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Hei, alle turvenner!

Et nytt turår er godt i gang.  Med en
flott vinter og mange trivelige skiturer bak
oss, går vi en spennende tursommer i
møte.  ”Skauleisposten” fylt opp turgod-
biter gir deg mulighetene  -  så pakk sek-
ken og bli med!

Etter tre opplevelsesrike år som leder
av RT og til sammen 10 år i diverse verv,
har jeg ikke tenkt å legge ned vandrings-
staven.  Alle de gode og positive erfa-
ringer og ikke minst mange trivelige turer
sammen med dere har gitt meg mange
gode minner og inspirasjon til fortsatt å
være aktivt med i RT.  

Jeg vil takke det gamle styret med
daglig kontorleder for et kjempetrivelig
samarbeid og ellers alle i Redaksjons- og
turkomitéen.  En spesiell takk til alle koie-
sjefene som holder koiene i god orden.  

Jeg vil ønske den nye leder Per Stub-
braaten med det nye styret til lykke med
arbeidet i tiden som kommer.  

Som leder  -  takk for meg!

Hilsen Erik Monserud.
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Leder  - takker av!

Skauleisposten

Ansvarlig utgiver
Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss
Telefon: 32 12 21 00
e-post: rt@ringerikes-turistforening.no
www.ringtf.no

Ole Henrik Brekke
Mobil: 922 86 629

Besøksadresse
Fossveien 3, Møllegården, dørtelefon
Åpningstider
Tirsdager: Ta kontakt på forhånd, 
tlf. 922 86 629
Torsdager: kl. 16.00 - 19.00

Redaksjonskomité
Axel J. Holt
Marianne Aasen
Kjetil Fugleberg
Ingun Nygård

Redaktør: Axel Johan Holt
Christiesgt 20, 3513 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 15 91 86 · privat: 32 12 30 19
mobil: 996 12 222

Opplag: 2 000 eks.

Utforming og produksjon: Ring Print AS

Ringerikes Turistforening
tillitsvalgte 2004

Per Stubbråten, leder
Ullerålsgt. 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Ingun Nygård, sekretær
Veme, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 13 15 96
Bjørn Bakken, styremedlem
Vikgshøgda 13, 3530 Røyse
Mobil: 909 64 963 
Marianne Aasen, styremedlem
Oppenåsen 19, 3518 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 16  20 64 · mobil: 959 90 953
Øystein Thorvaldsen, varamedlem
Lofthusveien 7, 3534 Sokna
Mobil: 938 90 879
Kari Aalborg, varamedlem
Brøtteveien 7, 3520 Jevnaker
Tlf. jobb: 61 32 78 80 · privat: 61 31 22 13
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 71 45 · privat: 32 12 76 78
Ole Martin Høgfoss Slåra, varamedlem
Åsaveien, 3512 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 10 39
Tlf. privat: 32 12 63 81
Mobil: 975 35 103

Koier

Buvasskoia
Ansvarlig: Anton Brækka
Brekkebygda, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Ansvarlig: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund
Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Ansvarlig: Tore Schulze
Storgt. 17, 3510 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 17 22 00 / 32 17 22 10
Storekrakkoia
Ansvarlig: Tov Tinnbo
Søndre Torv 3, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 14 72
Tjuenborgkoia
Ansvarlig: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 Sokna
Tlf. jobb: 32 17 99 00 · privat: 32 13 15 96
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil 922 86 629

Friluftstelefonen:
820 52 020

Koiepriser
Dagsbesøk

Enkeltperson 30,- 30,-
Familie / gruppe / par 50,- 50,-

Betaling: 
Bruk giro, betal når du kommer hjem

Overnatting Medlem Andre
Voksne 120,- 190,-
Ungdom 15-20 år 60,- 90,-
Barn under 15 år 30,- 30,-
Barnas Turlag 0,- 0,-
Skoleklasser per natt,
midtuke (man - fre), 200,- 200,-
avtales på forhånd
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Kart: Det nye kartet over Holleia – Krok-
skogen, målestokk 1 : 50000

Holleia ligger mellom Krøderen/Sna-
rumselva i vest, Tyrifjorden i øst, og veien
Hønefoss - Hamremoen i nord. Den er ca
400 km2 stor og navnet betyr veien til
Hole. Den består av en meget variert na-
tur, med høg-Holleia som strekker seg fra
Grønknuten og Svartebuåsen i vest til Fla-
get (Klomshue) i øst med myrer, blin-
kende tjenn og koller, med og uten for-
vridde furuer. Her kan nevnes navn som
Rudskollen (høyeste punkt med 712 moh),
Spira og Spellhaugkollen like ved Bergs-
vann. Den som ikke har kokt sin kaffe og
kost seg ved det vesle lafta båthuset med
trespønner på taket i sørenden av Bergs-
vann har noe tilgode. Grønknuten med
sine 681 moh er det mest kjente utsikts-
punktet på Holleia, og herfra kan du se
Gaustatoppen ved Rjukan, Jonsknuten ved
Kongsberg og deler av Tyrifjorden. En
overnatting i soveposen her oppe en full-
månenatt, sommer som vinter kan bare
anbefales på det varmeste. Det er fantas-
tisk å se Holleia ligge der med vann som
blinker om sommeren eller alle busker og
kratt som om vinteren ser ut som tusser og
troll når de kaster lange skygger i måne-
lyset.

Ellers er det jo servering av hjembakt
eplekake m/krem og kaffe den søndagen i
september som faller nærmest den 20. (i
år blir det den 19. september), og vi nær-
mer oss kaffegjest nummer 2000, blir det
i år? Blir det deg? På kaffeposten i år 2000
var det hele 270 besøkende, hvorav ca. 75
barn. De kom der, noen båret på pappas
rygg, andre hoppende og sprettende langt
foram mamma og pappa og enkelte hånd

i hånd med bestefar og bestemor, stolte,
sunne og friske.

Høg-Holleia danner Grønknuten na-
turreservat, slik at vi er sikret at dette om-
råde består slik det er i dag. Store deler av
Holleia ligger på 200 til 400 moh, og
grunnfjellsmassivet med harde bergarter
og et tynt jordsmonn har gitt Holleia mye
av den glisne furuskogen. På Holleia er
det høye pH verdier og dette skyltes store
mengder av amfibole bergarter, med am-
fiboliter som de mest fremtredende. Det
resulterer i mange skjeldne blomster som
Breiflangre, Engmarihand, Fjelltistel og
Oslosildre for å nevne noen. Avrenning i
bekker og vann gir høy pH (motvirker den
sure nedbøren) og gir flere gode fiskevann
med abbor, ørret, røye, karuss og kime. I
enkelte vann er det bestand av grov ørret.
Skogstjerna 4 H klubb på Snarum tok for
endel år siden en ørret på 7,5 kg i garn i
Sandungen i et fiskeprosjekt. Fiskeørna er
også en trofast fisker i flere av vannene på
Holleia.

Det er hekking av både kongeørn og
sangsvane på Holleia, den siste er den
eneste registrerte i Buskerud. Lokalkjente
folk registrerer nesten hvert år spor etter
bjørn som rusler over Holleia i løpet av
sommeren, og gaupa finner man stadig
spor etter. Men det går ikke an å skrive om
Holleia uten å nevne storfuglen, ”TIU-
REN”. Gjennom Asbjørnsen og Moe’s
”En tiurleik på Holleia” er Holleia uløse-
lig knyttet til tiurleik. Det er idag fortsatt

flere tildels gode tiurleiker der inne i stor-
skogen, så når vi kommer til april måned
knepper atter tiuren, når den markerer.
Sjefen på leiken må ofte igjennom mange
slagsmål med ungtiurene før selve par-
ringa foregår, som regel omkring de siste
10 dagene av april måned. Rekorden på
antall røyer en tiur har samlet til parring
er over 20 (selv har jeg opplevd 11 røyer!).

Det største vassdraget i Holleia er
Henåa, som starter i høg-Holleia og ender
tilslutt i Tyrifjorden ved Nakkerud.

Henaaens Fellesfløtningsforening ble
stiftet i 1880 og det ble bygget mange for-
støtningsmurer og dammer og en av de
innerste er vel den i Stakamyr, litt sør-øst
for Grønknuten. Tømmeret ble fløtet fra
Løken til Tyrifjorden en strekning på
18km, og årlig kvantum et normalår lå
mellom 5000-10000 tylfter. 

Da de ikke hadde telefon i den tida
brukte de gutter som løp med beskjeder
om når dammer skulle åpnes eller lukkes.
I mai 1930 ble det streik, fløting med
streikebrytere (kalt de gule) og demon-
strasjon med 186 organiserte fra Tyri-
strand og Drolsum Skog- og landarbei-
derforeninger, og hornmnusikk. (kilde:
Modum Historielags årsskrift: Gamle Mo-
dum 1986).

Holleia har også hatt et rikt seterliv
hvorav de eldste skal være helt fra bron-
sealderen, og ved flere av setrene ble det
dyrket korn i bråta: korn ble sådd i aske
fra trær som var felt og brent. På Bråta-
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Eventyr - Holleia
I Asbjørnsens og Moes fotspor

Foto: Arnt Berget

Tiur med røy.   Foto: Arnt Berget
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vollen, Hesjevollen og Granavollen er det
funnet gamle offergroper hugget ut i fjel-
let. På Hesjevollen setret Karen Kittils-
bråten frem til ut i 1950 åra.

På Holleia har Turistforeningen 2
koier, begge eiet av DNT OO, men RT har
driftsansvar for begge. Hovinkoia ligger
idyllisk til ved Setertjern på Tyristrand si-
den, mens Grønknutkoia ligger i fine vest-
hellende turuområder 1-2 km vest om
Grønknuten.

Denne koia ble laftet opp i 1942, på en
prektig gråsteinsmur, med en praktfull ut-
sikt vestover (helt til Gaustatoppen) i klare
dager. Koia har 2 soverom, hver med 4
køyer og ovn, gang og oppholdsrom. Der
er det kokeovn (vedovn), og propanappa-
rat med 3 bluss og en stor peis og kose seg
ved når mørket faller på ute. I bokhylla
finner du Asbjønsen og Moes samlede
eventyr og noen barnebøker, samt et mi-
nibibliotek for oss andre. Men kanskje
ville det være ekstra hyggelig å ta frem
nettop Asbjørnsen og Moes samlede foran
peisen og lese høyt for barna i den spesi-
elle stemningen vi får i peislyset. En kort-
stokk finner du kanskje, eller gode gamle
ludoen eller kina sjakken. Vann henter du
i bekken ca 50m fra hytta, men i tørre
sommere kan det være lurt å ta med drik-
kevann fra nærmeste mulighet avhengig

hvorfra du kommer. Orrhanen spiller på
myra ovenfor koia og ellers rundt deg på
mange kanter store deler av året (hvis du
ikke har noe imot å la døra stå oppe ut,
kan du ofte våkne i køya om morgenen til
orrhanespill).

Til denne trivelige koia fører mange
blåmerka stier i sommerhalvåret, hvor du
passerer gamle setervoller, blinkende
skogtjern hvor du kan raste og lauge din
kropp. Om vinteren slipper du mye brøy-
ting hvis du velger Bårnås som startsted.
Beskrivelsen av de forskjellige blåløypene
finner du beskrevet på tekstsiden av kartet
som er utgitt i oktober 2003.

En turopplevelse jeg gjerne vil anbe-
fale er å starte i 10/11 tiden om kvelden
midt i juni og gå til koia i sommernatten.
Først går du inn i natten, det blir mørkere
og stillere, tilslutt er det helt stille og du
opplever den tause timen, så hører du orr-
hanen komme gradvis, det begynner å
buldre over hele Holleia, alle de andre
fuglene kommer en og en så tilslutt er hele
orkesteret med i spillet.

Du går alene eller dere er en 2-3 per-
soner, men dere må gå og lytte, suge inn
stemningene, ikke gå og prate, det kan
dere gjøre når dere kommer fram. Passe-
rer du/dere et stille skogsvann så ta en
dukkert. Når du glir sakte gjennom vannet
og kanskje ørreten vaker like foran ansik-
tet ditt da er du som endel av naturen. Da
er du verdens rikeste menneske, akkurat
da!! God tur.

01.03.04 Jan Fredriksen.

Skauleisposten

Holleia - Krokskogen
Nr. 2597
1:50 000
Utgiver: Statens kartverk

Kr 80,- 

Du kan kjøpe kartet på kontoret i
Fossv. 3 
torsdager kl. 16.00 - 19.00.

Du kan også kjøpe kartet hos:
Modum/Krødsherad: 

Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 26 73

Jevnaker: 
Kari Aalborg
Brøtteveien. 7, 3520 Jevnaker
Tlf. 61 31 22 13
Mobil 988 22 572

Sokna: 
Arnhild Solberg
Lofthusveien 3, 3534 Sokna
Tlf. 32 14 51 37
32 14 55 95 (biblioteket på
Sokna)

Tyristrand:
Sanna Grønlid, 
Svenskerudv. 40, 
3533 Tyristrand
Tlf. 32 14 14 67

Kaffekok på Grønknuten. Foto: Jan Fredriksen

Grønknutkoia. Foto: Jan Fredriksen
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Dette er en enkel og kortfattet
oversikt over de 14 skauleispos-
tene som ligger spredt rundt om
i Ringeriks-traktene, fra Gjer-
trussen ovenfor Nes i Hole lengst
i sør til Kavringhatten nord i Vi-
dalen. For enkelthets skyld bru-
ker jeg samme nummerrekke-
følge som den du finner på regis-
treringskortet.

1Dugurdsnatten trig.pkt (trigonome-
trisk punkt = toppen, et målepunkt)
770 meter over havet (forkortes

moh).  Haverstingsfjellet mellom Brekke-
bygda vest for Sokna og Ørgenvika ved
Krøderen.  Kart Strømsoddbygda.

2Kavringhatten ligger sør i Vidalen,
øst for Vidalsveien mellom veien og
Sandvannet.  Trigpkt. 669 sier regis-

treringskortet, men leit litt nedenfor top-
pen!

3Strandekollen finner du ved avkjø-
ringa fra fylkesveien til Viker i Åda-
len, der du tar av mot Vikerkoia/Vi-

kerfjellet.  Følg skogsbilvei et lite stykke
innover forbi gården Solum.  Kart Viker-
fjellet.

4Rabben.  Trig.pkt. 719.  Kjør forbi
P-plassen ved Buvassdammen (p-
plass for Buvasskoia).  Fortsett 500

m til vegdele.  Følg veg retning SØ mot
Frisvass-setra.  Merket sti tar av øverst i
lia på velteplass mot SV langs ryggen ret-
ning Rabben.  Husk kart Vikerfjellet (og
kompass).

5Lagmannskollen ligger i Strøm-
soddbygda, øst for Oppegårdsetra
ved Sognevatnet.  Kortest  -  og brat-

test!  -  opp fra øvingsområde for hest som
ligger tett opptil veien.  Lettere er å ta
stikkveien forbi Luserud og rett sørover
inne på åsen.  Kart Strømsoddbygda.

6Anbjørgåsen ligger litt lite markert
med trig.pkt. 377 mellom Herads-
bygda og Heggen.  Ta av Kjeldave-

gen og følg traktorveg i slyng opp den
bratte åssida.  Noe orientering nødvendig
på slutten.  Du kan også gå inn til Fuglet-
jernet, da ligger posten noen hundre me-
ter i SØ.  Kart Hønefoss eller Holleia-
Krokskogen.

7Fjøsvikfjellet er den markante åsen
øst for E 16 mellom Somdalen og
Ringmoen (vegdelet mot Viker).  I

utforbakken etter bebyggelsen i Somdalen
tar du av Åsterudvegen til høyre, og føl-
ger stigningen opp til ei flate med bebyg-
gelse.  Bom med skogsbilveg i slyng opp-
over.  Litt vrient å finne rett tråkk
gjennom hogst, før gammel tydelig sti le-
der deg greit videre opp gjennom gam-
melskogen.  Fra brannvakthytta greit bort-
over rabbene til Varden 710.  Kart Speril-
len.

8Hovseterhøgda ligger på delet
mellom Ringerike og Jevnaker.
Kjør inn fra E 16 på Hensmoen

gjennom fabrikkområdet til Spenncom, og
betal i bommen til vegen Sætervad –
Vælsvatnet.  Opp til vannet, gjennom bom
mot Ø retning Gørrtjern.  Sti tar av på før-
ste flate, omtrent 500 m fra bommen.
Trig.pkt. 507 egner seg dårlig til å klatre
i!  Kart Sperillen.

9Gunhildåsen, trig.pkt. 554 nord på
Holleia.  Greiest opp på blåmerket
sti fra Bentestøveren på fylkesveien

mellom Veme (Kvernvollen, Shellstasjo-
nen) og Gardhammar (skilt merket Skot-
land).  Følg stien til hytte ved tjern inne på
åsen.  Herfra ca. 700 m retning V.  Kart
Holleia – Krokskogen.

10Klomshue med trig.pkt. 608 er
et fint utsiktspunkt sentralt på
Høg-Holleia.  Blåmerket sti

opp fra Hovinkoia, evt. fra enden av veien
forbi koia.  Kart Holleia-Krokskogen.

11Grønknuten var lenge regnet
som det høyeste punktet på
Holleia.  Her lå det brannvak-

thytte med vide utsyn mot vest, sør og øst.
Flere blåmerkete stier fører opp hit til
trig.pkt. 681.  Sjekk turprogrammet og få
med deg ”kaffekoken” i september!  Kart
Holleia-Krokskogen.

12Djupvasshøgda ligger nord-øst
for Ringkollen.  Fint å sykle
inn fra Ringkollen forbi Jonse-

tangen til Uglesetra.  Kort vei opp til
trig.pkt. 601.  Du kan også følge blåmer-
ket sti inn hit opp fra Salem på RV 241
(Norderhov – Jevnaker).  Kart Oslo Nord-
mark eller Holleia-Krokskogen.

13Bom!  Om det er 13-tallet som
er avgjørende, si det?  På re-
gistreringskortet står det

”Dugnad” under dette tallet.  Sikter du
mot merket, må du delta på en eller flere
av de tillyste dugnadene (12. juni, 4./ 5.
september, 19. september).

14Gyrihaugflaka, trig.pkt. 604
ligger et stykke SØ for selve
toppen, inne på Krokskogen.

Lettest er det å finne ut hit fra Gyrihaugt-
jernet, evt. opp fra traktorveg som runder
sør om flaka.  Kart Oslo Nordmark eller
Holleia-Krokskogen.

15Gjertrussen trig.pkt. 507 fin-
ner du ytterst på brøttet der
Krokskogen stuper ut mot

Holsfjorden, S for Sundvollen i Hole.
Traktorveg/sti opp fra Klokkerbråtan.
Kart Oslo Nordmark eller Holleia-Krok-
skogen. 

Axel Holt

Skauleisposten

Bli kjent i turområdet vårt,
finn skauleispostene!

Finn Granum på 
Dugurdsnatten
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Her kommer litt fra ”Turbo-gjen-
gen” i Ringerikes Turistforening.
Turene vi har hatt siste året har hatt
mange deltakere, veldig mange har
vært ”innom” Barnas Turlag og
opplevd naturen sammen med for-
eldre og venner.
Her følger noen glimt fra aktivite-
tene, både sommer og vinter, til
vanns og til lands, ved bål og i
kano, kort sagt varierte turer.

1.Esel på Midtre Olimb. Turen til Midtre
Olimb på Jevnaker er det arrangementet
som trekker mest folk. Her kan du opp-
leve saueklipping, kanefart, bålkos og
rappelering ned 11 meter høy  låvevegg.
Det som er mest populært blant barna er
ridning på hest og esel. Kanskje fordi
barna får styre det selv uten hjelp av for-
eldrene. Hvis eselet vil gå da…

2.Huske. Leik er viktig. Uansett hvor vi
er eller hva vi holder på med er leiken
drivkraften til naturopplevelsene barna til-
egner seg. Det gjelder å finne et egnet
område, og barna finner på aktiviteter
selv med en gang. Bildet er fra en lavvo-
tur på Åsatangen hvor det dessverre ikke
kom så mange , men de som var der
hadde det skikkelig gøy.

3.Bålkos. Bålet blir det naturlige sam-
lingspunktet på mange av turene. Her har
barna fått lov til å tenne opp bålet selv, og
av slikt lærer man mye. Og det er ikke få
kilo pølser som er blitt grillet i Barnas
Turlag!! Bildet er fra klatreturen i Oppe-
nåsen i 2003 hvor det møtte fram 64 del-
takere. Det er rekord!!

4.Kano. Barnas turlag har brukt kano på
noen av turene, både for opplevelsens
skyld og for å lære barna å te seg i båt.
Her er det viktig med redningsvest og sjø-
vett! Åra skal brukes på riktig måte og så
skal kanoen gå rett fram. Det siste er vel
kanskje det verste å få til. Bildet er fra
Vælsvannet hvor Barnas Turlag har tur i
mai.

Alf Elling Omholt, Barnas Turlag.

Alle bilder er tatt av Alf Elling Omholt

Skauleisposten

Søndagsdikt
Vi går på tur langs bekk og li.
Når kvelden kommer sovner vi.
Om natten drømmer vi om pølsebål
og natursti.

Egil Kristiansen, 8 år.
Inntrykk fra turen med Barnas Turlag 
på Hovinkoia høsten 2003

Glad-dikt
Nå er det vinter, hei og hå!
Vi kan på ski ut i naturen gå.
Bratte bakker og lange sletter.
Det viktigste er at vi ikke detter.
Tæla niste, varm kakao, Kvikklunch 
og mandarin.
Dette var gladturen min.

Egil Kristiansen, 8 år.
Etter en skitur i januar 2004.

1

3

4

2
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Onsdag 28. april og onsdag 5. mai.  RT
Vi lærer å gå med staver på barmark.  In-
grid Nordgård møter oss i Schjongslunden
på Hønefoss kl. 1800.  Første dag 28. mai,
med oppfølging 5. mai.  Pris kr. 100.-.
Samarbeid med City Sport.

Lørdag 8. – søndag 9. mai  BT.
Barn og voksne sammen om telttur, pad-
ling og nye turopplevelser på Vælsvannet
innenfor Vågård.  Vi reiser inn forbi
Spenncom på Hensmoen og følger bom-
veien inn til Vælsvannet.  Det er Ingunn
Nygård som står for turen.  Påmelding på
tlf 32131596.  Kart Sperillen.  Se ellers
annonse i RB.

Søndag 9. mai  RT.
Liv Skretteberg inviterer til fotvandring på
Øst-Holleia.  I disse traktene innenfor Ask
går snøen tidlig, vi kan oppleve blåveis,
hvitveis og mogopp og ellers nyte våren.
Oppmøte på Tippen kl. 1000.  Kart Hol-
leia.  Se ellers annonse i RB.

Onsdag 12. mai.  RT.
Ettermiddagstur på Hensmoen, der Axel
Holt viser spor fra den tid den store inn-
landsisen smeltet for ca. 10 000 år siden.
Frammøte Tippen kl. 1730.  Kart  Høne-
foss.

Onsdag 26. mai.  RT.
Med sine 717 meter over havet er Svartt-
jernshøgda høyeste toppen i hele Oslo-
marka.  Dette er ettermiddagens turmål.
Vi tar turen sammen med Hadeland Tur-
lag.  RT-folk reiser fra Tippen kl. 1715
(NB tida!) og vi møter HT’erne på Tverr-
sjøstallen før vi begir oss til toppen i
kveldssola (håper vi!).  Nærmere opplys-
ninger hos Dagny Sjursdotter i telefon
32158087.  Kart Nordmarka.

Tirsdag 1. juni.  RT.
Hensmoen rundt denne formiddagen med
Erland Andreassen.  Koselig rusletur med
frammøte Tippen kl. 1000.  Kart Høne-
foss.

Onsdag 2. juni.  RT.
Mørkgonga opp fra Steinsfjorden har vært
en gjenganger i mange år.  Ingen grunn til
å slippe tak i en slik tradisjon, så møt fram
på ferista sør for Åsa kl. 1730.  Ingrid

Nordgård og Axel Holt tar deg med opp
gjennom selve skaret til Migartjern, der vi
tradisjonen tro (og med brannvesenets til-
latelse) nører opp en kaffevarme og ut-
veksler go’saker.  Fin ettermiddagstur der
du kan bruke kartet Holleia - Krokskogen
eller Nordmarka.

Lørdag 5. juni.  FRT.
Fjellsportgruppa har sett seg ut klatrefelt
enten i Oslo-området eller i Drammen.
Harald Bakken treffer du på telefon
41222093, der han forteller deg mer de-
taljert om hva, hvor og når.  Uansett er det
fornuftig å stille på Tippen kl. 0900.

Tirsdag 8. juni.  RT.
Kilemoen er et område som Erik Monse-
rud kjenner godt fra utallige løpeturer.  Nå
blir det ikke løping, vi tar en rolig rusletur
denne formiddagen.  Erik har sikkert ett
og annet å fortelle, møt opp på Tippen kl.
1000.

Onsdag 9. juni.  FRT.
Å padle fra Austjord ovenfor Hønefoss,
gjennom byen og ned til Busund, nyte
kvelden ved en varm grill der du kan
legge på snadder du har tatt med, det er
vel en fin måte å tilbringe kvelden på?.
Bestem deg innen 7. juni og meld fra til
Harald Bakken på telefon 41222093.  Kart
Hønefoss eller Holleia - Krokskogen.

Søndag 13. juni.
Pershusfjellet ligger i Nord-Sør-retningen
øst for Sinnerdalen, på delet mellom
Ringerike (Norderhov) og Jevnaker.  Vi tar
ryggen på langs med oppstigning i nord
fra Tverrsjøstallen og opplever et spen-
nende terreng med forholdsvis få tekniske
inngrep.  Mange fine utsyn får vi før vi
krysser Sinnerdalen nord for Finstad, tar
blåmerket sti vestover fra Sinnerdamskoia
forbi Uglasetra og Østerdam over åsen
med Glisetra, før vi nyter ettermiddagen i
lia ned mot Salem i Haugsbygda.  Axel
Holt er turleder.  Maxitaxi fra Drosjehol-
deplassen (NB) på Hønefoss kl. 1000 til
Tverrsjøstallen.  Retur med vanlig rute-
buss fra Salem ca. kl. 1720.  Ta en titt på
Nordmarkskartet, ring evt på telefon
32123019 / 99612222 for nærmere opp-
lysninger.

Tirsdag 15. juni.  RT.
Denne formiddagen går vi ”Gamlebakka”
opp fra Smeden i Haug til Ringkollkapel-
let.  Siggen Svingheim stiller som turleder
i år som tidligere, og kartet er Nordmarka.
Frammøte Tippen kl. 1000.

Fredag 18. – søndag 20. juni.  FRT.
Spiterstulen og Svellnosbreen er målet for
denne helgeturen, der Vidar Kragset er
turleder.  Dette blir en eksklusiv tur med
max åtte deltakere, der vi utforsker breen.
Nødvendig utstyr leier vi, alle bidrar med
mat etter oppsatt plan.  Pris ex reise og
mat blir kr. 200 for RT-medlemmer, øvrige
betaler kr. 400.-.  Telefon 95179763 for
info og påmelding innen fredag 11. juni.

Lørdag 19.-søndag 20. juni
Tur og kultur i Sjusjøtraktene, 
Helgetur med overnatting på Sjusjøen
Fjellstue. Avreise fra Tippen 19.06 kl
0830. Ankomst Sjusjøen ca. kl 11. Lørdag
tur i nærområdet ca. 4 timer. Koldtbord
m/varmretter kl 1830. Kulturinnslag av
repr. fra Brøttum historielag etter maten.
Søndag, etter at vi har spist frokost, smurt
matpakke og fylt termoser, kjører vi til
Skvaldra hytteområde ca. 2 mil. Rundtur
der vi går på vestsida av Godlidalen mot
Steinstjern og kanskje mot Gjertrudsfjel-
let (1100 m.o.h.). Finner en rasteplass. Vi
finner så Rondanestien og følger den til-
bake til Godlidalshytta; en av Turistfor-
eningens minste hytter. Her tar vi også en
kort rast. Når vi kommer tilbake til bilene,
er nok klokka rundt 17. Vi kjører så hjem-
over og får oss litt mat underveis.    
Pris for opphold Sjusjøen Fjellstue er kr.
615 pro pers.
Begrenset antall plasser. Påmelding innen
1. juni til Finn Granum, tlf. (a) 90 89 40
71 eller (p) 32 13 34 17.

Tirsdag 22. juni.  RT.
Slåtteberget smaker av sommer og slåt-
tonn.  Vi lar ljåen ligge, men følger Marta
Fines og Ingrid Hvitmyr opp på åsen øst
for Hallingby.  Frammøte Tippen kl. 1000,
og kartet er Sperillen.

Lørdag 26. – søndag 27. juni.  RT
Vi er på den lyseste tida av året, og en sol-
oppgangstur på Dugurdsnatten står på
programmet.  Dette er oppe på Haver-

Skauleisposten

Turprogram sommer og høst 2004
Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag



8

stingen, åsen mellom Brekkebygda og
Krøderen.  Ingrid Nordgård anbefaler tu-
ren på det varmeste  -  og a propos varme,
det kan bli kalt om natta!  Ta med varme
klær, sovepose og liggeunderlag, samt
egen mat og drikke.  Kart Flå, og avreise
fra Tippen lørdag kl. 2000.

Tirsdag 29. juni.  RT.
Denne formiddagen koser vi oss på Bu-
vasskoia sammen med Brit Olaug og Erik
Monserud.  Vi tar en titt på koia, stikker
gjerne innom om det blir litt grått i været,
ellers er svabergene flotte nå rundt midt-
sommer.  Frammøte Tippen kl. 0930
(NB). Kart Vikerfjellet.

Lørdag 3. (– søndag 4.) juli.  RT.
Buvasskoia denne gangen også, og vi fei-
rer FJELLFEST!  Selve programmet er
ikke spikret ennå, men vi lover en trivelig
lørdagskveld her inne under Bukollen.
Litt å bite i bør du ta med, og følg med på
annonsen i RB onsdagen før.  Kart Viker-
fjellet.

Onsdag 21. – søndag 25. juli.  RT.
Indre Nordfjord, Loen byr på topp (og)
kultur.  Vi besøker en arm av Jostedals-
breen, en nedlagt fjellgard og får med oss
Hojnndalsråkkjen (Hornindalsrokken).
Dette blir en av sommerens store opple-
velser, en ”toppopplevelse” med noe av
det beste Vestlandet har å by på.  Her blir
det fort fullt, max 15 deltakere.  Vi har
base i Nordfjord og reiser med buss begge
veier og til utgangsstedene for de for-
skjellige dagsturene. Turledere er Liv
Skretteberg (telefon 32124694) og Ingrid
Nordgård (telefon 32124725), som tar
imot påmelding inntil 28. mai.  Kartene er
Hornindal og Stryn.

Fredag 30. juli – søndag 1. august.  RT
Telemark er ikke det området folk fra
Ringerike først tenker på når det gjelder
fjellet.  Her har vi altså upløyd mark!
Kjetil Sudgarden har tradisjon i å lede tu-
rer på denne tida av året.  Vi minnes med
glede hytta hans i Fledda, turer i Vassfaret
og mye mer.  Den helga tar Kjetil oss med
til Langlim i Seljord i Telemark.  Det blir
både ”toppturer” og kulturelle innslag som
det absolutt er verdt å få med seg.   Detal-
jer rundt turen får du over telefon
32132519, som også er nummeret du slår
når du melder deg på.  Og det tror jeg fak-
tisk mange har gjort allerede…

Tirsdag 3. august.  RT
Fjøsvikfjellet på østsida av Ådalen lokker
med moden molte, og det er to modne da-
mer som tar deg med uti herligheta!
Kartet  (ikke moltekart!) er Sperillen, og
avreisetidspunkt fra Tippen er kl.1000.

Tirsdag 10. august.  RT
Vikerkoia er stedet denne tirsdagen.  Nær-
mere program er ikke bestemt, men følg
med på annonsene i RB.  At kartet heter
Vikerfjellet og at vi møter fram på Tippen
kl. 1000, det er nå ganske sikkert.

Fredag 13. – søndag 15. august.  BT
Første tur med Barnas Turlag denne høs-
ten, og Hallingskarvet, fjellet bakenom
alle blåner, er målet denne helga.  Kartet
heter for eksempel Skarvheimen, og der
ser du hvor Hallingskarvet ligger.  Men
dette er jo et stort fjell, så Lena Heimsnes
kan nok fortelle deg akkurat hvor vi skal,
når vi skal reise og hva vi skal ha med.
Henne treffer du på telefon 61311748.  Se
ellers annonse i RB.

Fredag 13 – søndag 15. august.  RT
Vi som har trådt våre barnesko og ikke har
tenkt oss oppover Hallingdal denne helga,
drar til Valdres isteden.  Fjellet mellom
Vangsmjøsa og Bygdin rommer to av de
nyere DNT-hyttene, Yksendalen og To-
mashelleren.  Her er botner og breer, her
er tinder og topper  -  akkurat som på an-
dre sida av Bygdin, i Jotunheimen.  Liv
Skretteberg er turleder og har Mugnatin-
den i kikkerten.  Hvordan hun har tenkt å
få oss opp dit  -  et flott utsiktspunkt mot
Jotunheimen  -  får den se som blir med!
Liv vil gjerne vite hvem som blir med, så
meld deg i god tid (skal vi si minst ei uke
i forkant?) på telefon 32124694.  Her får
du vite alt du måtte ønske og litt til.

Tirsdag 17. august.  RT
Gunnhildåsen ligger nord på Holleia, opp
for Støveren-gårdene i Soknedalen.  Har
det gått rett og riktig for seg i naturen
denne sommeren, skulle det være råd med
noe blåbær på denne turen! Erik Halkin-
rud inviterer fra Tippen kl. 1000, og kartet
er selvsagt Holleia - Krokskogen.

Torsdag 19. – søndag 22. august.  FRT
Fjellsportgruppa i samarbeid med Hade-
land Turlag har Jotunheimen på menyen
denne helga. Vi tar med oss fjellfører og
går turen Torfinnstindane- tinderangling,
Knutsholdstind, Torfinnstind-østre. Turen
krever god fysisk form. Vi deler oss anta-
kelig i to grupper, en klatre /rapell gruppe
(må ha klatret tidligere) og resten må ha
topptur eller erfaring med å ferdes  i luf-
tig terreng.  Påmelding innen 13. august
til turkoordinator Marianne Aasen, tlf 959
90 953. Avreise torsdag kl 16.30 fra Tip-
pen i privatbiler (fint om du kan stille med
bil!) Vi overnatter første natt ved Eidsbu-
garden og tar første båt til Torfinnsbu fre-
dag morgen, hvor vi lager oss base camp
i Torfinnsdalen. Pris for turen blir 200kr
pr deltaker og vi kjører max 15 deltakere. 

Søndag 22. august.  RT
Nordligst i Vikerfjellområdet ligger Tre-
knatta som den ene inngangsportalen til
Vidalen.  Dette området vet Marit Waa-
gaaard og Ole Bratlund ganske mye om,
derfor ber de oss møte på Tippen kl. 0930
(NB) for avreise.  Kart Vikerfjellet eller
Sør-Valdres.

Tirsdag 24. august.  RT
Byvandring på Hønefoss med Tov Tinnbo
og Ole Bratlund.  Kjente og ukjente byg-
ninger og historiene rundt dem kan du få
vite mer om hvis du møter på Tippen kl.
1000.

Onsdag 25. august.  RT
Så sykler vi litt!  Dagny Sjursdotter har
fått åpnet dørene på selveste eventyrgår-
den i Hole, Mo gård på Steinsletta, for
oss.  Vi sykler fra Tippen kl. 1730.  Om-
visningen koster kr. 25.- pp.  Kart Høne-
foss eller Holleia - Krokskogen.

Søndag 29. august.  RT
Siste helg i august, en sommer er defini-
tivt på hell.  Traktene på vestsida av
Randsfjorden er området der vi legger tu-
ren denne søndagen, med Kåre Støen fra
Hadeland Turlag som leder.  ”Rett utenfor
stuedøra” for oss fra Ringerike, men like-
vel knapt førstevalget når det gjelder tur-
område.  Onsaker Tegleverk og Onsaker-
berget er et par av stedene vi drar innom.
Kart Sperillen og Gran.  Frammøte Tippen
kl. 0930 (NB), evt Halvorsbøle kl. 1000.

Søndag 29. august.  RT
Travel søndag!  Dugnad på Grønknutkoia.
Også her trengs en velvillig hånd i vedli-
keholdsarbeidet. Ring Jan Fredriksen på
telefon 32782673. Kart Holleia - Krok-
skogen. Husk at dugnaden teller til Skau-
leismerket.

Tirsdag 31. august.  RT
Hovinkoia denne formiddagen byr på
kaffe og noe å bite i, men det viktigste er
at her møter du gode turvenner.  Ansvar-
lige er Siggen Svingheim og Erik Monse-
rud.  Møt fram for avreise fra Tippen kl.
1000.  Kart Holleia - Krokskogen.

Lørdag 4. – søndag 5. september.  RT
Vi innleder høstsesongen med en dugnad
på Tjuenborgkoia.  Vi skal ha inn ved,
beise vegger, male vinduskarmer, vaske  -
nei, det er ikke grenser for hva koiesjefen
har spart opp til oss av nødvendig arbeid.
Dugnad er sosialt samvær der vi arbeider
mot et felles mål, nemlig ei koie som er
trivelig, i orden og som vi kan være stolte
av.  Velg enten én av dagene eller begge.
Med tanke på Skauleismerket, er minst én
dugnad ett av kravene!  Koiesjef Alf El-
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ling Omholt forteller deg på telefon
32179900 / 97521517 hvordan du kom-
mer deg til Tjuenborgkoia og hva du bør
ha med deg.  Kart Vikerfjellet.

Lørdag 11. – søndag 12. september.  FRT
Spenn teltet på sykkelen og bli med Fjell-
sportgruppa på sykkeltur i Nordmarka.
De spreke starter fra Tippen kl. 1000.
Viggo Lunde på telefon 32130799 fortel-
ler både hva de spreke og de ikke fullt så
spreke bør gjøre for å bli med.  Kart Nord-
marka.

Søndag 12. september.  BT
Så klatrer vi litt igjen.  Oppenåsen i fjor
var en kjempesuksess, og vi prøver oss i
samme område nok en gang.  Barnas Tur-
lag holder nødvendig utsyr, men for å
unngå for mye venting, er det fint om le-
derne vet sånn omtrentlig hvor mange
som kommer.  Ring til Ingunn eller Alf
Elling på telefon 32179900 / 97521517, så
får du vite det meste!  Kart Hønefoss.

Søndag 12. september.  RT
Såta i Brekkebygda, lengst vest i Ringe-
rike.  Med de sju blåner på netthinnen lar
vi Inger og Anton Brækka gjøre oss mer
kjent i dette turområdet.  Ringer du dem
på telefon 32146731, kan du forberede
deg på en trivelig skautur!  Kart Strøm-
soddbygda.

Søndag 19. september.  RT
Grønknuten og kaffekoken er en fast tra-
disjon nå siste halvdel av september.  Her
setter moinger, soknedøler, tyristrendinger
og andre seg stevne for å smake på kaffen
til Jan Fredriksen.  Jo, det er toppen av
kollen som er stevneplass, og på en god
dag kan du dele denne opplevelsen med
over 200 andre.  Bomveier som vanligvis
er stengt og som fører inn mot området, er
av velvillige grunneiere holdt åpne denne
dagen.  Serveringa holder ”åpent” fra ca.
kl. 10 og utover.  Kart Holleia - Kroksko-
gen.

Lørdag 25. – søndag 26. september.  RT
Høgfjell i Ådalen, Tjuenborgkoia og de
vide skogene sørover mot Hønefoss.  Alt
dette på ei helg!  Og for ei langbeinthelg
dette kan bli, med start på Ringerudsetra,
opp over Høgfjell som med sine 1010
moh er vårt nærmeste høyfjell og så vi-
dere ned fram til Tjuenborgkoia.  Her tar
vi kvelden etter et godt middagsmåltid, før
vi friske og opplagte neste morgen kaster
oss ut i de dype skoger.  Flåbekkseter og
Breidtjern, Bjørndalen og Heggelia, An-
bjørgåsen og Midttjern, med Heradsbygda
og Hønefoss helt til slutt.  Påmelding og
alle opplysninger hos / til turleder Axel
Holt på telefon 32123019 / 99612222.

Avreise i maxitaxi kl. 0930.  Kart Speril-
len og Hønefoss.

Fredag 1. oktober.
Mangler du fortsatt noen Skauleisposter i
kortet ditt?  Da ligger du tynt an, for nå er
sesongen slutt, registreringsbøkene på
postene tas inn og nye bøker blir lagt ut.
Her er ingen tid å miste….

Søndag 3. oktober.  RT
Krokskogen på langs byr på mange fine
utsyn, på en skikkelig skautur og noen
kulturinnslag også.  Vi møter opp på Tip-
pen kl. 0900 (NB).  Selve turen starter på
Ringkollen, passerer Damtjern, Migart-
jern under Gyrihaugen og ender ned
Grøndokka til Sundvollen.  På denne tu-
ren inviterer Tron Trondsen til en skikke-
lig klassiker.  Kart Nordmarka.

Søndag 10. oktober.  RT
Partisansteinen innunder Tjuenborgen er
også en klassiker.  Denne gangen er det
Erik Monserud som tar oss med fra Sak-
sentjernsetra, men først møter fi på Tip-
pen kl. 0900 (NB).  Dette er en ikke alt for
lang tur i et rolig tempo.  Partisansteinen,
dette minnesmerket fra motstandskampen
under 2. verdenskrig, er ett av turmålene.
Koia oppe på Hestbrenna, Tjuenborgkoia
er et annet mål.  Og så selve hula i Tjuen-
borgen da!  Kart Vikerfjellet.

Søndag 17. oktober.  BT
Barnas Turlag vil ha oss med på kjerretur!
Sammen med Hadeland Turlag drar vi til
Brovoll.  Hvor dette er, hvordan vi kom-
mer dit, når vi reiser, hva vi må ha med..?
Noe mer du lurer på?  Ingunn og Alf El-
ling svarer mer enn gjerne på telefon
32179900 / 97521517.

Lørdag 23. – søndag 24. oktober.  BT
Barnas Turlag er godt kjent på Hovinkoia!
Begge dagene har vi skogdag her på koia,
og det kan bli overnatting for dem som vil,
hvis du melder deg på tidsnok.  For det er
ikke store plassen!  På telefon 97521517
får du vite mer, og her kan du også melde
deg på hvis du vil overnatte.  Kart Holleia.

Søndag 12. desember.  BT
Barnas Turlag avslutter tursesongen langt
innunder jul, med tur til Midtre Olimb på
Jevnaker.  Noen har sikkert vært med her
før, kjørt hest og slede, sett på dyra for ek-
sempel.  Koselig blir det helt sikkert, så bli
med.  Ingunn og Alf Elling stiller her
også, og svarer på telefon 97521517.

Litt av et turprogram!  Vi i RT er
ikke så lite stolte av programmet
vårt. Nå er det opp til deg, synes
du det ser interessant ut, er det
noe som frister her?  Ja, som
frister så mye at du blir med?
Det håper vi jo, slik at vi kan se’s
på turene og bli bedre kjent. Slik
at du kan kjenne at Ringerikes
Turistforening, det er nettopp
der du treffer ditt turfølge.

Noen praktiske opplysninger om pro-
grammet og om turene.
1.  Tippen er det mest brukte stedet for
frammøte til turene.  Det er ved innkjø-
ringa til Ringerike Stormarked (kiosken)
på Hønefoss.

2.  Pris for reise med private biler.  Vi ba-
serer oss for det meste på egentransport,
og fyller opp biler så langt det er praktisk.
Sjåfør innkasserer reisepenger etter in-
struks fra turleder.  Ved offentlig transport
(tog, buss osv.) betaler hver enkelt sin
reise.  Husk at både NSB og Norway
Bussekspress har rabattordninger som er
spesielt gunstige for DNT-medlemmer.
Ved bruk av taxi fordeles kostnaden for-
holdsvis.

3.  Deltakeren selv er ansvarlig for sin
egen gjennomføring av turen.  Turlederen
er ”kjentmann” som i rimelig grad tar
hensyn til den enkelte deltaker.  Deltaker
som må avbryte en tur, må selv ta ansvar
for egen hjemreise.  Se for øvrig bestem-
melser om dette i DNT’s turprogram (Fjell
og Vidde).
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Når Hvor/Hva Grp Leder/gruppe Kart Ymse
Ons 28 apr Stavgangskurs RT Ingrid Nordgård Bykart Hønefoss
Ons 5 mai Stavgangskurs RT Ingrid Nordgård Bykart Hønefoss
Lør 8 mai- Telttur & padling, 
Søn 9 mai Vælsvann, inn fra Spenncom

BT Ingunn Nygård Sperillen Telt.  Påmelding til turleder 32131596

Søn 9 mai Øst-Holleia RT Liv Skretteberg Holleia Se annonse Ring Blad
Ons 12 mai Hensmoen RT Axel Holt Hønefoss Tippen kl 1730

Ons 26 mai
Svarttjernshøgda i kveldssol 

RT
Dagny Sjursdotter, 

Nordmarka
Tippen kl 1715. Møter turleder fra Hadeland turlag

i samarbeid med Hadeland Turlag. 32 15 80 87 på Tverrsjøstallen
Tir 1 juni Hensmoen rundt RT Erland Andreassen Hønefoss Tippen kl 1000

Ons 2 juni Mørkgonga RT
Ingrid Nordgård Nordmarka

Oppmøte ferista Åsaveien, kl 1730
og Axel Holt

Lør 5 juni
Klatretur til klatrefelt

FRT
Harald Bakken, 

Tippen kl 0900
i Drammen eller Oslo 41 22 20 93

Tir 8 juni Kilemoen rundt RT Erik Monserud Hønefoss Tippen kl 1000
Tir 8. juni City Sport RT Handlekveld kl. 1715.  Se annonse RB

Ons 9 juni
Vi padler fra Austjord til Busund

FRT
Harald Bakken,         

Hønefoss Påmelding innen 7. juni. Oppmøte Tippen kl 1630
hvor  varme griller venter oss. 41 22 20 93

Lør. 12. juni Merkedugnad RT Axel Holt 99612222 Alle områder Tippen kl 0900. Ansvarlig for områdene organiserer.
Søn 13  juni Over Pershusfjellet RT Axel Holt 99612222 Nordmarka Tippen kl. 1000.  Maxitaxi til Tverrsjøstallen
Tir 15 juni Gamlebakka, Ringkollen RT Siggen Svingheim Nordmarka Tippen kl 1000
Fre 18 - 
Søn 20 juni

Tur til Spiterstulen og Svellnosbreen. FRT Vidar Kragset Jotunheimen Tippen kl 1600   OBS: Max 8 deltakere.

Lør 19 - 
Sjusjøen RT Finn Granum

Lillehammer/ Tippen kl 0830. Påmelding 1 jun,   32 13 34 17 / 908 94071. 
Søn 20 juni Birkebeineren Pris kr 615,- + reise. 

Tir 22 juni Tur til Slåtteberget RT
Marta Fines 

Sperillen Tippen kl 1000
& Inger Hvitmyr

Lør 26 - Soloppgang Dugurdsnatten Soloppgang.  Ta med mat, drikke, sovepose og liggeunderlag.
Søn 27 juni i Brekkebygda

RT Ingrid Nordgård Flå
Tippen kl. 2000

Tir 29 juni Buvasskoia RT Brit O & Erik Monserud Vikerfjellet Tippen kl 0930
Lør 3 - 
Søn 4 juli

Fjellfest Buvasskoia RT Vikerfjellet

Ons 21 - Indre Nordfjord, Loen. Liv Skretteberg (12-15 pers) kr 2 750,- pr pers v/x deltakere.
Søn 25 juli Topp og kultur

RT
og Ingrid Nordgård 

Hornindal og Stryn
Hornindalsrokken.  Påmeld innen 28. mai til turleder.

Fre 30 - 
Søn 1 aug

Langlim, Seljord RT Kjetil Sudgarden Påmelding til turleder

Tir 3 aug Fjøsvikfjellet RT
Marta Fines 

Tippen kl 1000
& Inger Hvitmyr

Tir 10 aug Vikerkoia RT
Fre 13.- Hallingskarvet
Søn 15. aug Felles med Hadeland Turlag

BT Lena Heimsnes.  Skarvheimen Påmeld se annonse RB

Fre 13 - 
Søn 15 aug

Vang i Valdres; Mugnatinden RT Liv Skretteberg Øye og Vangsmjøsa Påmelding, kontakt turleder

Tir 17 aug Gunhildåsen RT Erik Halkinrud Holleia Tippen kl 1000
Tors 19 - Tinderangling med fjellfører i Jotunhei-
Søn 22 aug men i samarbeid med Hadeland Turlag. 

FRT Marianne Aasen Jotunheimen Aust Påmeld til Marianne Aasen, tlf 959 90 953. Avreise torsdag kl 16.30.

Søn 22 aug Treknatta
Marit Waagaard / 

Vikerfjellet Tippen 0930
Ole Bratlund

Tir 24 aug Byvandring RT
Tov Tinnbo /

Tippen kl 1000
Ole Bratlund

Ons 25 aug Sykkeltur, Tippen-Mo-retur RT
Dagny Sjursdotter, 

Hønefoss, Holleia Tippen kl 1730.  Omvisning Mo gård kr. 25.
32 15 80 87

Søn 29 aug
Fottur på vestsia av Randsfjorden 

RT
Kåre Støen, 61 33 93 53

Sperillen og Gran Tippen kl 0930
i samarbeid med Hadeland Turlag og Arnhild Ballangrud.

Søn 29 aug DUGNAD RT Grønknutkoia Holleia Tippen 0900, møte Jan Fredriksen i Bergsv. kl 09.20.  Tlf 32782673

Tir 31 aug Hovinkoia RT
Siggen Svingheim / 

Holleia Tippen kl 1000
Erik Monserud

Lør 4 - 
Søn 5 sep

DUGNAD RT Tjuenborgkoia Vikerfjellet 1 dags dugnad tilfredsstiller krav til post. 

Lør 11 - 
Søn 12 sep

Sykkeltur i Nordmarka FRT Viggo Lunde Oslo Nordmarka Tippen kl 1000

Søn 12. sep Oppenåsen BT Klatretur.  Se annonse RB
Søn 12 sep Brekkebygda, Såta RT Anton & Inger Brækka Strømsoddbygda Frammøte, kontakt turleder

Søn 19. sep
Svarttjernshøgda i samarbeid med 

BT Nordmarka Annonse i RB
Hadeland Turlag.

Søn 19 sep Grønknuten, “Kaffekoken” RT Jan Fredriksen Holleia Ingen turleder. Anbefaler å ligge over  på Grønknutkoia fra lørdag.
Lør 25 - 
Søn 26 sep

Ringerudsetra-Tjuenborgkoia- Hfs RT Axel Holt Sperillen, Hønefoss Tippen kl 0930.  Påmeld 99612222

Fre 1 okt SKAULEISPOST-frist Siste dag for Skauleisposter 03-04
Søn 3 okt Krokskogen på langs RT Tron Trondsen Nordmarka Tippen kl. 0900
Søn 10 okt Partisansteinen RT Erik Monserud Vikerfjellet Tippen kl. 0900

Søn 17. okt Kjerretur til Brovoll på Hadeland BT
Samarbeid med 

Annonse RB
Hadeland turlag

Lør 23 - 
Søn 24 okt

Skogdager på Hovinkoia BT Ingunn og Alf Elling Holleia Overnatting, påmelding til 97521517

Søn 12 des Midtre Olimb BT Ingunn og Alf Elling Påmelding til 97521517

Nærmere opplysninger følger av annonsering i RB Tirsdagsgruppa ønsker deg som har fri velkommen til turene

Skauleisposten

Turkalender sommer og høst 2004
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Ingunn Nygård har besøkt koiesjef
Tov Tinnbo og spurt seg litt fram om
Storekrak-koia. Denne koia har Tov
hatt ansvaret for i over 20 år, og i strø-
ket rundt er han svært godt kjent.

Storekrak har gårdsnummer 110 og
bruksnummer 1 i Sør-Aurdal.  Eiendom-
men ble kjøpt av Arktander og Berhard
Medbøen i 1955, og er på ca. 100 mål.

Selve hytta er fra 1936, og ble bygget om
i perioden 1955-59.  Da fikk hytta et vind-
fang.  I 1959 ble hytta åpnet som turis-
thytte, eid av RT.  Siste år fikk koia en
gave fra Rune Skogmo, omrisset av en ørn
(se bilde).  Til den nye flaggstanga har han
også gitt foten.

Storekrak ligger høyt og fritt, nesten
900 moh i utkanten av Vassfaret i Sør-

Aurdal kommune.  Følg veien mot Heda-
len, ta av til Vestsidevegen, det er ca. 10
km herfra forbi parkering ved Bogbrua og
opp til koia.  Fra parkering og opp til koia
er det ca. 2 timer på vei/sti.  Koia har 10
sengeplasser.  

Terrenget rundt Storekrak kan by på
fine turmuligheter til alle årstider.  Fra
koia er det ca. 5 timer på blåmerket sti
sørover til Buvasskoia.  Fra Storekrak-
koia kan man gå videre innover mot Vass-
faret.  

Turforslag med Storekrak-koia som ut-
gangspunkt:

Her oppe er det fint å gå, sommer som
vinter.  Det er lurt å ha et multespann på
lur dersom du tar turen i september.  En
fin runde er å gå fra koia retning Stein-
hyttevann – følg bekken og bruk kartet.
Det ligger ei fin steinhytte her på odden i
nord, som har gitt navn til vannet.  Fortsett
videre sørover og vestover mot Fisket-
jerna.  Her krysser du den blåmerkede
stien og går rundt høyde 1204 på sørvest-
siden.  Gå videre nord for høyde 1239 og
inn på stien som går mellom Storekrak og
Sørbølseter.  Stikk gjerne oppom Ørnef-
lag og Pika som gir flotte utsyn mot Bo-
gen og Hedalen.  Hele runden tar mini-
mum tre timer.  

Turforslaget er hentet fra boka ”Skau-
leis til fjells”, jubileumsboka for Ringeri-
kes Turistforening da vi ble 100 år i 1993.
Både på turkartet Vikerfjellet og på nyut-
gaven av Strømsoddbygda 1715 I, begge i
målestokk 1:50.000 er Storekrak-koia ty-
delig avmerket. 

Buvasskoia
Koia ligger i et meget familievennlig

terreng, 10 meter fra Buvannet på veien
mellom Strømsoddbygda og Gulsvik.  Her
er fine svaberg, her kan du fiske og her
kan du bade.  På Buvannet er det fint å
padle; mange har med kano.  

Sommerstid er det fine turmuligheter.
Bukollen med fantastisk utsikt, Fjellelva
med alle fossene på forsommeren, Sand-
vannet med flotte strender, Lauvskards-
fjellet som ligger rett imot Buvasskoia
(skauleispost på Rabben).  Rundt koia i 

alle lier er det bra med både tyttebær og
blåbær.  

Koia er utstyrt med åtte sengeplasser
og noen ekstra madrasser.  Ellers finner
du kokeutstyr, gassbrenner, kokeovn og
dekketøy.  Ta med nøkkel, mat og eventu-
elt lys og fyrstikker.

Har du ikke vært her før, sa ta en hel-
getur og gjør deg kjent.  Kart Vikerfjellet
eller Strømsåttbygda.

Hilsen Anton Brækka, koiesjef.

Skauleisposten

Rune Skogmo på Storekrak-koia

Storekrak-koia

Buvasskoia
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Allerede på 1930-tallet begynte
DNT å interessere seg for hytta som sei-
nere skulle bli Tjuenborgkoia. Claus
Helberg inspiserte gamlehytta (det som
i dag er annekset) rett før krigen, og ble
svært betatt av området, spesielt utsik-
ten fra Hestebrenna.

Eiendommen hytta lå på tilhørte Jo-
hannes Juliusen, en banevokter fra Vå-
gård. Denne eiendommen strakte seg som
en smal trekant fra Hestebrenna og sør-
over mot Tjuenborgen, og ble for det
meste brukt til jakt.

Selve koia ble bygget i 1942 etter
samme tegning som Buvasskoia og Grøn-
knutkoia. Stein til grunnmuren ble tatt ut
i fjellet ca. 100 meter sørvest for koia.
Tømmeret til koia ble også tatt ut i nær-
området. Byggmester var Åveren fra
Ådal, og den første som fikk tilsyn med
koia var Gunnar Sanna.

DNT bygslet i de første årene tomta,
men i de seinere år er en ny tomt målt
opp, og i dag er det DNT-OO som eier
både tomta og Tjuenborgkoia. Koia drives
av Ringerikes Turistforening.

Det er flere adkomster til Tjuenborg-
koia;

-Fra Saksentjern i Strømsoddbygda
(Bilvei fra Sokna) på blåmerket sti over
Tjuenborgen og til koia.

-Fra Saksentjern og nordover på sti til
Nedre Leintjern. Herfra på blåmerket sti
til koia.

-Fra Nedre Kollsjø (Bilvei fra Sokna)
Blåmerket sti fra veibom, langs vannet og
etter hvert nordover forbi Nedre Leintjern
og til koia.

-Fra Holmetjern (Bilvei fra Bergsund)
Først på blåmerket sti til Flåbekkseter.
Herfra to muligheter: Fra Flåbekkseter og
vestover på blåmerket sti over Tjuenbor-
gen og til koia. Du kan også ta nordover
fra Flåbekkseter på blåmerket sti, krysse
Rundkolljuvet, og holde vestover til koia.

-Fra Vikerkoia er det en flott dagstur
over Høgfjell og ned til Tjuenborgkoia.

Når det gjelder turforslag i området,
velger jeg ut enkle dagsturer i nærområ-
det. Lengre turer i området står beskrevet
i ”Til Fots”

Kveldstur til Hestebrenna (Ikke mer-
ket sti, 10 minutter en vei)

Den enkleste og korteste turen går
750m vestover til Hestebrenna. Her er ste-
det for kveldskaffe, solnedgang og vid ut-
sikt. Du ser Nordmarka, Jonsknuten, Gau-
statoppen og Norefjell, og selvfølgelig
”nærere” fjell som Urdevassfjell, Gull-
knappen og Vikerfjell.

Rundtur i området. (Blåmerket sti, 3-
4 timer)

Gå sørover fra koia på blåmerket sti og
over Tjuenborgen. Her er utsikten nesten
like flott som fra Hestebrenna, men her
går det stupbratt ned! Det er flere utsikts-
punkter på Tjuenborgen, og det er verdt å
prøve alle. Fortsett så bratt ned lia på blå-
merket sti og stikk innom ”Røverhula”.
Her får du i hvert fall sug i magen hvis du
kikker ut på yttersiden av hula. Stien fort-
setter bratt ned sørover. Hold til venstre i
stikryss og gå noen hundre meter på
skogsbilvei rundt Østre Tjuenborgtjern.
Stien tar så bratt opp til venstre, over en
hogstflate, og etter noen minutter er du på
Flåbekkseter. Herfra går stien nordover på
traktorvei og over en hogstflate til et utro-
lig flott område langs Rundkolljuvet. Hvis
du kikker godt etter kan du se Tjuenborg-
koia herifra. Hold til venstre i stidele og
kryss Runkollbekken Herfra bratt opp til
skogsbilvei som krysses og fortsett bratt
opp til koia. 

Partisansteinen. (Blåmerket sti)
Følg blåmerket sti ca. 1 km mot Nedre

Kollsjø og hold til høyre i stidele mot Par-
tisansteinen.

Stien går i et vakkert område med
lange myrdrag, furuskog og skogstjern.
Partisansteinen ligger ved Totjerna og er

et minnesmerke etter ”Gutta på skauen”
som lå i området under krigen. Infotavle.
Her slutter blåmerkinga, men turmulighe-
tene er mange herifra: Urdevassfjell, Ur-
devann, Blankvann og Høgfjell.

Sokna IL kjører opp skiløyper fra
Øvre Kollsjø i januar, februar og mars.
Herfra kan du gå en flott rundtur på ski:
Øvre Kollsjø – Blankvann – Partisanstei-
nen – Hestebrenna – Øvre Kollsjø. Og er
du først på Hestebrenna er turen kort bort
til Tjuenborgkoia.

På koia er det 2 adskilte soverom med
8 sengeplasser og 4 ekstra madrasser hvis
det er nødvendig. Oppholdsrommet i mid-
ten har et stort spisebord, 2 bluss’ propan-
apparat og en vedovn det også går an å
koke på. Og så peis da, som er så hygge-
lig å fyre på om kvelden. 

Maten må du bære selv, det er ikke
mat utlagt på koiene, bare bestikk, taller-
ker og kjeler. Vann må du bære selv, fra
brønnen 200 meter nord for koia. Ved må
du bære selv, fra annekset. Er du heldig
må du kappe og kløyve ved også. Det er
fryktelig hva en må gjøre for å få det tri-
velig på koia. Men, du får lønn for strevet:
En deilig middag med stearinlys på bor-
det, en kaffekopp ved peisvarmen, og er
du heldig; desserten er en kveldstur til
Hestebrenna for å nyte solnedgangen.

Det enkle livet på koia er en opple-
velse i seg selv. Kom og se!!

Alf Elling.

Skauleisposten

Tjuenborgkoia

Tjuenborgkoia
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Hovinkoia ligger idyllisk til ved Sæ-
tertjern, én til to timers gange fra Tyri-
strand. Med bil kjører man helt inn til
Svartvanna, og rusler 5 – 10 minutter
inn til koia.

Koia ble bygd i 1937 av Kauserud /
Andersen Aars, ved imøtekommenhet av
grunneier Torkel Skinnes.  Koia er ube-
tjent og er utstyrt med åtte køyer, og ellers
gass og ved, og vanlig bestikk og kokeut-
styr.  

Hovinsetra tvers over vannet er en
”idyll”, og var vel den siste  setra som var
i drift her inne på Holleia.  

Ellers var det et yrende liv her inne i
gamle dager.  Det ble drevet blant annet
med tjærebrenning, hvor Eriksmila og Pers-
mila er de mest kjente, og man kan finne
mange spor av kull i jorda flere steder.

Gruvedriften var jo den som domi-
nerte her på midten av 1800-tallet.  Det
var mange som hadde sin arbeidsplass
innover her i Langdalen.

Det var nok nikkel som var mest ut-
bredt her inne, og ble fraktet ned til Ring-
erike Nikkelverk ved Væleren.  Det var
om vinteren når isen lå tykk, at frakten ble
foretatt.  

Det er jo et flott vannsystem her inne.
Langdalstjern, Baksjø, Skogstjern, Gov-
letjern, Sætertjern, Fleskerenna, Gry-
tingen, Lysingen, Svartvann og Væleren.  

Fra bommen ved Ullern er det en ti-
mes gange til koia.  Her passerer vi Gry-
tingsvollen, som var i drift til i 1960-åra.  

Over til Ask tar det ca. tre timer å gå.
Her passeres mange fine perler av vann,
og Breiensetra er et naturlig rastested, for
øvrig åpen for servering i helgene vin-
terstid, da er det et nett av løyper oppkjørt
i området.  Løypa / stien over til Veme er
en fin tur som går over Asksetra, over
Sandtjerna, Tolvputtmyra, ned Helveteslia
og over hengebrua ved Borglund.  Du bør
regne en ca. fire timer fra Hovinkoia.

Husker dere for øvrig ”En tiurleik på
Holleia”?  Asbjørnsen satt på Høgås rett
sør for Askseter.  Det er et rikt fugle- og
dyreliv her inne fremdeles, og flere gode
gamle leikplasser.  

Klomshue er et flott turmål, med en
nydelig utsikt.  Du kan ta en rundtur via
Ormtjern, på en gammel tømmervei som
skrår opp lia bak tjernet, og ta sikte på
Flagret.  Snart er du på ”blåmerka” som
som fortsetter til Klomshue.  Retur via
Lutevollen og Grosketjern.  Bruk tre til
fire timer på turen.  Du kan også fortsette
til Bårnås via Hygga og Tjuventjern eller
over Klomshue via Damtjern, en fem ti-
mers tur.  

Ruta over Nakkerudvollen til Grøn-
knutkoia er satt opp til fire - fem timer.
Noe veigåing fra Nakkerudvollen til

Granavollen.  Gå for all del oppom Grøn-
knuten, en av Holleias beste utsikter.  El-
lers er det bare å bruke fantasien.

På vestsiden av Væleren er det også
mange gamle sætrer:  Burevollen, Berg-
gardsvollen, Øyevollen over Sølvfuruåsen
for eksempel.

Forslag til fotturer i området:

I Ask - Tyristrand 5 timer
II Ask - Veme 5 - 6 timer
III Hovinkoia - Grønknuten 4 - 5 timer
IV Hovinkoia - Tyristrand 2 timer
V Hovinkoia - Ask 3 timer
VI Hovinkoia - Bårnås 5 timer
VII Hovinkoia - Veme 4 timer

Sykling i området:

I  Ask – Lønndalsåsen – Baksjø – 
Ullern – Tyristrand

II  Tyristrand – Langdalen – Veme – 
Hønefoss

III  Tyristrand – Lenasnaret – Granav-
ollsveien ned til Nakkerud – Nikkel-
veien om Åsterud tilbake til Tyri-
strand

Hilsen fra Hovinkoia ved Tore Schulze

Skauleisposten

Velkommen til Hovinkoia!

Hovinkoia
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Lav sol over åsene i vest. En enslig kar
med ryggsekk arbeider seg opp Vikerlia.
Det er sein lørdagskveld i midten av juni.
Hvitveisen står ennå i østhellingene, men
ellers er det sommer.  Han stopper et øye-
blikk, snur seg.  Under ligger Sperillen,
for det meste i skyggen.  Åsen østafor
fanger ennå sollyset.  

Lendet flater ut.  Nå, der er Fanteput-
ten.  Litt etter strekker Fisketjernet seg ut
på høyre hånda.  Den blanke flata speiler
fjellet.  En og annen snøflekk synes ennå
oppe i søkk og skar der sola sjelden rek-
ker fram.  

Tussmørket når ham igjen før han får
satt nøkkelen i låsen.  Det knirker litt i
døra, han setter fra seg Bergansmeisen,
løsner skoreimene på beksømmen og syn-
ker ettertenksomt ned på trammen.  Fint
med en sånn forsommerkveld, gett.  Lør-
dagskveld, ”gudsjelovkvelden” dom kal-
ler.  Skiftet hans på Hofsfoss holdt på til
seks på eftan.  Heldigvis, får’n vel si, at
han hadde arbeid.  Etter et halvt år uten
noe å gjøre hadde han endelig fått napp
her i vinter.  

Arbeidsløs.  Ikke det at han ble milli-
onær sånn over natta.  Ille nok ikke å tjene
penger.  Men det å være til overs, ikke
være til nytte, det var det verste.  Nå var

det bedre tider, fabrikken hadde utvidet
med ett skift og formann hadde sagt at han
kunne føle seg sikker.  

Han fant fram pipe og tobakk, følte
freden senke seg mens tussmørket stadig
tettet seg rundt ham.  Ei sauebjelle borte i
skauen, et kuraut inne på båsen oppe på
setra.  Seterfolket var på plass, så ble det
vel ei rå’ med en mjælkeskvett på mor-
ra’n, før’nenn han aksla sekken og la i vei
sørover.  Tenkte seg over Høgfjell før han
tok ruta ned til Hønefoss igjen.  Fin søn-
dagstur det.  

Det hadde vært fullt på Elsrudruta
oppover nå i kveld.  Fabrikkarbeidere som
han selv, butikkjomfruer og en og annen
gardbruker som hadde hatt ærend nede på
Hønefoss.  Et par karer hadde nok vært
innom Samlaget også, tydelig det!  

Han åpnet sekken, fant mat og trakk
opp soveposen.  Litt av en investering, ei
hel månedslønn.  Vattposen lå fin og ny
oppå halmmadrassen i køya.  En liten
matbit nå, så skulle det bli godt å få køye
seg.

Forsommernatta står bleik utenfor det
store vinduet på sørveggen.  Fint med
sånn koie, så vanlige folk kunne komme
seg ut i helgene.  Ganske ny også, fire-
fem år gammel så vidt han visste.  Rart

det ikke var mer folk her, forresten.  Han
hadde hørt at det skulle være fælt til tra-
fikk her oppe, i påska lå dem til og med
på gulvet, så fullt var det.  Ja, det hadde
hendt at noen karer hadde mått’ bruke
”damerommet”, reint umoralsk fikk’n vel
si!  Han smilte til seg selv.  Her lå han,
hadde koia for seg selv, mest som en stor-
kar med egen hytte.  Han hadde fast jobb,
og sist høst hadde han stemt og vært med
og fått Nygaardsvold inn på Tinget.  La gå
at det var litt ugreit nede i Europa, her i
landet var alt på bedringens vei, folk tjente
penger igjen, jo framtida så lys ut….

“La oss gjøre det enkelt og billig”, var
en grunntanke bak DNT.  Grunnleggerne
fra 1868 var med unntak av Aasmund
Olavson Vinje “formuende” menn, som
ikke trengte billige losji for å kunne fer-
des i fjellet.  Men de innså at dersom DNT
skulle utvikle seg utover det å være en rik-
mannsklubb for de få, måtte tilbudet til
fjellvandreren ligge på et rimelig nivå.
Også “den mindre bemidlede” skulle få
mulighet til å vandre i fjellet.

1920-åra var tid for brytning og ny-
tenkning innen DNT.  Ledende menn – for
det var fortsatt menn som ledet DNT –
begynte å utarbeide billige alternativer til

Skauleisposten

Vikerkoia

Vikerkoia høsten 1978. Fortsatt får en et inntrykk av hvordan den gamle koia så ut. På taket Ragnar Brenden,
nede på bakken kjenner vi igjen nr. en og tre fra venstre: Tov Tinnbo og Ørnulf Talmoe.
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de lange reisene til Hardangervidda, Jo-
tunheimen og Rondane.  Fjelltrakter og
vandreområder som den gang som nå, til-
trakk seg hovedparten av vandrertrafik-
ken.  Hva om en kunne gå til fjells?  Kris-
tiania/Oslodominert som DNT var, tenkte
en seg en vandringsled fra byen (les: Oslo)
til fjellet.  En slik led måtte nødvendigvis
gå gjennom skogen.  Kontakten med
“grasrota” var såpass god at østlandsdia-
lekten fikk prege slagordet for den nye
ideen:  “Skauleis til fjells”.  Veien til fjel-
let går gjennom skogen, var forklaringen
på dette slagordet, slik det sto uttrykt i en
brosjyre DNT sendte rundt til alle 7.-klas-
singer i Osloskolen på 50-tallet.

“Skauleis til fjells.”  Ideen krevde ei
sammenhengende vandrer-rute fra Oslo-
marka over Ringerike, Vikerfjell (Sperill-
fjellene som Just Thoner kaller dem i år-
bøkene fra 20-tallet), gjennom Vassfaret
og de vide skogene mellom Hallingdal og
Valdres, videre over Golsfjellet og Hem-
sedal til rutenettet på Fillefjell. Utfor-
dringen lå der, og ledelsen i DNT telte
menn som evnet å møte denne utfor-
dringen.  Men innen en rakk å omsette
tanker til handling, ble tidene brått anner-
ledes, med dyrtid, økonomisk krise og stor
arbeidsløshet.  I løpet av 1930-åra rakk
DNT likevel å realisere to hytter, enkle
skogshusvær uten annen utrustning enn
noen køyer, ulltepper, kokeovn og koke-
kar, servise og bestikk.  Lokale bestyrere
ordnet med ved og vedlikehold.  Vikerkoia
var først ute i 1932.  Hovinkoia på Holleia
fulgte i 1936.  Så kom fire nye koier under
krigen og utpå 50-tallet.  Siden da har
DNT lagt ideen i skuffen, slagordet
“Skauleis til fjells” har tilsynelatende
druknet i et velferds-Norge der massebi-
lisme og utenlandsreiser har dreid fokus
vekk fra fjell- og skogområdene på Øst-
landet.  

Så ligger de her, koiene som vår tu-
ristforening delvis eier/bestyrer, spredt
rundt på Holleia og i Vikerfjell-Vassfar-
traktene.  Til tross for at flere av koiene er
forbundet innbyrdes med blåmerkete stier,
har et stadig mer finmasket nett av skogs-
bilveier gjort det mindre attraktivt å ta
sekken på ryggen for å gå fra den ene koia
til den andre.  Riktignok fører ei blåmer-
kerute fra Hønefoss til Tjuenborgkoia,
men hvor mange er det som tar denne 9-
10-timersturen?  Og har du tenkt deg vi-
dere til Hemsedal, Fillefjell og Jotunhei-
men, da må du virkelig basere deg på egne
løsninger.  Det som for et tiår eller to si-
den fantes av pensjonater og enkle fjell-
stuer i området, er stengt.  Telt, kokeappa-

rat og mat må med i sekken for en slik tur,
og tross god kunnskap i kartlesing, må du
regne med overraskelser underveis.

Han som innledningsvis kom fram til
Vikerkoia på 1930-tallet, trasket Vikerlia
oppover fordi det var hans eneste mulig-
het til å komme til fjells en vanlig helg.
Etter hvert skulle bruksmønsteret på Vi-
kerkoia endre karakter til et overnattings-
sted en kunne rekke med bil på en snau
time fra Hønefoss.  Slik er det med de
fleste koiene i dag.  

Men ennå må du bruke beina en drøy
halvtime fra nærmeste vei inn til Grøn-
knutkoia på Holleia, og Storekrak ligger
noen vandringstimer unna for den som
ikke disponerer bomnøkkel.

Midt på 1970-tallet skrev en indignert
Oslo-frue til RT om Vikerkoia.  Hun
hadde overnattet  der og mente koia var li-
ten, altfor enkel og meget slett vedlike-
holdt.  For det første var dette en hån mot
hyttebestyrer Ørnulf Talmoe som hadde
oppsynet med alle de seks koiene som RT
hadde (og har) ansvaret for.  For det andre
viste reaksjonen at tidene hadde endret
seg.  Folk krevde mer komfort.  Det enkle
maskinlaftet ved bekken nedenfor Viker-
setra var utdatert.  DNT sto som eier, og
telte på knappene om det var verdt å legge
arbeid i ombygging eller restaurering av
koia.  De spilte ballen over til oss i RT:
Ville vi påta oss arbeidet, skulle Vikerkoia
bli vår eiendom.  Slik sto saken da styret
i RT 1977 behandlet spørsmålet om Vi-
kerkoias framtid.  

Arkitekt Ivar Bu har alltid hatt et godt
øye til RT.  Han tegnet et utkast til ei utvi-
det og modernisert Vikerkoie, og somme-
ren 1978 begynte arbeidet.  Vindusveggen
mot sør ble åpnet og et tilbygg med utvi-
det stue og soverom med fire køyer reiste
seg utover høsten.  Hele koia ble panelt,
det ble lagt nytt tak og oppholdsrommet/
stua i den gamle avdelingen ble endret.
Seinere er bislaget blitt bygd nytt, det
gamle uthuset er borte og et bedre er kom-
met til.  Det eneste det ikke er gjort noe
med er soverommet “for damene”.  Her
hersker fortsatt den gamle standarden.
Men damene har for lengst blandet seg
med herrene.  Du kan risikere å treffe dem
i ei hvilken som helst køye, om du synes
det kan være interessant.

Jo da, tidene har endret seg.  Den en-
kle skogskoia med setra som nærmeste og
eneste nabo og stien som eneste adkomst
fra bygda, er for lengst blitt innhentet av
veier og hytter.  Det er lenge siden du
hørte kuraut i skogen og at en prat med se-
terfolket var en del av kveldsritualet.  Med

veien kom det en periode buss opp fra Hø-
nefoss, spesielt i påsken, og Sanviksetra
bød på servering.  Nå er Valdresbussen
nede på E16 nærmeste busstilbud i hel-
gene, samtidig som det kan by på vanske-
ligheter å finne seg en parkeringsplass på
en stor utfartshelg.

Besøket på Vikerkoia lå i flere år før,
under og etter krigen på rundt 600 over-
nattinger.  Nå har det stabilisert seg på
rundt 250.  Men det står biler på alle par-
keringsplasser, så det må jo være folk i
fjellet!

Det er påske.  En far med datter først
i ten-årene kommer på ski fra Buvasskoia.
De lange motene opp fra Buvannet og
Sandvannet er endelig over, det har vært
fint å gli på lett føre ned fra myrene inne
ved Fjellsetra.  Veien fra Lykrosmyra er i
full oppløsning, men sporet ned mot Vi-
kerkoia er nykjørt.  Flere par ski utenfor
koia forteller at her er det folk, men er det
køyeplass?

Inne på koia står noen gutter tidlig i
20-årene og klør seg i hodet.  Det vil ikke
brenne i ovnen!  Røyken ligger tett og sur
i rommet, ovnen er full av papir og ved.
Noen mumler noe om stearinlys og rød-
sprit, inntil en begynner å leite etter tenn-
briketter.  Faren betrakter opptrinnet i
taushet før han går ut i skjulet.  Et par øk-
sehogg, og så er han tilbake med småflis.
Forsiktig løfter han opp den sotete veden
i ovnen, legger flisene forsiktig under
sammen med et par neverflak og setter en
fyrstikk borttil.  Det fater, han puster var-
somt til flammene som griper om seg  -
inntil røyken slår tilbake og den erfarne
karen står der hostende og med tårer i øy-
nene.  Dårlig trekk, konstaterer han.  Ung-
gutta veksler etpar øyekast.  Han åpner
feieluka i kneet på ovnsrøret, legger litt
avis inn og tenner på.  Flammene buldrer
opp i røret, og nå blir det liv i ovnen også.
”Kuldeproppen” i ovnsrøret er borte.  Han
har skaffet seg goodwill nå, og får for-
handlet seg fram til eget rom for seg og
datteren.  Utpå kvelden blir det svært så
koselig med felles matstell, kortspill og
historier.  Men å gjøre opp i en ovn, det er
visst blitt så vanskelig at ”Fjell og Vidde”
har tatt det opp som eget tema..  Og hva
med å skrive seg inn i hytteprotokollen?
1932, det er lenge siden, det!  

Axel J. Holt

Skauleisposten
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Fjellsportgruppa

Klatring ved Hauktjern i 
Østmarka.

Foto: Vidar Kragset

Eivind Laukvik klatrer 
is i Jaklefoss.

Foto Marianne Aasen

Bålkos ved isklatrefeltet.
Foto Marianne Aasen

Marianne på vårskitur i
Sunnmørsalpene.
Foto Odd Arild Jakobsen.

Espen instruerer kursdeltakerne på 
Telemarkkurs i Sudndalen.
Foto Marianne Aasen

Topptur på Kjerringafjellet.
Foto Rune Tillung

Harald Bakken rappelerer 
i Jaklefoss.
Foto Marianne Aasen

Marianne på toppen av Kolåstind,
1432 moh. Foto Odd Arild Jakobsen.

Kjerringafjellet på Hamlagrø. Foto Rune Tillung

«Den hvite stripa»,
Andersnatten Eggedal

Foto: Vidar Kragset

Tur på «Torshammeren»,
Romsdalen

Foto: Vidar Kragset

Leik i isen på Svellnosbreen 
(Eventyrisen)

Foto: Vidar Kragset


