hun var allerede booket inn som turleder på Finse.

Styret ble oppfordret til å følge opp problemet rundt Fornminner og Kultur
minner på neste Dugnadsledersamling. Dette er et viktig temaområde i vårt 
arbeide. Vi frivillige vet nok for lite selv om Merkehåndboka forteller såpass mye 
at vi skjønner vi skal være varsomme.

Årsmøtet skal i år avvikles på Krækkja hvor det er flust med fornminner, 
fangstgraver og ledegjerder. Vi kan da snakke om og besiktige mer hva temaet 
dreier seg om.

Skilt og stolper
I jubileumsåret 2018 skal fokus være på god skilting, 
spesielt på utfartssteder og ut fra hyttene. Dugnads
gruppa har fått penger til innkjøp av 200 flere skilt 
enn budsjettert. Problemet for adm. er at det ikke er 
bestemt hvilket materiale de fremtidige skiltene skal 
produseres i. Lise har vurdert mange typer skilt og 
mange typer materiale. Man har lyst å gjenoppta 
produksjon av skilt i metall, men problemet er at 
lange skilt bøyer seg i vinden. Alle OK’er skal bruke 
2017 sommeren til å kartlegge hvor nye skilt skal stå 
og om stolpene står hensiktsmessig plassert. Deretter 
skal ny skilting gjennomføres region for region. 
OK’ene skal melde inn skiltbehov som vanlig.

Ekstra god merking i stideler blir mer og mer påkrevet. Uerfarne fjellfolk skal 
kunne oppnå trygghetsfølelse ved å se at man til enhver tid går i riktig retning.

Norge gror igjen
Nytt forslag fra OK’ene: I forkant av vardedugnader bør OK’ene registrere 
hvorvidt det er mye kratt som må ryddes. Slik kan man sende inn folk i forkant av 
dugnaden med ryddesag og/eller motorsag. På denne måten unngår man at tiden 
til selve dugnadsgjengen brukes til å klippe lyng med hekksaks, og som da kanskje 
hindrer at vardedugnaden blir ferdig.
Helge Røed tilbød seg å prøve ut dette i forkant av dugnaden opp lia fra Breistølen 
mot Sulebu.

Dugnadsledere må/bør:
• ta med Merkehåndboka
• er ansvarlig for å gjøre det OK’er og adm. instruerer, og det som er oppsatt i 

dugnadslisten
• skal selv vurdere og bestemme hva som skal/skal ikke gjøres. Om deltagerne har 

”lure” løsninger/eller meninger må dugnadsleder stå imot
• varsle om arbeidet, ut fra planene, ikke er fullført og hvorfor
• er ansvarlig for at det gjøres ordentlig arbeid
• påse at T’ene plasseres riktig, ikke på toppsteiner. Media bruker mange ”rare” 

bilder av T’er. Varder’n må også huske dette!
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Gangbaner
Klima og vær endres. År etter år inntar flere turgåere, med og uten staver, hester, 
sykler og fatbikes fjellet og stiene. Dette har som følge at stiene blir våtere og bredere, 
og som igjen medfører økt slitasje i naturen. Å bygge gangbaner overalt er en stor 
utfordring. Det gir trøbbel med prioritering, bygging, innkjøring av materialer, 
tillatelser, vedlikehold. Mulig at drenering kan hjepe, men igjen, dette er en 
kjempejobb. Neste sommer skal behov for nye gangbaner vurderes.

Stiseminar
Lise Havik har deltatt på seminar om turstier i Norge, interessant med fine temaer og 
foredrag. Neste seminar er i 2018/2019. Styret synes det er bra om noen i dugnads
gruppa vil delta. Interesserte kan melde fra til Lise. Som avslutning gjennomgikk 
OK’ene arbeidsoppgavene for sitt område for kommende sesong.

Til slutt kom et hjertesukk i forsamlingen – Hvorfor skriver Fjell og Vidde om de 
stedene hvor ”alle” går på tur (Aurlandsdalen, Besseggen, Trolltunga), i stedet for å 
fremheve og fokusere på steder hvor ”ingen” går (Breheimen, Skarvheimen)?

Det er vel dette friluftslivet egentlig handler om? 
Fjellturene hvor man kan få oppfylt drømmene om 
å være alene, nyte naturen, uten å gå i flokk, kan 
fiske, slå opp telt, bade naken, oppdage, finne bær 
og sopp, toppturer, presse egne grenser, i det hele 
tatt få godfølelsen.

Det er jo flest av disse fjellene og stedene og gledene.

Foto: Bella Engen

Foto: Bella Engen
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STAFETTPINNEN

Det å finne diamanter

Sjøl om en drar på åra er det ikke for seint å leite etter diamanter, sa Per Fugelli hos 
Skavlan. Sånne finnes overalt, fra grånskau til høgfjell.

Er glad for at dattera mi sa for noen år siden, Far, nå får du se å få melde deg på sånne 
DNT dugnader før du blir for gammal. For meg har sånne dugnader blitt en diamant. 
Sendte en e-post til Lise i slutten på mai 2012, fikk straks svar du kan få væra med 
Eilert.

Eilert kom den «lange» veien fra Moss og henta meg til den første dugnaden, skulle 
til Glitterheim. Skulle også innom Oslo og hente Arve, når vi dro derfra fikk je 
beskjed av Eilert, «Guttongen får sitta i baksete», je var jo ikke fylt 70 enda.

Vakre Veo i Veodalen kom glitrende mot oss de siste kilometerne føre bommen ved 
Nasjonalparken. Der sto en Vole og ventet på oss: Jælma trivelege å sjå dokk. Så lå’n 
der, diamanten: «Heimen under Tinden».

Vi slapp ikke unna, Eilert hadde skjemaer, sikkerhet, risiko, kjøreutgifter, bruspenger, 
nesten ælt skulle ned på papiret. Risikovurdering måtte til, om stegan var på 2 æller 
5, trinn eller meter. Det blei vel kryssa av for det meste, men det meste skjer jo ikke. 
Arve fikk en fin overskuddsbukse fra Knut bestyrer en dag, leder’n hadde trøbla med 
opphenget til malingsspannet...

Så startet rotasjonen rundt Glitterheim for å finne den veggen eller 
vinduet som var tørrest å beise/male. Blei ette lett detta, 1400 moh. 
med norsk sommer og ifølge «Arbeidshefte» for hyttedugnader skal 
en ikke beise eller male når:

a) Treverket er fuktig
b) Kaldt og fuktig vær
c) For seint på dagen (fare for dugg om natten)
d) Det regnet dagen før
e) Sterk sol (vent til sola har gått rundt hjørnet)
f) Du har kranglet (jobbing på stiger krever ro i sjelen)

Må nok innrømme at jeg har vøri med og brøti regler fra a til e. Men f, 
aldri… Litt ulike synspunkter på noe, men ting kan løses på mange 
måter, og det løses. Bra med Arbeidshefte, men uten sunn fornuft hadde 
vi ikke fått gjort så mye.

Glitterheim har blitt en av gjengangerne for meg, beisa og malt høyt og 
lavt, «rått og røti», men også ny perfekt panel og nye vinduer. Ærba på 
korte stiger, lange stiger, stilasjer av plank og fra lift. Høngi på Nord
veggen og følt nordavinden, som har fått litt ekstra fart der den har svingt 
seg fram, enten ved å følge veien eller Tstien, og den har vel som de
fleste fotturister ikke tatt seg tid til å se på dyregravene eller steinfjøsa 
oppe ved Bergenusshaugen. Østveggen får morrasola på seg når sola 
stiger over Nautgardsbrean og toppene rundt Tjønnholtjønnet, sjelden 
det kommer fotfolk samtidig med sola. Og stien over Tjønnholet er av 
’T’a, men noen over 2000 toppslitere tar turen opp, for å komme 2089 
moh.

Tekst og foto: Alf Fagersand

Veotinden
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Men fra siste i fjor, Langsua det, Anna kom gråtende onsdag morra på Espedalen 
sportell, Alf, jeg har så vondt i ryggen, klarer ikke bli med dere innover til 
Storkvelvbu. En dugnadsstjerne måtte gi seg, men hun kom seg utover sommeren. 
Vi andre lasta opp sekkene for en lang todagers trøkk, været hadde ikke vøri helt 
etter forskriftene for vardedugnad. Men hva gjør det når en er på dugnad med 
sånne skinnende stjerner som Bibbi og Arild.

Vi jobba oss innover mot Storkvelvbu 
og planla torsdagens returjobbing, vi 
ba væll ette tel Gislefoss om pent 
vær! Trengte det og fikk det. Et skilt 
på Nordbua skulle skiftes, Tstien går 
innatt skigarn her, titta inn, tre køyer 
ledig. Etter et hastemøte i dugnads-
gjengen blei det bestemt at vi blir her, 
på bare madrassen.

Så en rask opptelling av kaloriene 
som var i sekkene, rester av mat
pakker, 150 gr Strandaskinke, 12 poteter, litt dampbåtsprit, litt Gammal Opland 
dukka opp, Arild hadde litt godis og et brød fra Espedalen sportell. Og fra sekken 
til Bibbi dukka det opp en flaske rødvin... 

Vann var det nok av.

Kan en ha det bedre. Fiskeren Magne fra Lillehammer fikk også poteter og skinke, 
og han hadde ørreter i myra hvis sulten tok overhånd.

Torsdagen blei en 10 timersdag på vann og brød, men stolper blei satt, T’ene ned 
på vardesteinene bare datt, sjøl om malerinnen Anna hadde dratt, åsså klippa vi 
kratt.

Under middagen kan vi også se mot øst og om det kommer flere fra den kanten, 
fra vakre Russvatn, over toppen ved Austre Hestlægerhøe og nedover langs 
Hestbekken. Vestveggen, hvem skal over «tinden» i dag, eller bare opp en tur? 
Med litt snø på toppen har dom vøri høgest på en DNT sti, tøft ja. Je var første 
gang over toppen her i 1975 og vi møtte noen dansker midt i steinura, de var på 
vei opp fra Visdalen: Det er STERKT var det de sa…

Inntil Tstien til Glittertind ligger Glitterbrean, Glitterbekken og Steinbuvatnet, 
bare navnene er sin egen diamant. Fra Sørveggen, har du kontroll på stien som 
går forbi Veslegluptjønnen, og over Skautflyi. Kanskje ingen skal så langt i dag, 
bare opp mot Veotinden eller breen som ligger ved den, Veotinden lyser som en 
diamant når sola sender sine siste kveldsstråler innover Jotunheimen

Glitterheim og Nørdstedalseter 
er for meg diamantene og begge 
har bestyrerpar i stjerneklasse, 
men noen liker mora og andre 
dattera. Hvis du ikke har vøri på 
Yksendalsbu, så kom deg dit, 
bare flott. Og ælle di andre. Det 
er bare å gå og ærbe. Ta med deg 
den Røde nøkkel. Lurer på om 
Lise og DNT har en sånn 
rødliste over utdøende raser? 
Etter alderen på dugnadsfolk er 
vi nok på en sånn rød liste!

Ingen sak å væra på dugnad når en treffer stjerner som: Eilert, Arve, Gunhild, 
Torun, Marit, Ann Britt, Tom, Britt, Solveig, Sigrun, Anna, Kirsten, Solfrid, 
Karen, Unni og Kari. Gleder meg til å komma på dugnad med resten. En husker jo 
best det siste sies det, men når en drar på åra er det kanskje det som har skjedd 
før en husker?

Sender Stafettpinnen til den Norsktalende svenske som 
nesten skremte vettet av meg på Sota møtet, hun kom fra 
mørket, jeg skulle ut i mørket. Lykke til Sophie Leenderts.

Bibbi og Arild på Nordbua til Gausdal Fjellstyre
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Torsdag 11. mai var det igjen tid for Åpen kafe i DNT Oslos lokaler.

Denne gangen var det vår gruppe som skulle være i fokus og skinne.

Lise fortalte alt som berører Dugnad i fjellet. Dugnadsgruppa har passert 30 år 
og vi er over 450 medlemmer. Vi fikk en gjennomgang av det meste, fra 
organisering på kontoret, inspeksjon i fjellet, utvelgelse av dugnader med 
utfordringer, vanskeligheter og gleder, til gjennomføring. Vi fikk innsikt i 
arbeidet med grunneiere, off. myndigheter, søknader, spillemidler.

OK’ene kommer med forslag til vardedugnader, Lise prioriterer – alt etter 
økonomi. I år var det nærmere 100 forslag. 33 gjennomføres.

Hyttebestyrere og hyttetilsyn har sine ønsker til dugnadene for betjente og 
selvbetjente hytter. Når det gjelder deltagelse er betjente hytter mer poppis, 
og Lise sliter med å skaffe folk til selvbetjente hytter.

Både Merkehåndboka og Arbeidshefte for hytter er et must. Risikoskjemaet 
er viktig. Lise fortalte også om vårt sosiale liv via samlinger, turer, årsmøter, 
forskjellige kurs, Varder’n o.l. Mulige vanskeligheter med skrantesjuke blant 
reinsdyrene i Skarvheimen var hun også innom.

Noen helt nye deltagere var tilstede, et par var blitt vervet av Asta H på 
Rondvassbu i fjor, en annen pratet lenge med Lise i etterkant.

Vibeke supplerte med lysbilder som gikk i loop på lerretet, samt alle rosende ord 
fra Fondsbu-Solbjørg; ”Hva skulle jeg gjort uten disse flotte menneskene”  
(se Vardern 22016).

Åpen kafe tar sommerferie juliaugust og starter opp igjen andre torsdag 
i september.

BROBYGGERENÅPEN KAFE

I begynnelsen av 2016 ble Kristian Stoll ansatt som Bygningsinspektør i DNT Oslo. 
Hvordan havner man i en slik jobb? Og hva gjør egentlig en Bygningsinspektør i 
DNT Oslo? Varder’n tok en prat med Kristian for å finne ut dette og mer.

Kristian er en så ekte Oslo gutt som det går an å bli, d.v.s. født og oppvokst i Oslo. 
Men til tross for oppvekst i asfalthovedstaden, så var turer og friluftsliv allerede fra 
barneåra et stort interesseområde. Med familie i Troms og Finnmark ble det mye 
turer sammen med familien, og Kristian ble også tidlig aktiv i DNT Oslos 
ungdomsorganisasjon. Hans engasjement og mangfoldige ferdigheter ble tidlig lagt 
merke til, og i ungdomsorganisasjonen ble han utnevnt til både utstyrsansvarlig samt 
medlem i turutvalget. Som kyndig turguide var Kristian også aktiv.

DNT guide med safaribakgrunn
Kristian er fremdeles aktiv som turguide i DNT. 
Nylig var han turleder på en fire dagers telttur 
over Tinderyggen og deler av Jostedalsbreen. Og 
med sertifisering som sommer- og vinterturleder, 
samt skred og breinstruktør, mangler det ikke på 
kvalifikasjonene. Men i tillegg til disse «klassiske» 
kvalifikasjonene innehar Kristian også 
guideerfaring som safariguide i Afrika! I 
forbindelse med videreutdannelse reiste Kristian 
rundt i Kenya, Tanzania, Zimbabwe og SørAfrika 
hvor han guidet europeere på safari. Som DNT 
turleder kan man jo oppleve så mangt, men det at 
en krokodille hopper opp fra elvebredden og 
stuper uti vannet bare noen centimeter fra 
kanoen din, eller at en i turgruppa slår på 

Det er langt mellom Afrika og Norge, men  flotte 
solnedganger finnes det begge steder.  
Foto: Kristian Stoll

Tekst og foto: Bella Engen
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hodelykten en kveld og plutselig står ansikt til ansikt med en flokk med hyener er vel 
egentlig slikt man forbinder med scener fra en Hollywood film. Men i DNT Oslo har 
vi altså en mann som har opplevd alt dette.

Tømrerdrøm
Kristian ble tidlig interessert i bygg og snekring, så da han fullførte tømrer
utdanningen var det bokstavelig talt en barndomsdrøm som kom i oppfyllelse. 
Fra arbeidslivet har Kristian allsidig og variert erfaring. Han har bl.a. jobbet som 
håndverker, vært innom forsvaret, og også jobbet i et firma som utviklet og bygget 
forskjellige typehus rundt omkring i Norge. Han har også vært med på å bygge 
«store» ting i Oslo, som f.eks. barnehager og hoteller.

Selv som travel familiemann med en variert karriere har Kristian hele tiden vært 
aktiv som turleder og guide i DNT. Så da det ble kjent at det skulle opprettes en 
Bygningsinspektør stilling i DNT Oslo, ble Kristian tipset om at dette var en 
perfekt stilling for han. I hard konkurranse med ca. 70 søkere, fikk Kristian 
jobben.

Broer med mer 
I utgangspunktet skulle Kristian «bare» være ansvarlig for alle broene i DNT Oslos 
rutenett, men etter hvert har han også fått ansvaret for flere andre byggeprosjekter 
i organisasjonen. Han har hatt ansvaret for ombyggingen på Fondsbus, hvor nytt 
kjøkken, bakeri og spisesal samt toalett/garderobe stod ferdig i fjor sommer. Han har 
også fått ansvaret for den kommende utbygningen av Kobberhaughytta, og har tegnet 
og prosjektert deler av den nye kajakkklubben som skal åpnes på Sørenga i sommer.

Men det er altså jobben med 
broene i DNT Oslos rutenett 
som er hovedoppgaven til 
Kristian. DNT Oslo eier og har 
ansvaret for omtrent 230 broer. 
Disse skal vedlikeholdes, 
forbedres og bygges nytt. Det 
fins forskjellige type broer til 
forskjellig formål: bruer for 
bilkjøring eller skuter, bruer til 
betjente hytter som skal tilfreds
stille krav om tilgang for brann 
og redningsmannskap, broer i 
beiteområde og sommerbroer.

I vinterhalvåret har han hovedsakelig vært opptatt med søknader, dialog med 
grunneiere og andre byråkratiske ting. Han forteller at det er først i sommerhalvåret 
at det blir fokus på gjennomføring av brobygningen. I tillegg innebærer jobben flere 
befaringer for å kartlegge forhold omkring forankring og vannføring rundt 
broområdene.

Kristian på jobb, her bokstavelig talt som brobygger Foto: Kristian Stoll
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Å skaffe en oversikt over alle broene i DNT Oslos rutenett er noe Kristian har 
jobbet intensivt med det siste året. Ved å gå igjennom gamle papirarkiver, snakke 
med hyttebestyrere, hyttetilsyn, OK’er samt fysisk befaring, har han produsert en 
imponerende oversiktsliste hvor alle broene er lagt inn med koordinater. I tillegg 
kan listen filtreres på ting om område, type eller vedlikeholdsansvarlig. Det er 
planlagt at denne listen skal bli lagt ut på DNT Oslos nettsider i løpet av 
sommeren.

Digital broinformasion
Et annet pågående prosjekt som 
Kristian forteller om er arbeidet med 
å formidle informasjon om broer 
gjennom kartet på ut.no. Dagens kart 
gir ingen statusinformasjon om broer, 
og hvis man ikke er lokalkjent, er det 
vanskelig å vite om det i hele tatt er bro 
på en rute, eller f.eks. om sommerbroen 
er lagt ut. Prosjektet jobber med å 
innføre et broikon på ut.no kartet. 
Ved å klikke på ikonet skal man få opp 
slik statusinformasjon og mer. Dette vil 
være til stor hjelp i turplan leggingen, 
og kan også forhindre at folk går på 
«bomturer» fordi det har blitt skade på 
en bro som gjør stien ufremkommelig.

Brobygning og -merking på dugnad
Kristian forteller at bygging av 
DNT Oslos broer i dag blir gjort 
av tre grupper:

• bestyrer på betjente hytter

• tilsyn på selvbetjente hytter

• innleide håndverkere

Utsnitt fra en intern presentasjon som viser hvordan et broikon 
kan integreres på kartet på ut.no

Disse kan igjen ha med seg folk som hjelper til på dugnad, men slike dugnader er 
som regel organisert gjennom forskjellige lokallag. Kristian forteller at han håper 
at det fra neste år vil komme brobygningsdugnader inn i Dugnadsoversikten, på 
lik linje med hytte og vardedugnader. Brobygningsdugnadene vil variere i 
vanskelighetsgrad, og det kan også bli stilt krav til spesifikke byggeferdigheter for 
å kunne delta.

Kristian forteller også at DNT Oslo planlegger å merke alle broer. Dette for å gjøre 
arbeidet med rapportering og koordinering av vedlikehold lettere. Bare tenk hvor 
mye lettere det blir å rapportere inn mangel på en bro ved å kunne referere til 
broa med navn!

Oppfordring til dugnadsfolket
Tilslutt kommer Kristian med en oppfordring til dugnadsfolket: 
Meld inn status på broer i sommer. 

Tilbakemelding om broer i god tilstand tas også imot med takk. Og send gjerne 
med bilder, men husk å beskrive hvor broa befinner seg. Jo flere områdebeskriv-
elser, jo bedre, gjerne med kartkoordinater. Statusoppdateringer kan sendes til:
kristian.stoll@dntoslo.no.

Foto: Vibeke Sælen
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For noen år siden var ”De Grå Pantere” vanlig betegnelse på de gråhårede etter 
pensjonsgrensen. Hvor ble de av? Forsvant de med 2000meterstoppene og 
 terrengsyklene?

Selv om navnet ble borte, lever De Grå Pantere videre. Mandag 4.7.2016 vandret 
tre av dem i jevn gange mot Gråhøgdbu på Venabygdfjellet. De til sammen 240 år 
var på vandring til dugnad. Deres gange viste at de var fjellvandrere, at de hadde 
vært fjellvandrere lenge.

Vel fremme på Gråhøgdbu ble de møtt av en ung pike som hadde vandret fra 
Eldåbu i Rondane. Hun ville gjette alderen på de tre. Hun bommet med stor 
margin. Ja ha, det var en 1934modell, en 1936modell og en 1938modell. Da 
stilte hun dem opp på trappen og fotograferte. Fotografiet ville hun ha i 
minnealbumet og minnes når hun selv ble grå panter og medlem av 
dugnadsgjengen og male hytter og merke stier som takk for alle Tene og de lune 
hyttene gjennom års vandringer.
Hilsen Tre Grå Pantere v/Edith Bøe

TRE GRÅ PANTERE

Edith Bøe, Svein Erik Westerby, hyttetilsyn

Den «unge piken» skriver til Edith og Svein Erik:

«Tusen takk for veldig koselig selskap! Dere må ikke jobbe for mye og hardt, 
men nyte fjellet inni mellom. Takk for den flotte innsatsen deres».

Beste hilsen Eva Fetscher»

KUNNGJØRINGER

Redaksjonen beklager! 
Vi kom i skade for å skrive feil forfatternavn av artikkelen «Hvorfor 
velger jeg hyttedugnad» i Varder’n 2/2016 side 14. Korrekt navn 
skal være: Marit Rosvoll.

Har du husket å sende din kontaktinformasjon til:
Mail: lise.havik@dntoslo.no eller postadresse:  
Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo. Lise trenger dette til ajourhold av 
det nye Frivilligregisteret.

Åpen Kafe – informasjon om tid, sted og tema finner dere på  
www.dntoslo.no/frivillig. Åpen kafe tar sommerferie juli-august og 
starter opp igjen andre torsdag i september.

Årsmøtet på Krækkja 22.—24.september
Har du en sak du vil ha fremmet og diskutert på årsmøtet må dette 
sendes til Lise Havik innen 1. august.
Mail: lise.havik@dntoslo.no eller postadresse:  
Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo. 

Ny Områdekontakt i Jotunheimen Øst
Vi gratulerer Kari Alvim som ny OK i Jotunheimen 
Øst. Kari Alvim har vært lenge i DNTs dugnads-
system. Hun er turleder i Turledergruppa og er 
også breinstruktør. De siste 4 årene har hun også 
vært med i Dugnadsgruppa i fjellet. Kari bor store 
deler av året på Lemonsjøen og der får Vågå Røde 
Kors Hjelpekorps hennes innsats. 

Vi får stor nytte og glede av Kari i Dugnadsgruppa 
vår som ny Områdekontakt.
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NYTT OM HYTTER HAR DU LYST Å BLI 
OMRÅDEKONTAKT?

Ny DNT-hytte på Hemsedalsfjellet – Skarvheimen.
En utvidet mulighet for overnatting 
på Breistølen har lenge vært på 
ønskelisten. Breistølbu er tidligere 
en privat hytte og i god stand, med 
stue/kjøkken, 3 soverom med 8 
sengeplasser. Hytta har strøm, 
innlagt vann og DNTs standardlås. 
Beliggenheten gjør hytta lett 
tilgjengelig og er et flott utgangs-

punkt for turer i området. Ruta mellom Sulebu og Bjordalsbu kan være litt for 
lang for mange og området er ganske værutsatt. Dette har nå DNT Oslo 
Omegn gjort noe med.

Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø
Dørene ble åpnet 24. mai i år. 
Dette er tidligere Østerbø 
Turisthytte. Hytta har fått nytt 
vertskap, og er perfekt for alle 
aldersgrupper med mange aktiviteter. 
Plassen er et eldorado for å prøve 

fiskelykken. Vertskapet er også behjelpelig med transport av bagasje om man 
ønsker.

Geiterygghytta har også fått nytt vertskap og ny kokk. De startet sitt 
arbeid allerede i vinter. Avtroppende hyttevert Jan Eira, har vært til stor hjelp 
i oppstarten. Han og hans familie har drevet hytta gjennom tre generasjoner 
helt siden 50-tallet. Jan Eira er en utømmelig kilde til informasjon.  
Varder’n skal prøve å intervjue det nye vertskapet til neste nummer.

Områdekontaktenes virketid utløper 31.12.2017.  Kunne du ha lyst til å ta 
denne utfordringen for neste periode? 

Da venter det deg:

• Mange muligheter, utfordringer og ansvar

• Stor kjennskap i ditt favorittområde

• Opplevelser og fantastisk natur

• Stifte bekjentskap med hyttebestyrere, hyttetilsyn, fjellstyrer

• Årlige helgekurs for områdekontakter
 
DNT Oslo og Omegn skal utlyse alle kontraktene høsten 2017  for en ny 
3årsperiode. 

Sjekk utlysningsteksten i neste nr. av Varder’n. 
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DUGNADSGRUPPA PÅ INTERNETT
 
Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne 
generell informasjon om Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. 
vedtekter eller årsmøte dokumenter. 

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett:

1. Åpne internet
2. Skriv www.dntoslo.no

 
Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no. 
3. Klikk på Frivillig

4. Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde)

DUGNADSGRUPPA PÅ FACEBOOK
 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 144 medlem
mer og brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. 

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og 
enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. 
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OMRÅDEKONTAKTER 2015-17
OMRÅDE NAVN ADRESSE TELEFON E-MAIL

Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 
2406 Elverum 

P: 62 41 37 06 
M: 91 30 80 88

gunnar@vestby.as

Rondane/Ringebu Harald H. Lund 

NY 1.1.2016

Kleberget 30
1631 Moss

M: 95 14 28 41 hhlu@online.no

Femundsmarka Jørn Jorde Strømsveien 47 A,  
3186 Horten 

M: 92 42 63 26 jojord@online.no 

Langsua  
Nasjonalpark

Svein Barkenæs Odinsgt. 13,  
0266 Oslo 

M: 91 36 95 18 svebark@gmail.com 

Jotunheimen øst Kari Alvim M: 45 50 26 35 karalvi@online.no

Jotunheimen vest Bjørn Lindgren Ulsrudvn 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304 
@gmail.com

Breheimen Niels Aagaard Utem,  
7342 Lønset

M: 40 24 36 96 ngaa@hotmail.com 

Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3,   
3515 Hønefoss

M: 92 28 66 29 ohebre@online.no 

Hardangervidda øst Anne Sofie  
Kolderup 

H.B. Haraldsensgt. 20c, 
3188 Horten 

M: 97 57 39 30 ansoko@online.no 

Hardangervidda 
vest 

Helge Røed Bjørndalsveien 38, 
4993 Sundebru 

M: 90 86 80 01 helgroee@online.no 

STYRET I DUGNADSGRUPPA 
2015/16

STYRET 

Ole Henrik Brekke Hengslevn 3 
3514 Hønefoss

M: 92 28 66 29 ohebre@online.no

Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47 
1450 Nesoddtangen

P: 66 91 11 48 
M: 91 76 54  08

kisol53@online.no

Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei 14 
1153 Oslo

M: 93 43 46 79 bsk@landbruksforsikring.no 
bsklungtveit@yahoo.no

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304@gmail.com

VARAREPRESENTANTER 

Helene Bugge Kasaveien 21 
0890 Oslo

M: 48 11 52 99 helene.bugge@nih.no

Stein Roar  
Hermansen

Åssvingen 28 
1890 Rakkestad

M: 99 05 92 55 steinrhermasen@hotmail.com

REPRESENTANT FRA DNT OSLO OG OMEGNS STYRE

Harald Irgens Jensen Knud Øyens vei 20A 
1166 Oslo

M: 23 11 12 71 hir@thommessen.no

REPRESENTANT FRA DRIFTSAVDELINGEN I DNT OSLO OG 
OMEGN
Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru
M: 95 16 66 76
K: 22 82 28 00

lise.havik@dntoslo.no 
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VARDER’N ØNSKER  
ALLE DUGNADSVENNER 

EN FLOTT  SOMMER
I FJELLET


