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HEI IGJEN!

Så er det sommer igjen og 
forhåpentligvis står mange fine 
turopplevelser for tur!

Mange frivillige i HT har nå gjort i stand 
hyttene i Etnefjellene slik at du kan få 
flotte opplevelser , fra Olalia Fjellstove 
(åpen hele sommeren, hver dag) til Sim-
lebu.  Også Utsira med nyoppusset Nord-
vikgården er klar!  Vil du strekke utfor-
dringen kan Sauabrehytta være målet?

Dere har sikkert fått med dere at HT 
har kjøpt Villa Knutsen på Vibrandsøy. 
HT har døpt den om til Villa Vibrandsøy 
og er godt i gang med restaureringen.  
Mye godt arbeid er gjort på dugnad også 
der og mye gjenstår.  Derfor oppfordrer 
jeg dere som har noe tid til overs å bli 
med på dugnad.  Meld deg til kontoret så 
tar vi i dugnadsgjengen kontakt.  Nå er 
taket reparert og tettet og vi er trygge på 

at huset ikke tar mer skade. Jeg gleder 
meg til at prosjektet blir ferdig, noe til-
skuddene vi får vil avgjøre.  Målet er å få 
nok et tilbud kyst- og bynært, slik at alle 
kan få oppleve Vibrandsøy ved å reise 
kort .  Da må også båtforbindelsen etable-
res, noe det jobbes med.  Takk til Knutsen 
Shipping og Haugesund Sparebank som 
bidro sterkt til at HT fikk hånd om Villa-
en!

Sjekk-Ut er kommet og kommer sakte 
men sikkert til å bidra til at mange vil 
oppsøke nye turmål, som er lagt inn i 
denne App’n, som nå er lansert.  Se annet 
oppslag i bladet.  Turprogrammet er fort-
satt et godt tilbud for dere som vil ha   
følge på tur! 

Ny daglig leder er på plass, Lauren 
Pherson Simonsen.  Hun begynte 1.
juni og det er ryddet plass til henne i 
Bytunet.  Jeg tror hun vil bidra til at HT 
fremstår fremtidsrettet i de neste åre-
ne, slik at vi holder vår posisjon som 

distriktets største forening og 10. stør-
ste i landet, så langt.  Lykke til Lauren 
og velkommen i staben!!

Ha en fin sommer!!

Karl Andreas (Kalland) Knutsen
Styreleder

GOD SOMMER  
OG GOD TUR!

Skal hilse fra fjellet, jeg kommer med bud,
det lyste så herlig der inne.
På floene vogga myrduna brud,
mens vindene lekte så linne.

Det let i kvar busk, det var slik et kor,
og sang til mitt øre seg søkte.
Og rype, min elskede, møtte mitt spor,
hvor sti langs med bekken seg krøkte.

Det glitret i stryket, det blinket i vák
og gleden i brystet mitt bruste.
Over aurete botn storfisken rak,
mens fjellbrisen vasskorpa kruste.

Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg,
mens nevera trivelig smilte.
Og under dens lauvheng med glede jeg såg
at villreinen stille seg kvilte.

Skal hilse fra fjellet -  det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.
Min lengsel dit inn er blitt som en brann,
kun der får jeg fred og blir rolig.

Jon Østeng

Her kommer et fint dikt som Gunn Bøe gjorde 
meg oppmerksom på. Diktet er av Jon Østeng 
Hov og passer bra til vårt medlemsblad. Jon Øst-
eng Hov er en allsidig herre, både naturfotograf 
og forfatter. Dere har sett hans motiver på nor-
ske frimerker og på Flora koppene som finnes 

i  mange hjem. I 1998 mottok han Den Norske 
Friluftslivsprisen og han er bl.a. æresmedlem i 
Norges Naturvernforbund. Han var glad for at vi 
vil bruke hans dikt i HT-Nytt. 

Anne Rees Halvorsen

SKAL HILSE FRA FJELLET

 HT-NYTT  1-2017     3    

DIKT

LEDER
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Man.–fred.: 10–14. Torsd. 10–18. Lørd. STENGT.

Daglig Leder: 
Lauren McPherson Simonsen
lauren.simonsen@dnt.no

Leder prosjekt og teknisk drift: 
Rolf Svendsen
rolf.svendsen@dnt.no

Tur-/hytteinformasjon: 
Rolf Erik Svanberg
rolf.erik.svanberg@dnt.no

Aktivitetsansvarlig: 
Audhild Sannes
audhild.sannes@dnt.no

Opplag: 4500
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Alexander Urrang Hauge
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Styremedlemmer:
Inger Kallevik Haavik
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Per Sigurd Velde
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Unni Vestre
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               Etne Turlag: Solvor Grønstad
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Kontingentsatser 2016:
Familiemedlemskap ............................................. kr 1150,-
Hovedmedlem ......................................................Kr. 640,-
Ungdom (19–26 år. Født 1989–1996) .................. Kr. 330,-
Honnørmedlem (Født 1948 eller tidligere) ........... Kr. 495,-
Livsvarig medlem (25 ganger hovedmedlem) ....  Kr. 15 250,-
Barnemedlem (0–12 år. Født 2003–2015) ............ Kr. 120,-
Skoleungdom (13–18 år. Født 1997–2002) ........... Kr. 200,-
Husstandsmedlem
(til hoved-/ student- /honnør-/ livsv. medlem) ...... Kr. 320,-
Portotillegg for medlemsblad (utenfor Norge) ...... Kr. 100,-
Tillegg for å få DNTs årbok innbundet .................... Kr. 50,-
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Vi svettet godt opp den relativt 
bratte lia, det var varmt i været, 
sannsynligvis den varmeste dagen 
så langt dette året. Like ovenfor 
Torekovstølen tok vi turens første 
ordentlige matpause, det skulle 
bli flere. Skiføret var ikke det aller 
beste da det var så varmt, det var 
tungt å brøyte løype for de som 
gikk først. Vi fryktet det kunne bli 
en meget lang og tung tur skulle 
dette tunge føret vedvare og det 
ble nevnt at vi ikke kunne regne 
med å komme frem i dagslys. Vi-
dere oppover i høyden ble føret 
gradvis lettere og oppi 1500 me-
ters høyde var det riktig så fint 
med også antydning til tørr nysnø.

Første topp på turen var Søre 
Krossfonnuten på 1563 meters 
høyde. Det var tung stigning opp 
hit, (ca. 1 000 høydemeter) men 
da vi kom opp dit var egentlig mye 
gjort. Lett kupert terreng videre til 
Reinsnosi på 1639 m. Reinsnosi er 
for øvrig den høyeste toppen man 
kan gå dagstur til fra Seljestad og 
ligger så vidt innenfor grensen til 
Hardangervidda nasjonalpark.

Ved ankomst Reinsnosi ble det 
konstatert brudd i den ene skien 
til turleder Oddvar. Etter en rask 
vurdering av situasjonen ble det 
konstatert og avgjort at det ikke 
var forsvarlig at han fortsatte turen 
med ødelagt ski. Det ble oppnevnt 
en ny turleder som erstatning for 
Oddvar, Hildur Grainger som er 
meget godt kjent i området ville 
ta på seg ansvaret videre sammen med 
May. Etter obligatorisk toppfoto av hele 
gruppen på toppen bar det videre ned-
over mot neste topp, Bjørnanuten før 
den skikkelige nedkjøringen mot Vall-
dalen. Like før dagens siste oppstigning 
begynte tok vi dagens tredje matpause 
og det ble avgjort at vi droppet Bjør-
nanuten (1611). Vi ville spare litt stig-
ning og tid (trodde vi) ved gå i kanten til 

høyre for toppen i stedet for å gå over, 
men kunne dessverre ikke skryte på oss 
å ha gått fra «topp til topp til Haukeli», 
men la gå.

I ettertid ble det sagt at vi trolig ikke 
sparte noe særlig tid og høydemeter 
ved å kutte ut denne toppen. Vi måtte 
uansett ganske høyt opp mot toppen 
til høyre for den, her var det temmelig 
skrått og krevende å gå. 

Like etter vi hadde passert Bjør-
nanuten uten å ha vært oppå, tok 
vi dagens siste pause før kjekke 
nedkjøringer mot Valldalen. Vi 
kom nedpå Vivassvatnet innen-
for Middalsbu i retning Litlos. Vi 
hadde nå tatt oss ned fra 1500 m 
og ned til ca. 800 meters høyde 
som Middalsbu ligger på. Turen 
til Middalsbu tok oss i overkant av 
11 timer, og vi kom frem i god tid 
før mørkets frembrudd. Det var 
en fantastisk ferd over fjellet og 
de fleste var nok godt slitne etter 
mange km, høydemeter og til slutt 
litt krevende utforkjøring.

Vanlige «hytteprosedyrer» 
stod nå på programmet dvs. vann-
henting i elven, vedfyring og 
matlaging. Det ble tilberedt en 
gryterett som smakte meget godt. 
Kvelden ble ikke altfor lang, da 
de fleste var trøtte og vi hadde en 
stram tidsplan neste dag. 

Neste morgen bar det avgårde 
etter frokost kl. 09 oppover Tros-
sovdalen mot Haukeliseter. Været 
var mer skyet og det blåste litt 
denne morgenen. Med andre ord 
var det mer surt, i hvert fall sam-
menlignet med dagen før. Vi kun-
ne også se det hang litt tåke/lavt 
skydekke over de høyeste toppe-
ne. Siden opplegget med «fra topp 
til topp» allerede var brutt var det 
kanskje ikke så om å gjøre å kom-
me seg til Sandfloeggi som er Har-

dangerviddas høyeste topp. Skulle hele 
topprekken ha blitt gjennomført hadde 
planen vært Sandfloeggi, Nupseggi, og 
kanskje Vesle Nup til dessert før ned-
farten til Haukeliseter. Videre oppover 
mot toppen av Trossovdalen ble det tet-
tere og sikten ble ganske så dårlig, skik-
kelig «white out». Alle var derfor enige 
om å droppe turen over toppene. Dette 
været var også meldt, og ifølge turleder 
Hildur er området ved Sandfloegga som 
ligger midt i vannskillet meget utsatt 

Tekst og foto : Knut L. Jacobsen og Lars K. Gjelde

Vi var 13 spreke skiløpere i forskjellig aldre som møttes ved Løyningsvatnet på Seljestad           
første lørdagen i mai. På programmet stod «Fra topp til topp, Skitur Seljestad til Haukeliseter via      

Middalsbu». Vi startet til fots opp lia fra Løyningsvatnet (595 meter) på en god sti til vi møtte 
snøen i ca. 800 meters høyde like nedenfor Torekovstølen.

VÅRENS
VAKRESTE EVENTYR 

Mot Reinsnosi

Tøff nedkjøring ned Nupsridet

Søndag morgen Middalsbu
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I Haugesund idrettspark ligger 
et av Norges beste innendørs 
klatreanlegg. Haugalands-
veggen er bygget og eid av 
Haugaland Klatrelag (HKL) 
og Haugesund Turistforening, 
og HKL står for daglig drift og 
sørger  for gode tilbud til hele                       
Haugalandet!

Haugalandsveggen har klatreopple-
velser og utfordringer for alle aldre og 
alle ferdighetsnivåer. Klatring er for alle, 
og er en utmerket familieaktivitet der 
alle kan drive aktiviteten på ulike nivåer i        
fellesskap! 

Haugalandsveggen har 10 og 15 meter 
høye vegger der klatringen må sikres med 
tau, og det finnes 3 og 5 meter høye vegger 
der klatringen foregår uten tau over tjuk-
kasmatter – såkalte buldrevegger. For klat-
ring med tau må man i utgangspunktet ha 
”Bratt Kort”, en sertifisering som ivaretar 
sikkerheten. HKL kjører jevnlig kurs for 
Bratt Kort. For de som ikke har bratt kort 
men ønsker å prøve klatring har Hauga-

landsveggen også to ”Autobelay” systemer 
– et automatisk sikringssystem – der alle 
kan få enkel innføring og prøve klatring 
på de høye veggene uten forhåndskunn-
skaper. Buldreveggene kan benyttes av 
alle uten noen sertifisering eller forhånd-
skunnskap. Eget utstyr trenger man heller 
ikke, da dette kan leies i klatresenteret.

HKL tilbyr ulike organiserte aktivite-
ter som barneklatring, ungdomsklatring, 
ulike kurs og bursdagsfeiring i Hauga-
landsveggen. Barneklatringen er et svært 
populært tiltak der barn og foreldre vei-
ledes og introduseres til klatringens gle-
der. Også ungdomsgruppene er populære 
og mange finner sin plass i et sosialt fint 
miljø, der jevnaldrende klatrer og har det 
moro sammen.

I skoleferier arrangeres det også klatre-
skole, der barn og ungdom fra 9 til 15 år 
kan melde seg på organisert opplegg i 
Haugalandsveggen. Dette har vært en stor 
suksess både for helt nybegynnere og for 
de som har klatret litt tidligere og tilbudet 
gjentas også nå i sommerferien.

Haugalandsveggen er betjent og åpen 
for allmenn publikumsinngang både på 

dagtid, ettermiddager og helger. Hauga-
landsveggen sin hjemmeside ”www.hveg-
gen.no” gir utfyllende informasjon om 
åpningstider, priser, ulike tilbud og annen 
nytting informasjon.

Hvis du nå er blitt nysgjerrig på 
klatring så anbefales det både å ta turen 
innom Haugalandsveggen og snakke med 
våre hyggelige klatrevakter! 

KLATRING I 
HAUGALANDSVEGGEN

Klatreveggen

Tekst: Anders Kindlihagen
Foto:  Ivar Fjeldheim

Gjengen på  Reinsnosi
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KLATRING

for tåke. Er det først utrygt for tåke/lavt 
skydekke i området kan man være sik-
ker på at det i hvert fall legger seg over 
Sandfloegga. 

Det ble derfor bestemt at vi måtte 
velge «minste motstands vei» opp og 
ut av Trossovdalen, opp til vannene på 
vannskillet og ned det bratte Nupsri-
det og videre ut Nupsdalen. Omtrent 
på rutens høyeste punkt ved vannene 
på vannskillet (ca 1500 m) tok vi lunsj-
pause og i det vi satt oss ned sprakk det 
opp i skydekket, sikten kom tilbake og 
solen frem. Nedturen ned Nupsridet og 
videre ned Nupsdalen er slett ikke noen 

«nedtur», men en veldig spennende 
tur. Ned selve Nupsridet er det ganske 
bratt, og bør ikke gås tidlig på vinteren, 
da det ofte er skredfare der. Ut Nups-
dalen kom vi ned mot europavegen et 
stykke vest for Ulevå, nesten ved utgan-
gen av Haukelitunellen, og vi gikk de 
siste par timene ganske parallellt med 
europavegen. På slutten av dagen had-
de vi fin ettermiddagssol og stille vær. 
Vi ankom Haukeliseter etter å ha rent 
ned den bratteste bakken etter drøye ni 
timer på ski fra Middalsbu, og vi rakk 
Haukeliekspressen tilbake til Løyning 
med god margin.

Totalt sett hadde vi brukt ca. 20 timer 
på turen fra Seljestad. En minnerik og 
krevende fjellskitur som virkelig kan 
anbefales, men den må gås i fint vær 
og man må beherske ferdsel i bratt ter-
reng samt ha gode orienteringsferdig-
heter dersom man legger ut på turen på 
egen hånd. Total stigning på turen er 
nok nærmere 2 500 meter, avhengig av 
rutevalg og distansen er nok 50-60 km 
avhengig av rutevalg og topper. Første 
etappe fra Løyning og over til Middals-
bu er lengst og har mest stigning.

VÅRSKITUR
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LAURENS
LIDENSKAP FOR TUR

HAUGESUND: 
Hils på Lauren McPherson Simonsen, 
Haugesund Turistforenings nye leder. 
Hun overtar vandringstaven – eller sta-
fettpinnen etter Rolf Svendsens solide 
innsats og har allerede hatt sine første 
uker i det gule huset ved Bytunet når du 
leser dette. 

-Det er godt å komme i gang og jeg 
gleder meg veldig. Jeg gikk på årsmøtet 
og var litt spent – jeg kjente det kriblet 
litt i magen. Jeg er utrolig imponert av 
dugnadsånden og innsatsen alle frivil-
lige legger ned. Måten jeg ble møtt på, 
alle som kom bort og hilste på meg, som 
tok meg i hånden – jeg fikk et oppriktig 
inntrykk av at Haugesund Turistforening 
har noen veldig fine og gode verdier som 
vi skal ta svært godt vare på, sier Lauren.

AUSTRALIA OG NORGE
Men før vi stuper inn i målsetninger, stra-
tegier og planer. La oss slå fast en ting 
allerede; Lauren har verken en tynnslitt 
og lyserød fjellanorakk i skapet eller foto-
albumet fullt av ski- og fjellturbilder fra 
oppveksten. Hun har ikke vokst opp med 
finurlige tungegymnastikklignende ord 
som gamasj, Krekledyreggi, Jøtnaheim, 
Løkjelsvatn eller Frette. Men frykt ikke: 
Allerede nå våger vi oss frempå med en ra-
dikal påstand. Lauren er kanskje vestlan-
dets mest og best integrerte australiener 
som ikke bare har tilpasset seg Haugalan-
dets akutte fravær av høytrykk, badetem-
peratur og solskinn. Å nei, du!  Hun har til 
og med omfavnet det.  Med ravnsvart hår 
og grønt blikk smiler hun seg på kryss og 
tvers av Haugalandet. Triathlon og isbad 
den ene gangen, skileik på Haukeliseter 
og telttur til Voss den andre. 

Historien om Lauren og Haugesund er 
historien om den perfekte tilflytter. Opp-
rinnelig fra den lille byen Redcliffe, som 
igjen ligger utenfor millionbyen Brisbane 
i Queensland i Australia. Fersk utdannet 
innen kommunikasjon og økonomi ved 
Queenlands University of Technology og 
full av iver ble hun introdusert for både 
Norge og friluftslivet og slo seg like godt 
ned i Haugesund. Kort tid etter ankomst 
er den unge Lauren i gang med norskkurs 
og fekter seg modig gjennom norske glo-
ser, vrien preposisjonsbruk og alle faset-
tene av en haugalandske dialekter som 
kan gi selv de mest språkmektige noen 
grå hår. Resultatet av språkkurset ble 
ikke bare en sjarmerende norsk-australsk 
aksent med touch av haugesundsk og et-
terhvert Ølensvåg-schwung, men også et 
voksende nettverk og jobb på Kårstø. Nå, 
i en alder av akseptable 37 år kan hun 

se tilbake på 13 år i Omega i Ølensvåg, to 
barn på henholdsvis 8 og 9 og solid plassert 
på Haugesunds mest tradisjonsrike vest-
kant. 

-I`m a Hauge-girl, skrev hun til HT-
Nytts utsendte reporter. 

Et boomerang kast unna både Bypark 
og Hauge skole. 

UT I NATUREN
La oss raskt oppsummere hvor de 

enorme forskjellene mellom Brisbane 
og Queensland på den ene siden og Hau-
gesund og Rogaland på den andre siden 
er. Brisbane har cirka to millioner inn-
byggere og delstaten Queensland har 
både Great Barrier Reef og subtropisk 
regnskog. Alle skolebarn har solhatt el-
ler skyggelue for å verne lys hud mot 
råsterk sol. En kald vinterdag i Brisbane 
er som den fineste sommerdag i Hauge-
sund. Men så er det også likheter: havet 
og sjøen preger australienerne. De svøm-
mer som fisker.

Mens nordmenn kan stå tause og 
måpende med halvåpen munn og stirre 
når de blir tilsnakket er småpraten, eller 
smal-talken, æres-disiplinen for australi-
enerne. Bare i løpet av en kort heis-tur 
kan du få en ny venn, og intet tema eller 
situasjon er for rar eller kort til at noen 
raske fraser, hilsener og historier kan ut-
veksles. Og Lauren er intet unntak. Lau-
ren smiler og gestikulærer og forteller og 
det synger i australsk aksent. 

Nå ønsker hun å bygge videre på det 
solide fundamentet som Haugesund    
Turistforening har opparbeidet seg gjen-
nom hundretusenvis av dugnadstimer. 

Jeg vet hva natur og bevegelse kan 
gjøre med folk. Det gjør noe med oss.

- Pappa har parkinson. Jeg kan høre 
på stemmen hans om han har gått den 
vanlige spaserturen til sjøen eller ikke. 
Bevegelse og natur gir oss overskudd og 
krefter, enten vi er gamle eller unge. Det 
er en grunn til å jobbe for at vi fortset-
ter å rekruttere i begge endene av alders-
skalaen, sier Lauren. 

-Nordmenn er mer innadvendte og be-
skjedne. Men jeg lærte fort at blir du 
først kjent med en nordmann, så har du 
også en venn. Det finnes mange felles-
trekk. Gleden av å være ute. Respekten 
for elementene og været. I Australia 
lærer du tidlig  at havet skal respekte-
res. Australske barn vet hvordan de skal 
lese bølgene og havet. Om det er bølger 
som trekker deg ut, sidestrømmer eller 
trygt. På sammen måte som norske barn 
lærer å respektere fjellet været. At man 
kan være ute i all slags vær hvis man har 
kledd seg riktig. 

KUNSTEN Å                    
KOMME SEG UT
- Hvordan får du barna dine med på tur? 

- Jeg prøver å gi dem gode, varierte 
opplevelser – nye aktiviteter, nye steder, 
nye måter å bruke kjente tur område. Jeg 

lar de lede, klatre langs steinene og bruke 
dobbelt så mye tid. Og selvsagt noe litt 
godt i sekken. Lar dem ta med venner og 
gjøre det sosialt. Dessuten er det viktig å 
nyte det selv. Da har de det og godt. Som 
alt i livet, det er viktig at vi holder oss re-
levante for barna våre - og at vi merker 
når de har blitt større og trenger nye ut-
fordringer. Det er uendelig med mulig-
heter og barn klarer å komme på utrolig 
mange av de muligheter selv. 
-Hva er det fineste turminnet fra 2017 så 
langt? 

-En tur til Olalia med sønnen min i 
januar. Olalia var det eneste han kunne 
tenke seg den dagen. Målet var noe godt 
å spise på hytten. Det viste seg at det var 
ikke skiføre, men klinkis, men jeg har 
aldri sett han kose seg så mye på en tur. 
Han skøytet fram og tilbake på isen hele 
veien opp og hele veien ned. Han gikk 
sikkert dobbel distanse og forsto ikke 
hvorfor jeg vil ha det «så kjedelig» med 
isbrodder på. Det er nok ikke været, men 
opplevelsen som gjelder.  

-Hva gjør naturopplevelser med deg? 
-Naturopplevelser gjør dagen min kom-

plett, de gir en ekstra dimensjon i hverda-
gen. Det er ute jeg føler meg mest hjemme, 
både i Australia og i Norge. Og det er der 
ute jeg finner en helt annen kontakt med 
både venner og egne barn. Jeg tror det vi 
opplever med andre mennesker skaper 
både bånd og minner som knytter oss 
sammen. Det gir oss energi, sier Lauren. 

Nå venter en spennende tid med å få 
oversikt over foreningens virksomhet og 
planer fremover. Hun har allerede vært 
med på dugnader på Vibrandsøy og gikk 
naturligvis i folketoget på 17. mai. 

-Rolf fortsetter med arbeidsoppgaver 
knyttet til teknisk drift, vedlikehold av 
bygninger, nye prosjekter – det arbeidet 
han liker best. Vi er utrolig heldig at han 
fortsetter med all kompetansen og erfa-
ring han har, og jeg gleder meg til å bygge 
videre med han og resten av turistfore-
ningen, sier Lauren.

Lauren McPherson Simonsen (37) er Haugesund             
Turistforenings nye leder. Hun digger norsk dugnads- 

ånd og australsk åpenhet og tror at turopplevelser        
knytter mennesker tettere sammen.    

Tekst: Alexander Urrang Hauge
Foto: Anny Beate Myge Kvale,     
            Marit Bjørnestad
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Fra Heskjabakk på Seljestad og ned Grøndalen i Røldal kan vi følge restene etter den gamle te-
lelinja som var en del av linja mellom Bergen og Kristiania. De mange fundamentene etter tele-           
linja er et imponerende kulturminne, og turen går i et barskt og flott høyfjellsterreng. En tur langs 
fundamentene etter telelinja er en tur utenom det vanlige, som er vel verdt å prøve.

BAKGRUNN
Telelinja er et minne om den teknologi-
revolusjonen som skjedde mot slutten av 
1800-tallet. Dette var nesten hundre år 
før mobiltelefonens tid og det var heller 
ikke noen annen telefonforbindelse mel-
lom de ulike delene av Norge før telelin-
jene sto ferdige.

Det hadde vært telegraf i drift i Norge 
fra 1855 av, slik at man med morsesigna-
ler kunne sende meldinger over lange 
avstander. Den norske Statstelegraf had-
de statsmonopol på telegrafdrift. Utbyg-
gingen av telegraf i Norge skjedde raskt, 
og Haugesund fikk elektrisk telegraf al-
lerede i 1857. 

Telefonen kom først til etter at 
Alexander Graham Bell fikk patent på 

den i 1876. Den første norske telefon-
sentralen kom i Kristiania i 1880.

Men telefonsamtalene gikk i starten 
kun over korte avstander, typisk innad i 
en by. I begynnelsen var all telefonutbyg-
ging privat.  Det ble bygd ut en lang rekke 
enkeltlinjer, men slik at det ikke var mu-
lig å kople sammen enkeltlinjene eller 
koble lokale telefonsentraler til rikslin-
jer. Telegrafverket hadde verken interes-
se av eller penger til utbygging av telefon-
linjer.

De første større telefonanlegg kom 
med bytelefonselskapene i Kristiania og 
Drammen i 1880, og i løpet av 1880-åre-
ne fikk de fleste byene i Norge egne pri-
vate telefonselskap. I Haugesund ble det 
etablert telefonselskap i 1888.  Den 

8.5.1890 ble det private Hardanger Tele-
fonselskab dannet med formål å bygge 
telelinje fra Jondal til Utne og videre her-
fra til Odda.

Det ble åpnet telegrafstasjon i Odda 
1.9.1891. Da turistsesongen da var over, 
ble den foreløpig holdt åpen som statste-
lefonstasjon. Den var da telegrafstasjon 
om sommeren og rikstelefonstasjon om 
vinteren.

Telegrafverket hadde enerett på tele-
kommunikasjon over lengre avstander og 
grep inn da det ble planlagt telefonfor-
bindelse mellom Kristiania og Drammen. 
En ny lov fra 1881 ga staten enerett til 
kommunikasjon via telegraflinjer og lig-
nende anlegg,

Telegrafvesenet opprettet nå rikstele-
fonstasjoner og begynte å bygge ut rikste-
lefonlinjer. Rikstelefonforbindelsen mel-
lom Stockholm og Kristiania ble åpnet i 
1893.

På slutten av 1890-tallet ble fjernnet-
tet for telefon bygd ut. Både signalene for 
telegraf og telefon gikk på samme linje, 
men på ulike frekvenser. Omkring 1890-
1900 var Norge blant de land i verden som 
hadde best utbygde telekommunikasjoner 
pr innbygger. 

Det var ikke mulig å bli abonnent, 
men de som ringte eller ble oppringt måt-
te fysisk møte fram på telefonstasjonen.

Etter lang og opphetet politisk debatt 
om telefoni fortsatt skulle være privat 
virksomhet eller om man skulle ha statlig 
monopol, resulterte i 1899 i en ny tele-
kommunikasjonslov som ga staten enerett 
til å drive televirksomhet og ga staten rett 
til å kjøpe opp de private telefonselskape-
ne. 

Det tok lang tid før kjøp av de private 
selskapene ble gjennomført. Det private 
Haugesund Telefonselskap ble for eksem-
pel først innløst av Telegrafverket i 1954.

RIKSTELEFONLINJA 
KRISTIANIA – BERGEN
Stortinget vedtok å bygge rikstelefonlinje 
Kristiania – Bergen over Haukeli og Røl-
dal til Odda.  I 1896 ble det  bevilget kr. 
80.500,- til å begynne arbeidet.

Arbeidet tok 4,5 år, men alt i 1898 ble 
det opprettet telefonkontakt mellom 
Bergen og en rekke andre steder i Norge. 
Linja Kristiania – Bergen ble offisielt åp-
net 1. nov. 1900. Ett minutts taletid kos-
tet da kr. 1,-.

LINJA SELJESTAD – 
RØLDAL
Telelinja fra Heskjabakk på Seljestad over 
Høset og gjennom Grøndal i Røldal var 
en del av rikstelefonlinja Kristiania – 
Bergen.

Den kjente fotografen Knud Knudsen 
fra Odda tok en rekke fotografier fra byg-
gingen av linja mellom Seljestad og Røl-
dal.

Seljestad fikk rikstelefonstasjon den 
10.11.1900, da linja østover var åpnet.  
Telegrafverket krevde at kommunene 
selv skulle betale for stasjonsholdet. 
Kommunene krevde på sin side at private 
skulle arbeide vederlagsfritt. I 1905 sa 
Tormod Seljestad fra seg stasjonsholdet 
hvis han ikke fikk en godtgjørelse på kr. 
150,- pr år for arbeidet. Seljestad rikstele-
fon ble dermed nedlagt med virkning fra 
31.12.1905. Den 6.2.1906 ble det oppret-
tet felttelefonstasjon på Seljestad

ARBEIDET MED LINJA
Anleggsarbeidet ble organisert i arbeids-
lag på 10 – 14 personer. Mange av mann-
skapene ble rekruttert lokalt fra småbru-
kere og yngre menn i bygda. I følge 
telehistorikeren Thorolf Rafto var ar-
beidsdagen på 10 timer.

Innen lagene var det spesialisering. 
De yngste og de eldste arbeidet på bak-

ken. De sterkeste – og ofte de med sjø-
mannsbakgrunn – ble ”toppmenn”.     
Disse hadde et hardt og risikabelt arbeid

Stolpene var mellom 8 og 16 meter 
lange og tilsvarende tunge.  Stolper og 
trådbunter på 50-60 kg sammen med an-
net utstyr ble fraktet med hest, gjerne om 
vinteren, men der man ikke kunne bruke 
hest, måtte mye av dette bæres eller sle-
pes gjennom terrenget. 

Arbeidslagene konkurrerte ofte seg 
imellom om hvem som greidde å sette 
opp flest stolper pr dag.

Mannskapene bodde oftest sammen 
og lå i telt, på gårder eller på støler. De 
holdt seg gjerne selv med tørrmat, mens 
de spleiste på middag og kaffe. Rafto skri-
ver at melk var luksus, så det ble heller 
drukket store mengder kaffe. Kjøtt og fisk 
var sjelden kost, og middagen besto der-
for dag etter dag av erter og flesk.

Rafto opplyser at omkring 1890 var 
daglønna på ca kr. 1,50. Hvis Telegrafver-
ket ikke leide inn kokke, fikk arbeiderne 
en kompensasjon for dette på ti øre pr 
dag.

DRIFT OG VEDLIKE-
HOLD AV LINJA
Linja måtte vedlikeholdes. Det var nor-
malt hovedreparasjon av telelinjene 
hvert 7.- 8. år, men i tillegg måtte linje-

LANGS GAMMEL TELELINJE 
FRA SELJESTAD TIL RØLDAL

Tekst : Per Qvale

Smia. Foto Knud Knudsen. Bildet eies av Universitetsbilioteket i Bergen

Bëring av stolper. Foto Knud Knudsen.  Bildet 
eies av Universitetsbiblioteket i Bergen.

Montering av linja. Foto Knud Knudsen. 
Bildet eies av Universitetsbiblioteket i Bergen.
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brudd repareres. Traseen over Høset 
måtte i tillegg ha ekstra mannskap for å 
banke snø av linja for å hindre nedising. 
En tøff jobb som krevde fjellvant mann-
skap som også var gode skiløpere.

FLYTTING AV LINJA
Linja ble senere flyttet til ny trase 

gjennom Seljestadjuvet, trolig på 
1920-30-tallet.  Bakgrunnen for flyttin-
gen skal ha vært at det ble mange storm-
skader og nedising med linjebrudd og 
store problemer med drift og vedlikehold 
i den svært værharde traseen over Høset.

TUREN LANGS                 
TELELINJA

Vi følger merket sti bratt opp fra Hes-
kjabakk (”Brushytta”) i retning Nasanuten. 
Den gamle telelinja går litt til høyre for sti-
en i oppstigningen. Like før vi går mot stei-
nen med minneplata etter Anna Julie 
Johnsdatter, som omkom under uvær i 
1887, går telelinja i østlig retning og til ven-
stre for stien mot Nasanuten.

Vi følger fundamentene etter telestol-
pene hele vegen. Det er kort mellom stol-
pene/fundamentene, da lengre spenn ville 
føre til at ising om vinteren kunne brekke 
ned linja. 

Det er ikke sti før vi kommer ned i Grøn-
dalen. På grunn av det meget barske vin-
terklimaet på denne strekningen, er det 
kort avstand mellom stolpene. Vi finner 
noen rester etter stolper i fundamentene, 
og tre steder står fortsatt hele stolpene 
igjen. Vi finner også en del metallstenger 
og kramper som festet metallstengene til 
stolpen. Selve strengen og isolatorene er 
tatt ned.

Mange av fundamentene er både høye 
og vide. Det utført et flott og solid steinar-
beid hele vegen, og de kraftige fundamen-
tene har beine sider og rette hjørner. Dette 
er imponerende kulturminner som er vel 
verdt en tur. De er monumenter over hardt 
slit under vanskelige arbeidsforhold og 
dyktig håndverk.

Terrenget er noe kupert og med solide 
motbakker oppover mot Høset på drøye 
1400 m.o.h. På Høset, der nedgangen mot 
Grøndalen begynner, finner vi merker og 
litt av muren etter smia.  

Fra Høset går vi ned den fine og frodige 
Grøndalen i lettgått terreng til Austdalen 
og deretter gjennom Austdalen til Røldal.

Turen tar 5-6 timer en veg. Den må da 
enten organiseres med en bil på Seljestad 
og en i Røldal, taxi/buss tilbake til bilen, 
eller ved at man går en del av turen og til-
bake igjen.

Kilder:

Den norske statstelegrafs statistik 
1900/1901. Kra 1902

”Det kom over fjord og fjell…”. Om den 
tidlege utbygginga av post og telefon i 
Kvam og dei næraste bygdene i

 Hardanger og på Voss. Kvam Kulturmin-
nelag 2005

Kolltveit, Olav. Odda, Ullensvang og 
Kinsarvik i gamal og ny tid. Bygdasoga II 
(1962) s. 322-324

Norges telegrafvæsen                                 
1. april 1905 – 31. mars 1906. Kra 1906

Norges telegrafvæsen                                 
1. april 1906 – 31. mars 1907. Kra 1907

Norsk Telekommunikasjonshistorie. 
www.psykologi.cappelen.damm.no

Rafto, Thorolf. Telegrafverkets historie  
1855 – 1955. Bergen 1955 Reimers, Egil. 
Telekommunikasjon på Haugalandet 
gjennom tidene. I HaugalendingenÅrbok 
for Haugalandsmuseene 2009-2010. 
Haugesund 2010, s. 118 - 135

Rikstelefonlinjen Kristiania – Bergen. 
telemark.no.

Haraldsgt 156, Haugesund. Tlf: 52 71 30 11  
www.tekstil-huset.no            post@tekstil-huset.no

Gardiner
Solskjerming
Boligtekstiler
Etc.

Alt innen 
• gardiner 
• solskjerming 
• boligtekstiler

 

Vi er på plass

NÅR DU 
TRENGER OSS

e lek t ro  -  t e l ecom -  au tomas jon

helgevold.com

Helgevold Gruppen – din lokale elektriker.

Hver eneste dag er våre 95 fagutdannede eletrikere og automatikere 
rundt på større og midre oppdrag på hele Haugalandet og Ryfylke.
Kontakt oss for alt innen elektro, telecom og automasjon.

Haraldsgt. 40 • Postboks 260 • 5501 Haugesund
Tlf.: 52 70 09 99 • Fax: 52 70 09 90

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

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

I turistforeningens tjeneste

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

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

 

AIRLIFT  

5780 KINSARVIK / tlf: 53 66 64 40
www.airlift.no / trafikk@airlift.no
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Fundamentene er både store og forseggjorte.                             3 av stolpene står fortsatt igjen



STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

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

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

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

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

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

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

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

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

Org. nr. 971 157 100

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

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

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

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

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

dikt

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

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

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

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

VÅRE TURVENNER

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

TRADISJON I SOLID HÅNDVERK

LIAHEIA, 5574 SKJOLD - TLF. 52 76 72 00 - FAX 52 76 72 01
E-POST: kv@kalstveit.vik-no / Internett: www.kalstveit-vik.no

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

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

Erfaring og kompetanse gir trygghet

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

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

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

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

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

VÅRE TURVENNER

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

  
 
 
 

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

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

suldaltransport.no

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

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

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

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

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

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

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE

 MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD SOMMER

STØTT  VÅRE  ANNONSØRER 

DE STØTTER OSS

BESØK OSS PÅ
haugesund.dnt.no
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Barnas restaurant er blitt en populær 
tur, og det er ikke rart! Turen var i år 
fulltegnet. Her koser vi oss med lek 
og oppdagelser på vei inn til hytta!           
Barna leker på tvers av alder og kjønn. 

Vi så tre huggormer på veien inn, kjempe-
spennende! Noen så orm for første gang! Vel 
inne på hytta ble det dekket med hvite duker 
på bordene ute hvor barna kokkelerte sammen 
med turleder Finn. Det ble laget en treretters 
som alle fikk nyte senere! Maten smakte fortref-
felig! Ungene var veldig flinke! Senere på kvel-
den ble det yatzy, brettspill og tegning.

Turen opp var slitsom, men verdt hvert eneste skritt. Din egen kraft har 
tatt deg hit, høyt over verden og med solen i ryggen. Slike øyeblikk gir ny 
kraft til kropp og sjel. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund 
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Kraftige inntrykk
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BARNAS 
RESTAURANT 
OLALIA FJELLSTOVE 6.-7. MAI 2017

Tekst : Merete Ree
Foto : Oddbjørn Jensen

BARNAS TURLAG
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FRILUFTSLIV 
FOR ALLE

Tekst: Audhil Sannes

Foto: Audhil Sannes, Trude 
Solvi Nordstrøm, Trude Blåsmo, 
Jorunn Sørlund

FRILUFTSLIV FOR ALLE

Selv Djupadalen var et tøft mål uten den 
rette tilretteleggingen.  Da styret beslut-
tet å satse på «alle» ble det fortgang i 
prosessen. Det ble søkt om tilskudd, Tru-
de Solvi Nordstrøm ble ansatt som pro-
sjektleder, og ballen var i gang. Onsdag 
9. september 2007 stod daværende ord-
fører Petter Steen jr og Jostein Eileraas 
for den offisielle åpningen av «Friluftsliv 
for alle – hele året».    Fast møtested ble 
Friluftshuset.  Etter hvert ble det bygget 
Gapahuk, og åpningen av denne stod da-
værende fylkesordfører Tom Tvedt for. 

Deltakerne har strømmet til. Nå det 
ikke er uvanlig at 100 personer vandrer 
fra parkeringsplassen og oppover mot 
Friluftshuset annenhver onsdag etter-
middag. Det er ikke vanskelig å ha tro på 
at dette er et tilbud mange setter pris på. 
De fleste kommer seg opp på egen hånd, 

noen bruker lengre tid enn andre, og 
noen må ha hjelp, enten de sitter i rulle-
stol eller må ha ekstra støtte. Alle er uan-
sett velkommen. Noen går tur i terrenget, 
andre går en vel så krevende løype som er 
lagt opp som natursti. Er det godt vær og 
ligger til rette for det, så er det båter på 
vannet. Regner det så er det heller ingen 
hindring. Dette er et tilbud som ikke er 
avhengig av godt vær. Stemningen kan 
være like god om regnet siler ned. 

Det utrolige er at deltakerne kom-
mer fra hele Haugalandet, - fra Skude-
nes i sør til Etne i øst, for å delta i dette 
fellesskapet. 

Det er fantasisk å se den utviklingen 
som har vært i de 10 årene Friluftsliv for 
alle har eksistert. Fra snoren ble klippet 
og til i dag har over 13 000 personer del-
tatt på Friuftsliv for alle. 

Hvert år er det også en tur til Lindøy der 
Haugesund Seilforening stiller med båter 
og mannskap.

Friluftsliv for alle har hatt tur til både 
Utsira og Olalia.

Vi har mange deltakere, og vi har 
mange frivillige som også bidrar til at 
dette tilbudet er blitt så populært. Mange 
har vært med helt fra starten, og nye er 
kommet til. Felles for alle er at de bruke 
av sin fritid til å gjøre Friluftsliv for alle 
mulig å gjennomføre. 

Som nyansatt prosjektleder i 2007 
var det Trude Solvi Nordstrøm, sammen 
med en styringsgruppe, som la grun-
net for «Friluftsliv» som mange velger 
å kalle det. Med hennes entusiasme, 
kunnskap og nærhet til hver enkelt ble 
grunnlaget lagt. 

NÅ SER VI FRAM MOT NYE 10 ÅR!

For litt over 10 år siden ble det stilt spørsmål til styret i Haugesund Turistforening om vi virkelig 
hadde et friluftstilbud til alle. Hva med de som trengte et tilrettelagt tilbud? De som for eksempel 
ikke klarte å komme seg til Blomstølen uten hjelp.

10 ÅR

FRILUFTSLIV FOR ALLE
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Turen til Heggelifjellet i Tysvær er en forholdvis kort og lett tur på 
ca 1,5 til 2 timers gangtid tur/retur.

Vi kjører vegen fra Førland over Sagbak-
ken og Heskjadalen til Sætra ved krysset 
til Sandbekken og parkerer på avkjørsel 
med plass til 3-4 biler ca 200 m nord for 
krysset mot Sandbekken ved skilt ”Heg-
geli parkering” 

Selv om Heggelifjellet ikke er høyere 
enn 252 m.o.h. har det en flott panora-
mautsikt i alle retninger.

Vi går på godt tilrettelagt og merket 
sti fra Sætra. Om lag 20 meter sør for 
parkeringsplassen går vi gjennom grinda 
på vestsida av vegen og går på en umerket 

traktorveg sørvest gjennom beitet i en  
kilometer. Denne går pånordsida av     
vatnet. 

Etter en liten bakke tar vi av fra trak-
torvegen og går på merket sti . Her tar 
vi bratt til venstre. og følger stien som 
slynger seg oppover og går over ei myr 
og gjennom en liten dal. Vi krysser bek-
ken og går de siste 2-300 meterne opp til  
toppen.

VI TAR SAMME VEG TILBAKE. 

Turen til jernaldergården på Tuastad er kort, men likevel spennende.                                                            
Fra Haugesund kjører vi sørover Spannaveien, over Spanne mot Røyksund.

Tekst og foto : Per Qvale

TURTIPS

Tekst og foto : Lisbet KallevikJERNALDERGÅRDEN PÅ TUASTAD

TOREKOVSTØLEN 
OG RUKLENUTEN,               
SELJESTAD
Turen begynner innerst ved Løy-
ningsgårdene, der det er mulig å 
parkere mot betaling. Fra gårds-
tunet går det en god sti langs 
nordøstsiden av Løyningsvannet.

Følg denne traktorvegen ca 350 meter til 
dere kommer til et stiskille. Her skal man 
ta av mot venstre og følge den gamle støls-
vegen videre. Starten på stølsvegen kan vare 
litt vanskelig å se, men etter ca 70 m inn på 
den nye stien kan man finne en rød T. Støls-
veien videre oppover er godt synlig i terren-
get, men ikke så godt merket. Det er noen få 
T-er av eldre dato. 

Stien følges i slak stigning oppover. Etter 
ca 450 meter kan man finne en jettegryte på 
høyre side av stien. Den ligger godt skjult på 
toppen av en bergknaus med mose og blå-
bærris. Se etter en liten hule i berget som 
hjelper dere å finne riktig plass.

Her begynner stigningen å bli brattere. 
Etter ca 1 km etter man tok av fra traktor-
veien kommer man opp på en liten flate. 

Her passeres noen stølsruiner og man kan ta 
en pust i bakken. Stien fortsetter så videre 
oppover, bak ruinene. Den slingrer seg først 
mot venstre innen den tar til høyre og følger 
”bergskanten” oppover. Noen få stignings-
partier til og plutselig er man over kanten og 
kan se Torekovstølen. Torekovstølen ligger 
på ca 875 moh.

Her er et godt tips å sette seg med ryg-
gen mot de gamle stølsruinene og nyte nis-
tepakken og en fantastisk utsikt. Dersom 
man ønsker kan man bare stoppe her og 

eventuelt vente på dem i følget som vil gå 
den siste delen av turen. Man følger da stien 
videre langs ryggen mot nord, bak stølsrui-
nene. Det er stien over til Reinsnos man går 
et stykke oppover, innen man tar av mot vest 
og varden på Ruklenuten. Ruklenuten er en 
topp på 1246 moh og fra den har man en 
flott panoramautsikt i alle retninger. Over 
Seljestadområdet, mot Folgefonna og ned 
mot  Oddadalen og Reinsnosområdet. 

Det er den samme veien ned tilbake til 
Løyningsgården. Tur-retur er turen ca 7 km.

HEGGELIFJELLET

Etter passering av gamle Tuastad skole tas før-
ste vei til høyre til Tuastad bygdehus, hvor bilen 
parkeres. 

Gå innover veien i ca 10 minutter til du 
ser et lite treskilt på venstre side hvor det står 
Jernaldergården.  Følg deretter en skogssti av 
vekslende kvalitet i rundt 5 minutter til du 
kommer til en rydning eller slette. Her sees 
tydelige spor etter hustufter, innhegninger og 
mulige åkerflater som vitner om stor aktivitet. 
Det største huset skal ha vært omtrent 30 me-
ter langt og seks meter bredt. Vi kan se tydelige 
grunnmurer etter 3-4 bygninger. Det forlatte 
gardsbruket er fra vikingtida/middelalderen 
(fra 800-tallet e. Kr. og fram til Svartedauden). 

TURTIPS TIL SOMMERTUR

TURTIPS
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Ivar kom inn som tillitsvalgt i Naturvern-
komiteen i 2006.  Han viste igjen i de 
interesser som turistforeningen stod for.  
Hans innsats for å bevare landskapet her 
på Haugalandet var betydelig, noe som 
viste igjen ved at flere områder ble skånet 
for både vind- og vannkraftanlegg.

Men hans store interesse var nok By-
heiene og områdene rundt.  Her bidro han 
i arbeidet med kartleggingen og verdiset-
ting av friluftslivet , slik at graderingen ble 
bedre enn først beskrevet.  I arbeidet for å 
få regulert Byheiene på en sikker måte for 
friluftslivet, sto han i front med sin innsikt 
og politiske teft.  Også med håndkraft og 
motorsag bidro han i dugnaden for å tilret-
telegge for turfolket.

Mange befaringer, konferanser og møter 
ble en del av arbeidet Ivar var med på.  I 
disse sammenhengene var han en kløpper 
med å finne fakta og komme med faglige 
og fornuftige innspill.  Det er ikke mange 
som så med interesse på Vanndirektivet og 
nytten av dette, men også her ble han en 
god medspiller fra foreningen i dette ar-
beidet.  Han var med på å motta Rogaland 
Fylkes Naturvernprisen i 2013.

Svartups er en av høydene i Haugesund 
På Langs.  Det var hans ide å kalle høyde 2 
i dette turarrangementet,  Svartups.  Ivar 
var fast på post her sammen med under-
tegnede.  Helt til det siste var han fast be-
stemt på å klare årets tur, men dessverre 
ble det ikke slik.  

Vi andre på høyden savnet han sterkt den 
dagen! Komiteen vil savne han i det videre 
arbeidet!

Vi lyser fred over Ivars minne!

Karl Andreas «Kalland» Knutsen
Styreleder

Ivar Vevang

TIL MINNE OM

Ivar Vevang har dessverre gått bort. Etter kort sykeleie døde han fredag 28. april.

Tekst:  Marit Solheim

Foto: Johan Strømsvold

IVAR VEVANG
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Onsdag 13.07 var det fjordcruise som 
heildagstur. Me segla nordover i Isfjor-
den og glir sakte forbi Fuglefjellet på Hat-
ten. Det er ikkje stort, men polarlomvien 
svermar ut og inn i store flokkar. Som alle 
fuglefjell på Svalbard skinner det i sterke 
fargar av grønt, gult og oransje. Sassen-

fjorden blir kryssa og i all sin prakt ser 
me Tempelet ligga og passa inngangen til 
Tempelfjorden. 

Innerst i Billefjorden passerer me 
Brucebyen, og så er vi der: Tett innun-
der Nordenskiöldbreen, dei voldsame blå 
veggane av is. Me var heldige som fekk 

sjå at isbreen kal-
var, litt knaking 
og smell var det, 
men ingen isbjørn 
og sjå. Det blei ser-
vert lunsj frå grillen 
om bord, der var det 
både kjøtt og fisk. 

  Turen går vidare 
og me klappar til kai 
i Pyramiden kor den russiske guiden 
venter med rifla på skuldra. ”Welcome 
to Russia” seier han på sin litt gebrokkne 
engelsk og smiler. Her kan det være is-
bjørn og alle går samla på oppdagelsestur 
i Pyramiden, av hensyn til sikkerheten. 

Tekst og foto : Per Sigurd Velde

Tidleg måndag morgon 11. juli reiste me frå Haugesund Lufthamn til Oslo og vidare til Longyear-
byen. Me var 13 totalt, ei kom frå Trondheim. Reiseselskapet me brukte var Spitsbergen Travel.

Me blei henta på flyplassen med buss og 
transportert til hotellet. Det var fleire 
bygningar som hadde husa gruve arbei-
darane.

Utpå kvelden blei me henta for ATV       
safari, blei kledd opp i draktar, hanskar, 
sko og hjelm. Me kjørte ut Adventdalen.                                    

Etter ca 3 kilometer kom me til den gam-
le flyplassen som ligger midt i dalen. Me 
kjørte inn i Endalen som er ein avstikkar 
frå hovudtraseen. Turen gjekk vidare ut 
i Adventdalen og opp på Gruve 7 fjellet. 

 På toppen av fjellet ligger Kjell Hen-
riksen Observatoriet kor det forskast på 
Nordlys, her stoppa me for å nyta den 
fantastiske utsikten over Adventdalen og 
Adventfjorden. På veien ned besøkte me 
Basecamps Fangststasjon i Bolterdalen. 
Der fekk me kaffi, kakao og kjeks på grill-
plassen. Me var også innom innhegninga 
og klappa på alle dei 90 hundane, fin og 
spennande opplevelse.

Tysdag morgon 12.07 blei me plukka 
opp for fottur til Foxfonna. Det blei ein 

ny tur opp til Gruve 7 som ligg 400 me-
ter over havet. Der starta turen til fots 
langs Foxfonna-breen over Breinossa 
mot Foxdalen. Flott utsikt over Isfjorden. 
Det var 2 hundar med oss som bar kløv 

med varmt vann, kaffe, te og kjeks. Dei 
var også med for å halda isbjørnen bor-
te. Guiden fortalte om Operafjellet som 
me har bak oss på bildet under, om det 
russiske flyet som traff fjellet og der 141 
døde. Ei trist historie frå aug. 1996.

 Det vart ein liten kaffipause etter at 
me var ferdig med fonna, før me gjekk 
ned mot munningen til Foxdalen. Her 
kom me til ei gammal fangsthytte kor me 
fekk Real turmat og kaffi. Det var eit fint 
landskap med blomster, fuglar og reins-
dyr som var ganske tamme. Etter ca 11 
km var me framme ved Camp Barentz.  
Det blei litt tid til å ta turen i Longyear-
byen til handling og sjå seg rundt før 
middag på byen.

ETNE TURLAG ETNE TURLAG

TUR TIL SVALBARD 
11. - 15.  JULI 2016

Tekst:  Marit Solheim
Foto:  Johan Strømsvold
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Det var fasinerande å gå rundt der og 
høyre på historiene. Dei 

var 6 stykke som 
budde der om 

sommaren 
og 2 på vin-
teren. Alle 
b y g n i n -
gane var 
inntakte 

fortsatt og 
viste masse 

historie, i den 
eine bygningen var 

det fullt av fuglar i alle 
vinduskarmar. Det var mogleg og handla 
i baren på hotellet og ein liten suvenir 
butikk. På turen tilbake var det rundt ein 
heil del kvithval som alle tok bilde av.

 Torsdag 14.07 var det ut på tur med 
polarcirkelbåt til Fossiljakt på Deltane-
set. Blei kledd opp med flytedress, og 
fekk litt info om sikkerheit før båtturen. 

Nå skulle me få oppleva korleis livet i 
havet såg ut for 150 millioner år sidan. 
Mange av dyra som levde på denne tida 
er bevart som fossiler i fjella langs Is-
fjorden. Her var det mogleg å finna både 
dinosaurar og blekksprut. Dette var det 
same området som Jørn Hurum og Øgle-
graverne har gravd ut fleire svaneøgler de 
siste årene.

 Når me kom fram blei båtane fortøyd 
og vandringa opp mot fossilane starta. 
Fotturen opp tok cirka 1 time i lett ter-
reng opp til ca. 200 meter over havet.  
Alle blei svært så engasjerte og gjekk 
med nasa nedi grusen og steinane. Fjel-
let var heilt porøst og me alle fant noko 
me kunne ta med heim, nokon måtte me 
også smake på for å finne ut om det var 
det rette.

Når me var ned med båten igjen var 
det Real turmat og noko varmt å drikke, 
før me returnerte til Longyearbyen. Det 
var også ein spennande båttur. 

Det blei ein rask tur innom hotel-
let før me blei plukka opp igjen, nå var 
det Villmarksaften på Camp Barentz i 
Adventdalen, ca. 10 kilometer utanfor 
Longyearbyen. Me blei servert varm 
reinsdyrgryte, bålkaffe og dessert. 

Det blei fortalt historie om isbjørnen 
og nederlenderen som fant Barentsburg.

Takk til Evy H. Hus som har tatt re-
gien for denne turen.   

ETNE TURLAG

Har du fortsatt ikke tilgang til plussartikler?

Så enkelt kommer du i gang!

Tilgang til innhold på h-avis.no

Del med familien

Morgendagens eAvis kvelden før

Søkbart eAvis-arkiv

Riksavisen Rix

1 minutt
og du har 

tilgang til alt!

Gå til  
h-avis.no/registrer

Registrer navn, mobilnummer, 
epostadresse og fødselsdato. 

Følg punktene videre.

Du er nå innlogget og har 
tilgang til plussartikler på 

h-avis.no
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DIKTDIKT

Tekst:  Audhild Sannes
Foto:  GARP design

SJEKK UT

Prosjektleder i DNT Endre Kleiveland 
tror mange vil kunne ha stor nytte av 
SjekkUT-appen.

- Jeg tror mange kommer til å se verdien 
av den nye Sjekk UT-appen. Den vil kun-
ne bli en aktivitetstrigger til å komme seg 
ut på tur. DNTs versjon av Pokemon Go!

OM SJEKK UT
Den nye SjekkUT turapplikasjonen til 
DNT blir en digital versjon av turbok-
en der du før registrerte deg med navn 
på fjelltopper, turposter eller hytter du 
oppsøkte. Konseptet er enkelt, og regis-
treringen skjer digitalt i appen. Når du 
befinner deg innenfor 50 meter fra tur-
målet, aktiveres muligheten for å kunne 
sjekke inn. I tillegg vil du også kunne 
ha mulighet til å legge igjen hilsener og 
bilder.   Applikasjonen er gratis. Alt du 
trenger å gjøre er å laste den ned til din 
smarttelefon.

Med appen kan du få en over-
sikt over hvor de nærmeste turpos-
tene befinner seg til enhver tid, du 
kan sjekke inn når du besøker en post, 
du kan legge ut egne bilder og skrive 
i gjesteboka på hvert enkelt turmål.

DNTs medlemsforeninger har i alt 850 
turposter over hele landet. I fjor var det 
over 600 000 besøkende som tok seg til 
topps og skrev navnet sitt inn i en tur-
postbok.  Sogn og Fjordane er det fylket 
som topper listen over antall turposter, 
med Flora Turlag som desidert ivrigst.   

- Vi har ambisjon om at vi skal ha 
minst like mange turmål og enda flere 
registreringer digitalt i løpet av 2017, sier 
Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.   

SJEKKUT OG HAUGESUND 
TURISTFORENING
Haugesund Turistforening sine «10 nær-
turer» er lagt inn som turmål i SjekkUT. 
Disse turene er enkle turer, og passer for 
alle. Test dette i vårt nærområde for å bli 
kjent med appen. I tillegg har vi lagt inn 
alle hyttene våre i SjekkUT. Besøker du 
Blomstølen kan du registrere besøket på 
mobilen din.

Rundt om i de mange kommunene 
våre er det mange flotte turmål. Hver 
kommune vil også etter hvert få en liste 
med SjekkUT-mål. 

Og det er fortsatt helt greit om du går 
tur uten SjekkUT appen!

Den digitale verden har for lengst nådd DNT. Nå har den også nådd oss mens vi er på tur!                 
Vår nye turapp DNT SjekkUT vil hjelpe deg til å finne nye små og store turmål. Du kan samle på                                
fjelltopper,  konkurrere med venner eller føre statistikk over hvilke turmål du har besøkt.

SJEKK UT
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SJEKKUT
DNT KOM I GANG:

Søk etter «DNT SjekkUT» i 
Appstore eller Google Play og last 
den ned gratis. Etter at den er 
lastet ned må du logge deg på 
via «Min side» i dnt.no. 

FUNKSJONALITETER:
• Digital innsjekking på turposten 
     med mobiltelefon 
   
• Turposter nær deg vises alltid først
     i appen   
 
• Mulighet for å ta bilde i appen og dele   
     på sosiale medier 
   
• Mulighet for signering av digital gjeste    
     bok knyttet til hver turpost.

• Kart som viser turpostene i nærheten
    Appen inkludert kart og innsjekking   
    fungerer også offline
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DIKTVIBRANDSØY

VILLA VIBRANDSØY
- DITT BYNÆRE FRILUFTSPARADIS -

Haugesund Turistforening har de siste årene økt sin tilstedeværelse i nærområdene til Haugesund 
og omegn. Bynært friluftsliv som merking av hverdagsturer og nærturer der folk bor, tilrettelegging 
i byheiene, formiddagsturer, trilleturer osv. er blitt en viktig del av foreningens identitet.

Dette bidrar, sammen med aktiviteten 
i fjellet, til at vi får et komplett frilufts-
livstilbud. Kystfriluftsliv som prosjektet 
«Villa Vibrandsøy» føyer seg inn i samme 
kategori og vil forsterke vår satsing på by-
nært friluftsliv. 

Nå jobbes det for fullt med å skaffe til 
veie de 2 millionene som vi trenger for 
å dekke inn kjøpesummen. Deretter vil 
vi starte planlegging av restaurering og 
gjenoppbygning av eiendommen.  

Videre vil vi lage en aktivitetsplan for 
å markedsføre alle de mulighetene som er 
her ute; for barnefamilier, skoleklasser, 
kystbasecamp for ungdom, aktivitetsleir 
for barn og alle oss andre som bare vil gå 
en tur i det flotte kulturlandskapet, senke 
skuldrene og få sjelefred!

Vi ser for oss en hovedbygning med inn-
til 20 overnattingsplasser, toaletter og 
kjøkkenfasiliteter. De tre stuene kan på 
sommerstid være kafe på dagtid og sam-
lingsplass for besøkende på kveldene. 
Uthuset som må bygges helt opp igjen 
blir sovehus med plass til 16 senger i fi-
remannsrom.

Alt dette i et fantastisk natur- og kul-
turlandskap borte fra byens pulserende 
liv, men bare 800 m fra Haugesund Sen-
trum.

NATURPERLER
Store deler av Vibrandsøy består av grønt 
uberørt kulturlandskap. Med sine unike 
kvaliteter er øya et fantastisk tur- og       

rekreasjonsområdet. Mulighetene for fri-
luftsliv er fantastiske med flotte områder 
for kano- og kajakkpadling, fritidsfiske, 
bading og turgåing. Midt på øya ligger 
Matlaug. Et lagunelignende område med 
langgrunne strender som innbyr til å ut-
forske livet i fjæra, fange krabber, reker 
og «stinter». Fra Matlaug kan du padle 
gjennom små kanaler og under små broer 
i alle himmelretninger. 

Mesteparten av utmarka på Vibrands-
øy er statlig sikra friluftsområde. I 2009 
kjøpte Haugesund Kommune, med god 
hjelp fra staten, det meste av Vibrandsøy. 
Samme år vedtok kommunen en ny regu-
leringsplan som innebærer at store deler 
av øygruppa er reservert til friluftsliv og 
naturvern. 

Tekst: Rolf Svendsen
Foto: Lauren McPherson Simonsen

VIBRANDSØY
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DIKT JOSTEDALSBREEN

Vi var et turfølge på 15 som tidlig torsdag morgen 1. juni kjørte avgårde i egne biler til Fjærland 
for å gå over Jostedalsbreen, eller populært kalt «Josten på langs» i pinsehelga. Jeg kan starte med 
å sitere den avdøde og kjente fjellmannen og filosofen Arne Næss «for den som var med er ingen 
beskrivelse nødvendig, for den som ikke var med er ingen beskrivelse tilstrekkelig».

Etter en myk start på Sogndal Lounge 
hvor vi spiste middag etter en litt lang 
kjøretur fra Haugesund møtte vi turle-
derne, Johnny og Åge i Fjærland der vi 
skulle komme ned etter planen søndag 
ettermiddag. Etter at nødvendig breut-
styr og annet fellesutstyr var fordelt ble 
vi fraktet i maxitaxi til Fåbergstølen i Jos-
tedalen i Luster. Her overnattet vi i telt 
på ca. 500 meters høyde før turstart. Vi 
spiste kvelds ute og det ble gitt mye nyttig 
informasjon om turen av turlederne.  

Fredag morgen var det opp kl. 05.30 
og etter frokost, pakking og riving av lei-
ren var vi klar til avmarsj noen minutter 
over sju. Værmeldingen for de kommen-
de dagene var ikke veldig gode, men vi 
fikk håpe på det beste. Fredagen startet 

i lett overskyet og mildt vær. Vi ruslet 
jevnt og trutt opp mot Fåbergstølsbreen 
og gikk til fots på nordsida av dalen til 
høyre for brefallet. Det var svært tungt 
oppover, stedvis veldig bratt og med tun-
ge sekker og ski festet på sekken. Utpå 
formiddagen trengte solen seg igjennom 
skydekket, så det ble riktig så fint. 

I ca 1 000 meters høyde kunne vi ta på 
ski og like etter vi hadde fått på oss skiene 
tok vi dagens hoved matpause. Turleder 
Johnny som er ekte sogning sa gjerne etter 
en pause eller et kort stopp (som det var 
nødvendig med mange av) «så stao vi pao» 
akkurat som i Sogndals fotballags sang. For 
meg var det nærmest nødvendig med et 
slikt rop for å komme i gang igjen og for å 
få på den forferdelig store og tunge sekken. 

Etter en god rast bar det avgårde vi-
dere bratt oppover på ski mot breen. Da 
vi endelig nådde breen fortsatte vi i sla-
kere stigning fram mot dagens leirplass 
like nedunder totusenmeterstoppen Bre-
nibba. Innover breen ble været tettere og 
sikten dårligere, og det kom ned noen 
regndråper som etter hvert   gikk over til 
hvit nedbør. Vi slo opp telt og lagde leir i 
ca. 1 800 meters høyde etter en marsj på 
ca. 10 timer. Været var surt og vått så de 
fleste krøp tidlig i soveposen etter mid-
dag med håp om bedring neste morgen. 
Været neste morgen var det samme og 
gjennom natten var det akkurat i grense-
land mellom regn og hvit nedbør. Tempe-
raturen lå nok på mellom en og to grader 
pluss. Et utfordrende vær med tanke på å 
holde seg tørr og varm. 

Likevel var det etter frokost i teltene 
og riving av leiren å «stao pao» videre 
over Josten. Turlederne våre var meget 
dyktige og jeg følte meg alltid trygg i de-
res følge selv når været og sikten var på 
det verste. Etter bare en liten times vand-
ring i surt vær lettet det og etter to timer 
ble det riktig så fint med stekende varm 
sol. Denne dagen var det mulig å ta en 
avstikker til toppen Kjenndalskruna med 
flott utsikt ned til Lovatnet i Stryn, men 
sikten var fortsatt dårlig mot toppen da vi 
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passerte der vi eventuelt måtte ta av i ret-
ning toppen. Derfor ble det ikke noen tur 
til Kjenndalskruna. Etter et lunsjstopp i 

flott solskinn med utsikt både til toppene 
Brenibba og Lodalskåpa bar det videre 
mot Ramnane. Her var det utsikt til fjel-
lene i Nordfjord. 

Noen av oss besteg toppen av Ramna-
ne, et skjær som stikker opp av breen på 1 
844 meters høyde. Like nedunder toppen 
ble det lunsjstopp nummer to denne ny-
delige dagen. Nå fortsatte vi videre over 
et høydedrag på ca. 1 860 meter som er 
turens høyeste punkt. Deretter var det 
nedkjøring til Bings Gryte for turens sis-

te teltovernatting. Vi ankom Bings Gryte 
etter ca. 12 timer på ski i fin kveldssol. 
Bings Gryte er en terrengnedsenking 
hvor det nå hadde blitt dannet en liten 
pytt. Her er også Josten på sitt smaleste. 
Her hadde vi fantastisk utsikt mot Hurr-
ungane og Jotunheimen. Her ble det en 
fin og noe senere kveld siden det var så 
fint vær, og middagen/kveldsmaten ble 
nytt ute i solnedgangen. 

Neste morgen våknet jeg kl. 02.45 av 
at regnet trommet hardt på teltduken. 
Hadde jeg drømt? Hvor var jeg? Helt til-
stede var jeg ikke. Det var bare å konsta-
tere at været hadde fullstendig snudd og 
prøve å sove videre. Det var nærmest helt 
klart, stille og fint ved midnatt. Da det 
var på tide å stå opp var det ikke bedring i 
regnværet. Likevel var det bare å stå i det 
og begynne med frokosten og klargjøre 
seg for turens siste etappe. Det var på 
med lue, hette og slalombriller. Det var 
veldig surt, men sikten var litt bedre da vi 
var klare for avgang. Først opp og over et 
lite høydedrag og like nedunder Grense-
varden der tre kommuner møtes, Luster, 
Sogndal og Jølster. Oppe på høydedraget 
hadde nedbøren gått over til hvitt. John-
ny og Åge var på hele turen svært flinke 
til å fortelle om området vi beveget oss i, 
og om historier om tidligere oppdagelser 
i området. Deretter bar det nedover mot 
Supphellebreen. Været ble gradvis bedre, 
det lettet i været slik at vi tørket. Etter en 
god lunsjpause gikk vi i taulag ned Sup-

phellebreen. Det var begynnende ned-
senkinger og sprekker i snøen så det var 
her nødvendig å innbinde seg langs tauet. 
Da turlederne kunne ønske velkommen 
til «fastlandet» bar det bratt nedover til 
Flatbrehytta hvor det åpenbarte seg en 
fantastisk utsikt nedover mot Fjærland 
og fjorden. En siste skikkelig pause på 
Flatbrehytta før siste etappe bratt til fots 
ned til Øygard i Fjærland der bilene stod.

En uforglemmelig tur med mye for-
skjellig vær i godt selskap med andre. 
Turleder Johnny oppsummerte turen slik 
angående været at Josten viste seg fram 
i all sin variasjon, både knallsol, vind og 
sludd, bøtteregn og grautskodde! Josten 
på langs = variasjon i «Stillhetens land-
skap».

Da gjenstår det å takke både turledere 
og deltakere for en uforglemmelig opple-
velse! Alt fungerte smertefritt under hele 
turen, og opplegget var svært godt plan-
lagt. Det frister med en ny tur over Josten 
i enda finere vær!!

Et minne for livet

Teltleir

Bings gryte
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