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LEDEREN HAR ORDET
Nok en flott sommer i Telemark er over. Sammenliknet med den uvanlige
varme og tørre sommeren i fjor, så har årets sommer hatt ideelle temperaturer
for vandring i fjellet der vekslende vær har latt oss nyte litt ekstra når sola har
varmet og fristet til et bad i en kulp eller fjellvann. Vi gleder oss over at antall
brukere av naturen fortsetter å øke, samtidig som bevisstheten på vår rolle
som «forbrukere» endres til felleskapets og naturens beste. DNT Telemarks
hytter har vært godt besøkt, og det er ekstra moro å høre hyttegjester full
roser våre hytteverter for strålende gjestfrihet og matopplevelser som både
gir mersmak og ekstra turglede.
Før sommeren avholdt DNT sitt landsmøte
i Svolvær, Lofoten. Fra Telemark deltok vi
med en solid delegasjon fra flere turlag og
ansatte fra administrasjonen. Her ble vi kurset
i organisasjon- og styrearbeid, mangfold og
inkludering i organisasjonen og hvordan DNT
kan ivareta sikkerhets-, krise- og beredskapsarbeidet på best mulig måte. I tillegg deltok vi
på workshops for å gi innspill til viktige saker
som ble behandlet på landsmøtet som DNTs
vindkraftsarbeid, etiske retningslinjer, møteplasser i DNT og Bærekraftsåret 2020. Her
ble det diskutert sentrale spørsmål som:
- Hvordan formidle at vi kan redde klimaet
uten å bygge vindkraft i urørt natur, og hva kan
gjøres lokalt og nasjonalt for å påvirke politikere?
- Hvordan vi kan gjøre DNTs etikkvettregler
enda bedre, og hva gjør vi hvis de brytes?
- Hvor ofte skal vi avholde landsmøte, og kan vi
videreutvikle organisasjonens møteplasser?
- Hvordan kan vi konkretisere bærekraftsmålene
i hele organisasjonen gjennom vårt tilbud og i
vår infrastruktur slik at vårt fotavtrykk reduseres
og at egen aktivitet blir mer bærekraftig?
Årets resolusjon gir tydelige råd og en klar
utfordring til lokalpolitikerne fra DNT; Skap
friluftskommuner og sett friluftslivet på
dagsorden i valgkampen!

Helse er en av de sakene som opptar folk mest
foran lokalvalget denne høsten. Naturopp
levelser og friluftsliv gir livskvalitet og bidrar til
god folkehelse. Vi ser at det er mulig å få enda
flere fysisk aktive og engasjert i lokalmiljøene
hvis kommunene satser på friluftsliv. Vi ønsker
at kommunene, sammen med de frivillige
organisasjonene, legger til rette for lokale
friluftslivsmuligheter slik at vi kan skape mer
aktivitet og opplevelser, men også sosiale
fellesskap og inkludering i lokalsamfunnet.
Enkelt og nært friluftsliv gir mer fornøyde innbyggere, og DNT ønsker å være aktivt involvert
slik at langsiktige og forutsigbare rammer for
det lokale friluftslivet utvikles. Skal vi få til dette
må DNT Telemark også være i utvikling.
I Telemark har vi i 2019 satt i gang en
storsatsning på ungdom hvor vi ønsker å få
til mer ungdomsaktivitet. Et av initiativene er
«Handy friluftslivsaktiviteter» med DNT ung
Telemark som er et tilbud til ungdom som
ønsker å kombinere friluftslivsinteressen med
praktisk dugnadsarbeid. Dette vil bidra til økt
mangfold i organisasjonen og være et tilbud
til ungdom som ønsker å utøve lavterskel
friluftsliv.
Vi vil fokusere på kompetanseheving av
frivillige og opprette en egen dugnadsgruppe
for ungdom. Vårt mål er å tilby et bredere
tilbud av friluftsaktiviteter som kan nå ut til flere
ungdommer, men også tilby aktiviteter der
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Foto: Marius Dalseg

friluftslivsinteressen kombineres med å delta i
praktisk dugnadsarbeid som er sosialt og gøy.
I dugnadsgruppen gis det rom for kreative
ideer som er med på å sette et mer ungdommelig preg på organisasjonen. Vi tror tilbudet
kan engasjere flere til å delta. For å få til dette
ønsker vi å utdanne flere ungdomsturledere.
Disse blir viktige ambassadører og motivatorer
overfor andre ungdommer, og er med på å
synliggjøre at vårt tilbud er for alle uavhengig
av forkunnskaper.
I vår satsning på ungdom ønsker vi å etablere
flere ungdomsgrupper i fylket. Målgruppen
er ungdom i aldersgruppen 12-16 år. Har du
lyst til å være med som frivillig voksenperson
som kan drifte tilbudet i samarbeid med
ungdommen, så ta kontakt med amalie.

holth@dnt.no. Som frivillig vil du få tilbud
om turlederkurs og instruktørkurs innenfor
et variert spekter av aktiviteter, f.eks. klatring,
kajakk, ski etc.
Vi gleder oss nå til høsten, der skog og mark
lokker med fargeprakt og nye turopplevelser!
Høsten gir en godbit til alle sanser. Det er
en av de fineste årstidene oppe på fjellet når
bladene skifter farge, og bær og sopp kan
plukkes i skogen og forlenge turopplevelsen
rundt middagsbordet. God tur!

Thor Kamfjord
Styreleder DNT Telemark
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VIL DU FÅ DIN TEKST PÅ TRYKK?
Har du en turhistorie, et turtips eller liknende du kunne tenkt deg å se på trykk
i våre medlemsblader? Send tekst og bilder til telemark@dnt.no. Vi gir ut to
medlemsblader i året, Kjentfolk på høsten og Turglede om våren, så her har
du gode muligheter til å få nettopp din tekst på trykk.

Blefjell: Foto: Thor Olav Sørensen.

6

18 TOPPER,
18 UNIKE OPPLEVELSER

Liv Kari og Vidar på toppen. Foto: Privat

Vidar Aaltvedt er en pensjonert politimann, som for tiden jobber som
bussjåfør. Om sommeren liker han å padle, gå turer i fjellet på sensommer/
høst og går en del på ski på vinteren. Han har gått alle de 18 høyeste
toppene i hver kommune i Telemark.
Tekst: Martine Lauklid
Vi har alltid hatt en dragning mot å komme seg
på hver kommunetopp. Det handler om at han
får en litt strevsom tur opp mot toppen, men
blir belønnet med en god utsikt i godt vær når
han har kommet til topps.
- Det var egentlig litt tilfeldig at det ble sånn. Vi
satt hjemme en påskekveld for noen år tilbake
og googlet litt rundt på internett etter fjell
topper i Bø Kommune. Vi kom tilfeldig over en
side som heter World Wide Vikings (wwv.no),

og da dukket det opp den høyeste fjelltoppen i
Bø, Jøronnatten (1275 moh.)
Påskeaften tok Vidar turen opp til Jøronnatten.
Det var snø på bakken og fint vær, med utsikt
så langt øyet kunne se. Slik begynte Vidars
prosjekt om å gå de høyeste toppene i hver
kommune.
- Vi laget en tur ut av hver topp, så jeg brukte
vel rundt to eller tre år. Den siste jeg tok var
Gaustatoppen. Der har jeg vært i hvert fall

Det krevde en god del organisering fra Vidars
side da han skulle gå den høyeste toppen i
Nissedal, Førheinuten (1275 moh.). Han
fant en bomvei og fikk leid en fjellgård hvor
de kunne overnatte. Her sov de i himmelseng
og laget god mat over åpen ild på kvelden.
Nabofjellet Sveinsheii (1142 moh), høyeste
topp i Kviteseid, gikk han ikke før et år etter. Da
tok Vidar med seg en kamerat, kjørte tidlig på
morgenen fra Porsgrunn, og var hjemme etter
omtrent tolv timer.
Vidar kan ikke utpeke en favoritt-topp, men
Nupsegga (1674 moh), høyeste topp i Vinje,
forteller han er den totalt sett fineste toppen.
- Da gikk vi fra omtrent Haukeliseter og snaut
fire timer innover. Vi gikk egentlig utenfor

Vidar og Kolbjørn på toppen. Foto: Privat

stien med bare noen få dyretråkk av og til. Vi
gikk langs gode terrengelementer, i kanten av
Nupsfonn og opp lia. Det var en utrolig fin
varde på toppen. Det var en åtte timers tur, tur/retur.
For andre som ønsker å gjøre noe lignende
ønsker Vidar å tipse om nettsiden World Wide
Vikings. Der ligger det turtips fra andre som
har vært der før, med mange gode tips og
forslag til ruter å følge.
- Også er jo forberedelsene like mye av turen.
Å finne ut hvor man må kjøre for å komme i
posisjon og selve ruten opp til toppen. Det er
også veldig greit å ha et mål, forteller Vidar,
men man trenger ikke å bruke like lang tid
som Vidar gjorde for å komme opp på de 18
toppene. Det er fullt mulig å gjøre det i løpet av
en sommer om det er det man vil. Alt kommer
an på hva du ønsker ut av din tur.
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50 ganger før, men jeg gikk den på nytt for
dette prosjektet.
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Bildet er fra reåpninga av Stangnes med Else Bjørg Finstad i Kragerø Turlag i forgrunnen
med det renoverte huset i bakgrunnen. Foto: Jon Atle Holmberg

VELKOMMEN TIL
NYRENOVERTE STANGNES
Stangnes ligger ytterst ute på Portørlandet i Kragerø. Eiendommen består
av friområde med svaberg og badeplasser. Huset på området er nå renovert
og klart for å ta imot turgåere og andre dagsturister.
Tekst: Else Bjørg Finstad
Bygningen på Stangnes er et fiskerhus fra
1870-tallet. Huset er kanskje det eneste
fiskerhjemmet på sørøstlandskysten som ikke
er gjort om til sommerbolig. Huset på Stangnes står som om fiskeren, og hans familie,
skulle ha bodd der i dag. Det har vært under
omfattende restaurering, men det er nå klart
til å ta imot dagsturister. Kaffe, mineralvann og
nystekte vafler venter!
Huset er åpent hver søndag. Det er gode parkeringsmuligheter (to parkeringsplasser). Det
er ikke muligheter for telting, og det er forbudt

å gjøre opp ild på svaberget. Bruk grillen i
sjøkanten.
Vil du gå litt, er Stangnes et godt utgangspunkt. Her er et forslag til en kort tur: Start fra
parkeringsplasssen. Gå over brua og følg blåmerkene utover svabergene. Merkinga stopper
når du kommer til grusveien nær Vedalen.
Følg grusveien et stykke til du ser en sti som tar
av på høyre side. Denne stien går langs jordet
til Furumyr og ender på parkeringsplassen på
Stangnes.
Kart over området selges på Stangnes,
Westgaard Landhandel og Kystbokhandelen.

Våren 2019 startet arbeidet med å rekruttere frivillige turledere til å drifte
en ny friluftslivsgruppe for ungdom i Grenland. Tirsdag 27.august hadde
gruppa en sosial oppstartskveld for både frivillige og deltakere.
på tur, fisking og toppturer. Det vil også
arrangeres overnattingsturer og kurs innenfor
ulike friluftsaktiviteter.
«Her er vi opptatt av at ungdommen selv
skal kunne få påvirke det som skjer», forteller
Amalie Lund Holth som er fagansvarlig for
ungdom i DNT Telemark. Fortløpende informasjon om turer og aktiviteter vil legges ut på
vår Facebook-side, «DNT junior Grenland», og
på våre nettsider, så her vil det være lurt å følge
med. Vi gleder oss veldig til å komme i gang
med turer og aktiviteter for denne gruppen!
Foto: Amalie Lund Holth

PÅ UNGDOMMENES PREMISSER
Gruppa har fått navnet DNT junior Grenland
og er for alle mellom 12-16 år som bor i
Grenlandsområdet. Aktivitetene vil hoved
sakelig foregå i Skien og Porsgrunn på
kveldstid. Deltakerne vil få mulighet til å prøve
seg på en rekke ulike friluftsaktiviteter som for
eksempel klatring, kajakk-padling, matlaging

UNGDOMSSATSNING I DNT TELEMARK
Friluftsliv er en ypperlig arena for å knytte nye
vennskap, bidra til mestring og læring uansett
forutsetninger eller bakgrunn. Som en del av
et treårig prosjekt for økt ungdomsaktivitet,
ønsker DNT Telemark å hjelpe lokalforeningene
med opprettelsen av nye ungdomsgrupper. Vi
oppfordrer derfor turlag som er interesserte,
til å ta kontakt med: amalie.holth@dnt.no.
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SPENNENDE FRILUFTSTILBUD
FOR UNGDOM I GRENLAND!
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DNT UNG TELEMARK
DNT ung Telemark er for deg mellom 16-26 år som liker å være ute, møte
nye mennesker og skape fantastiske minner. Styret vårt består i dag av
ungdommer med forskjellige syn på friluftslivet.

Representanter fra både DNT ung Telemark og DNT ung Gautefall under årets DNT ung-landsmøte.

Til høsten har vi planlagt forskjellige turer i håp
om å nå ut til alle. Vi starter med ferskingkurs
på Fugleleiken på Svanstul (31. august – 1.
september). I løpet av kurset vil vi gjennomgå
helt enkle oppgavner for å klare seg best mulig

ute i naturen. Lørdag 31. august vil vi markere
natt i naturen, så det er fullt mulig å overnatte
under åpen himmel denne natta.
I september vil vi ønske alle studentene
velkommen til Telemark, og vi arrangerer
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hyttetur til Himingsjå. Denne helga vil det bli
mye moro, og vi håper at det er mange
studenter som vil bli med oss på tur. Både nye
og gamle studenter er velkomne.
Videre utover høsten arrangerer vi blant
annet nattevandring til Vealøs, halloweenkino
utendørs og julebad.

Følg oss gjerne på facebook og instagram:
DNT ung Telemark.
KONTAKTINFO
Epost: madeleinevestrheim@gmail.com
Telefon: 46 95 26 05

Navn: Madeleine
Thiis Vestrheim
Alder: 20

Navn: Kristian Øverbø
Alder: 18

Navn: Sindre Bøe
Alder: 24

Navn: Tobias Bø
Alder: 24

Navn: Karine Gjeruldsen
Alder: 26
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DNT UNG GAUTEFALL

DNT ung Gautefall blei oppretta hausten 2015, og hadde oppstartsmøte i
byrjinga av 2016. Målgruppa vår er 12-23 år.
I løpet av dei fire siste åra har me hatt over 35
turar og aktivitetar rundt omkring i Drangedal,
og nokre turar litt lenger vekk òg. Me har
ganske varierte turar med aktivitetar som
isfiske, lavvo, telt og hytteturer, topptur, klatrepark, orientering, skitur og mykje anna moro.
Alle som vil, skal kunne vere med oss på tur. Dei
fleste aktivitetene våre er gratis, eller så har dei
lågast mogleg pris. Me arrangerer ikkje dei
lengste, brattaste og mest krevjande turane,
det viktigaste er trass alt at alle skal kose seg på
tur og sitte igjen med gode opplevingar etterpå. Me har ofte leikar som natursti eller «mitt
skip er lasta» med på veg til toppen/målet. Då
går turen mykje fortare og ein gløymer nesten
at ein er sliten.
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STYRET
Me er fire ungdommar i styret, Marga, Øydis,
Sondre og meg, Gro. I tillegg får med god hjelp
av tidlegere leiaren i turlaget, Karlien. Marga har
vore med i styret sidan slutten av 2017. Ho er
oppteken av å kose seg på tur, og har alltid med
nok snacks på tur som ho meir enn gjerne deler
med dei andre deltakarane. Øydis er sekretær
og har vore med i styret sidan oppstart. Ho kommer ofte med gode løysingar viss det oppstår
utfordringar. Sondre har vore med i styret sidan
byrjinga av 2019, og er det nyaste medlemmet
av styret. Han skal overta som leiar etter sommaren.

Sondre er ofte den som går først og viser veg
saman med dei sprekaste. Eg, Gro, er leiar i DNT
ung Gautefall, og har vore med nesten sidan
starten. Eg er den som passar på at alle som er
med har det bra, og går gjerne bakerst.

Navn: Gro Hagen
Alder: 19

Navn: Sondre Callaerts Navn: Marga Doelman
Alder: 14
Alder: 16

Navn: Øydis Callaerts
Alder: 16

KOMMANDE AKTIVITETAR
- Ferskingkurs i løpet av hausten
- Grøn Fredag 29. november
+ fleire morosamme aktivitetar, så følg med
på Facebook-sida vår: DNT ung Gautefall og
Instagram-kontoen vår: @dntunggautefall for
meir informasjon utover hausten.
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DNT 26 – 45 TELEMARK

Foto: Sine-Sara Astad

Denne gruppa starter i 2019 en satsning på å få til et vidt spekter av turer og
aktiviteter for de i alderen 26 - 45 år! Turene vil variere fra helgeturer med
flere overnattinger til dagsturer og aktiviteter av ulik karakter.

I Oslo startet vi enda mer systematisk å samle
deltakere og turledere i denne aldersgruppen

høsten 2018. Vi vokste fort, og har nå samlet
40 turledere og nesten 700 medlemmer. Vi
ser tydelig at det er stor interesse blant voksne
i alderen 26 til 45 år for å bli med på turer
og aktiviteter. Mulighetene innen friluftsliv har
blomstret de siste årene, og mange som deltar
på turene ønsker både inspirasjon til å komme
seg ut, samt et sosialt nettverk med andre i
samme aldersgruppe.

Foto: Carsten Schwermer

Foto: Carsten Schwermer

Tekst: Sine-Sara Aastad
På initiativ fra Sine-Sara Astad har DNT Telemark
sagt ja til å sette i gang en turgruppe for voksne i
alderen 26 – 45 år. Sine er også turleder for DNT
Oslo og omegn, men bor nå i Bø i Telemark.
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Foto: Sine-Sara Astad

Foto: Sine-Sara Astad

DNT 26 – 45 har ønske om å tilby fot-, ski-,
sykkel- og trugeturer, hengekøye-, telt- og
hytteturer, kano- og bålturer på sikt! Både
som dagsturer, helgeturer og langturer. Første
tur er 8. september hvor det arrangeres
#LateSunday til Narefjellet. #LateSunday er
søndagstur med sen oppstart. Videre utover
høsten vil det bli arrangert 1-2 overnattinger
til DNTs hytter i Telemark. Blir tilbudet
populært håper turlederne på å utvide til flere
aktiviteter og overnattingsturer.

FAKTA

For å få til flere turer er det planlagt å avholde
egne turplanleggingsmøter utover høsten.
DNT 26 – 45 oppfordrer både turledere og
kanskje fremtidige turledere til å møte opp. På
turplanleggingsmøtene diskuterer vi turmål,
aktiviteter og lager turprogram for kommende
periode. Har du en drømmetur i Telemark

Foto: Kristine Tisthammar

kan vi prøve og få til denne. Informasjon om
turplanleggingsmøtene og turer finner man
på hjemmesidene.
Vi håper at alle som er eller kjenner noen i
alderen 26 – 45 år, som kunne tenke seg å bli
med på tur og/eller som har godt av et hyggelig sosialt nettverk, tar kontakt med oss. Vi har
en FB gruppe som heter DNT 26 – 45 Telemark hvor det bare er å melde seg inn. I tillegg
finnes det en FB side (DNT 26 – 45) hvor turer
for både Telemark og Oslo publiseres.

Kontaktperson: Sine-Sara Astad, sinesara@gmail.com
Oppstart: 2019
Facebook: DNT 26 – 45 Telemark
Hjemmesider: https://telemark.dnt.no/dnt-telemark-2645/
Antall turledere: Ca 7 nå, men med ønske om mange flere!

Foto: Sine-Sara Astad

Denne høsten blir ekstra spennende. Vi gleder
oss til å starte med turer, og håper at turene vil
få folk ut i naturen. Vi har blitt enige om å ha
ekstra fokus på det sosiale, slik at deltakere som
ikke har vært på tur eller aktiviteter med oss
tidligere, og som kanskje melder seg på alene,
skal føle seg ekstra velkommen. Vi skal jobbe
hardt for at det ikke skal være en barriere for å
bli med.
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Foto: Bjørn Harry Schønhaug

BLI TURLEDER DU OGSÅ!
Tenk å sitte på en fjelltopp sammen med en skikkelig hyggelig gjeng med nye
turvenner, nyte solnedgangen og vite at nettopp du har gjort det mulig for
denne gjengen å nå toppen.
Tekst: Katrine Tellsgård
For DNT Telemark er det helt essensielt å ha
både dyktige kursholdere og turledere med på
laget. Det er disse menneskene som gjør det
mulig å tilby et variert og spennende turprogram med både korte og lange turer – fra fjord
til fjell. Som turleder kan du være den som står
på toppen og vet at du har leda en gruppe
mot deres mål. Samtidig vil du som turleder
opparbeide kunnskap du vil kunne dra nytte av
også i andre deler av livet.
I DNT Telemark har vi i mange år hatt dyktige
Asgeir Gjengedal med på laget som turleder

og kursholder. I høst var vi så heldige å få
nok en kursholder med på laget. Mangeårig
turleder, Bjørn Rasmussen, kunne i november
2018 smykke seg med ny tittel, og vi
gratulerer så mye med vel gjennomført og
bestått kursholderkurs.
- Vi satser på turkompetanse her i DNT
Telemark, forteller Jon Atle Holmberg, daglig
leder i DNT Telemark.
For DNT Telemark er det viktig med kompetanseutvikling i hele organisasjonen.
- Vi trenger stadig flere nye turledere som kan
tenke seg å ta med andre ut på tur, forklarer
Jon Atle.
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Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Kanskje nettopp du kan tenke deg å bli
turleder? Asgeir og Bjørn lærer deg gjerne
hvordan! I løpet av våre turlederkurs vil du bli
i stand til å lede turer for DNT. Du vil få den
tryggheten du trenger for å ta lederrollen og
lære hvordan du kan gi deltakerne trygghet og
en best mulig turopplevelse.
Bjørn har lang fartstid som turleder både i
DNT Telemark og andre foreninger. Hans
første fellesturtur i teten var “Norge på tvers”
for ti år siden, og han har siden ledet både
lange og korte turer i nærområdet og i andre
deler av fylket og landet.

FAKTA

- En turleders viktigste oppgaver er å veilede
gruppa, hjelpe til der det trengs og generelt
få ting til å funke, forklarer Bjørn.

Å være turleder er både sosialt og lærerikt,
forteller han.
- Dette er kunnskap man kan få nytte av også i
andre deler av livet, presiserer han, og legger
til at det i tillegg er en fin måte å komme seg ut
i naturen på.
Om dette er noe for deg vil vi anbefale å gå
inn på telemark.dnt.no og sjekke ut vår tur
kalender. Der oppdateres kursinformasjonen
fortløpende, så da er det bare å følge med
på når vårt neste turlederkurs er. Om du
lurer på noe mer angående våre kurs, må du
gjerne kontakte oss på 35 53 25 55 eller
på telemark@dnt.no. Vi håper å se deg på
turlederstigens første steg, ambassadørkurset,
allerede denne høsten.

DNTs turlederstige er bygd opp av flere moduler som må fullføres i stigende
rekkefølge. Modul 1 er et ambassadørkurs som gir grunnleggende forståelse for
organisasjonen, modul 2 er et grunnleggende turlederkurs, modul 3 er et
sommerturlederkurs og modul 4 er et vinterturlederkurs.
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FJELLRAPPORT
FRA KALHOVD TURISTHYTTE
Klokka er 23:30, det er 10. august 2019 og hytta har gått til ro.

Foto: Marte Nerdahl
Det er lørdag og i dag har Helterittet gått av
stabelen. Et sykkelritt som går fra Rjukan, via
Kalhovd til Gvepseborg med mål på Rjukan.
En av de mest krevende sykkelrittene i Norge.
Kalhovd stilte selvsagt med eget team;
”Kalhovdheltene”! 4 stk syklister med Kalhovd
på brystet, denne gangen i motvind og piskende
regn, men alle gjennomførte med glans. Flere
brøt på Kalhovd, klissvåte og frosne. De nøt
godt av ymse gjenglemte klær.
76 gjester har spist gravet ørret og lammeskank i spisesalen. I eventyrstova har vi servert
Petters hjemmelagede ertesuppe til de

f rivillige som jobber med helterittet. Totalt
110 mette sjeler har funnet sengen sin. Nå
lukter det nybakt brød som skal mette sultne
fjellfolk til frokost. Vi sitter og mimrer tilbake
på en jubelsommer, strålende sommerkvelder
ved Kalhovdfjorden, smilende mennesker som
nyter øyeblikket og utsikten.
Flere av de som har jobbet her har reist,
tilbake til studier og skolebenken. For et team
vi har hatt i sommer. Et knippe fantastiske folk
som har gjort Kalhovd til et sted folk trives.
Vi har til og med hatt syngende servitører og
impulskonserter på terrassen. Nå går vi inn i
høstdager og mørkere kvelder. Det er tid for
innekos, fyr på peisen og lune kvelder.
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GAUSTADAGEN 2019
Lørdag 29. juni gikk Gaustadagen av stabelen.
Et perfekt vær satte rammene for en fantastisk åpning av
Gaustatoppen – og åpning av DNTs fjellhytter nasjonalt.
Foto: Martine Laukelid
Gaustadagen er et årlig friluftsarrangement
for alle, med topptur og underholdning på
Norges høyeste utescene. Årets arrangement
satte fokus på Ibsen, med storslagent besøk av
den internasjonale skuespilleren Jeanne Bøe.
Det var sol og høy temperatur som satte en
god ramme for årets åpning av Gaustatoppen.
Flere hundre hadde tatt turen og satt tett i tett
fra scenekanten og opp mot tårnet. Det ble en
pangstart med lurblåsing, og velkomsttaler fra
Sanja Pasovic, varaordfører i Tinn kommune,
Jorunn Karlberg Tveiten, hyttevertinne, Jon
Ingebretsen, initiativtaker og koordinator og
Bengt Halvard Odden, ordfører i Hjartdal
kommune. Deretter forklarte Jon Ingebretsen
hvorfor Gaustatoppen er Telemarks største
fjell og juvel, hvor han pekte på de mest
avgjørende epokene fra urtid til i dag.
Janne Bøe, i en vakker bunad, holdt en mektig

førstegangsforestilling med sin imponerende
og fengslende tolkning av Ibsens forhold
til fjellet, med utgangspunkt i Peer Gynt og
Bukkerittet over Gjendineggen. Hun har reist
rundt i verden og tolket Ibsen, og hun har nå
startet, i samarbeid med DNT Telemark, et av
de mest unike Ibsen-samarbeid i Norge. I tre
år skal hun reise rundt på DNTs hytter og turer,
og urpremieren ble på Gaustatoppen denne
dagen.
Vakker musikk fra hardingfele og seljefløyte
fylte Gaustatoppen, og musiker Sarah Nagell
satte prikken over i-en. Forestillingen gikk mot
slutten med en fremføring av noen vers fra
diktet «På viddene», samt en fjellquiz med
gratis to-dagers opphold på Gaustahytta som
førstepremie.
Til slutt gav Jon Ingebretsen en avsluttende
tale til turfolket og ønsket dem en fin tur
ned fra fjellet og ikke minst velkommen til
Gaustadagen neste år. 
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TELTTUR MED FEM!

Dørstokkmila kan være lang for de fleste, og det har den også blitt for oss.
Fra å være relativt aktive friluftsfolk har frekvensen på overnattinger i telt
avtatt med antall unger som har kommet til.
Tekst: Dag-Øyvind Olsen Djuvik og Ingvil Djuvik
Fem har vi blitt med stort og smått, og vi har
nå vokst ut av vårt første felleseie, et Helsporttelt til tre. Teltet har blitt mye brukt, men da vi
måtte stable ungene etter hverandre innså vi at
det begynte å bli for lite. Nytt innkjøp måtte til,
større telt med plass til flere. Men det hjelper
ikke med nyinnkjøpt telt når det blir liggende
på boden.
Dørstokkmila hadde blitt lang, og ja, vi kan
legge skylda på de små på 9 mnd og 2 og 6
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år, med alt det fører med seg. Men det var ikke
det vi sa da vi skulle ha vårt første barn. Han
ble faktisk titulert som «vår nye turkamerat» i
fødselsannonsen. Her skulle vi fortsette med
det aktive livet, barn ingen hindring. Realiteten
ble visst en litt annen. Vel, vi er fortsatt ganske
gode på komme oss ut, men ikke på telttur.
Men så var det nok! Tiden var inne for telttur
med hele bunten! Så her var det bare å bli
med. Det Er jo tur vi liker, i hvert fall likte!
Turmål og dag ble valgt strategisk: Lifjell med
kort kjørevei. Værmeldingen var fin med litt
vind. Altså ingen mygg som kunne plage oss.
Teltovernatting og god stemning var målet, så
vi skulle ikke gå langt.
Utfordringen var å få med seg alt av utstyr og
unger. Men vi fikk pakket en lett sekk med ting
som tar mye volum, fylte opp en storsekk og
en bæremeis. Mellomste satt i bæremeis og
minste i bæresele på magen (på ryggen var
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det sekk). Godt utstyrt med kjeks og tålmodig
het gikk vi til Bøkstulnatten fra parkeringen på
Jønnebu. Her møtte storslått utsikt oss i alle
retninger. Lifjell slår aldri feil, selv ikke på korte
turer. Så var det tid for å slippe ungen ut på utforsking av området, mens vi fikk satt opp teltet.
Deretter gikk det slag i slag; turning i

teltet, klatring på fjellet, drømming i lyngen
og plomping i vannpytten. Middag ble ferdig
i en fei, med trikset “lag maten ferdig før
avreise”, så den bare er å varme opp. Det ble et
herremåltid uten dansing på bordet som det
er hjemme, og ungene spiste. Utemiddag gir
frihet.

Så var det å få lasta opp i sekken og rusle ned
til bilen like hel, noen myggstikk rikere og med
mestringsfølelse for stor og små. Dørstokkmila
var passert og konklusjon var at det er jo dette
vi liker, og det går jo fortsatt selv om vi er fem!
Toppene er kanskje ikke like høye som før,
turen er kanskje ikke like lang som før, og ikke
på nye steder hver gang. Men Kaffien smaker
like godt, fjellufta er fortsatt god, teltliv er
fortsatt digg, og frihetsfølelsen ute i naturen er
fortsatt det best livet kan gi. Så her er det bare
å fortsette.
Følg oss videre på #turinatur på Instagram!

Eivor 9 måneder, Syver 6,5 år og Amund 2,5 år.
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Cruxet var det samme som hjemme; legging.
Ingen ville sove. Spenningen av teltlivet og
lyse kvelder overgikk søvnen. Så vi havnet ut
på liggeunderlaget med sovepose over oss
og sjokolade langt etter leggetid. Pytt pytt for
denne gang - skriver det opp som minner for
livet. Tidlig opp var ungen også, men med kaffi
og lyse, varme morgner går jo det også!
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STYRET I DNT TELEMARK

Den Norske Turistforening (DNT) består av 57 selvstendige medlemsfore
ning, som alle har hvert sitt styre. I styret sitter frivillige som har tatt på seg et
verv for å drive foreninga framover. Her får du en presentasjon av DNT Tele
marks styre som ble valgt på årsmøtet i mars 2019.
Styreleder, Thor
Kamfjord (48),
ble med i styret
i DNT Telemark
fordi han mener
natur og friluftsliv
er en utrolig verdifullt og noe han
ønsker flest mulig
skal få oppleve
gleden av.

- Gjennom styrevervet i DNT håper jeg å bidra
til å skape naturopplevelser for livet for enda
flere ved å utvikle den norske friluftslivstradisjonen på en bærekraftig måte, forteller han.
Thors favorittnærtur er en tur han ikke trenger
andre transportmidler enn egne bein for
å komme seg til. Den starter nemlig ved
utgangsdøra i Brevik og går opp til det fredete
landskapsvernområdet Dammane og utkikkspunktet Prekestolen.

Torill Solheim
(67) er styre
medlem i DNT
Telemark. Dette
vervet har hun
gått inn fordi hun
brenner for både
natur og lokalsamfunnet.
- Jeg er interessert
i det DNT står for og ønsker å bidra i et lokalt
DNT-lag, forteller hun. Torills favrittnærtur
starter fra trappa hennes på Gulset og går
over Tinnskollen, ned til Åletjern og så opp
til Fantekjerringkollen på flott sti takket være
løypegjengen i Skien Turlag. Hun legger til at
turen lett kan nås med buss. Da starter man på
Ugleveien og returnerer fra busstoppet ved
Kollmyr.
Styremedlem,
Tone Reiten (72),
er en aktiv og
engasjert person.
- Jeg er veldig
engasjert i miljøet
og profileringen
av naturen,
forteller hun. I
Telemark er den nærturen hun liker best turen
opp til Skorvefjellet i Seljord. På denne toppen

kan herlig utsikt nytes etter kun en kort marsj
på godt merka og rydda sti.
Styremedlem,
Morten Næss
(69), har hele
sitt yrkesaktive
liv operert i
grensesnittet
mellom politikk og
administrasjon.
- Jeg har vært så
heldig å kunne
være med på å legge til rette for et aktivt liv i
nærmiljøet, lokalt og nasjonalt, gjennom fokus
på folkehelse. Dette får jeg bygge videre på i
DNT Telemark.
Han forteller at det gleder et gammelt
Vessia-hjerte at hans barndoms topper og
områder, Kjærkåsen, Piggen og Hvitsteintjenn,
er blitt innlemmet i Ti-Topper’n. Dette er blant
hans favoritt-nærturer.
Ottar Kaasa
(65) er også
styremedlem i
DNT Telemark.
Han representerer
både senior,
Barnas Turlag og
DNT ung.
- Jeg ble med i styret fordi jeg ønsker å legge
til rette for folk slik at de kan bruke naturen,
forteller han. Ottar har lagt sin elsk på flere av
Lifjellturene, og trekker fram turen til Øysteinnatten som en favoritt. Han anbefale også å
sjekke ut ut.no for turbeskrivelse for denne og
mange andre turer
i området.
Ansattes repre
sentant i styret er
Kyle O’Donoghue
(39). Han er
medlem i styret for
å formidle informasjon mellom
ansatte i foreninga
og styret. - En av mine favorittnærturer i
Telemark er turen til Høgenhei, forteller Kyle.
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Tor Suhrke er
nestleder (72)
i DNT Telemarkstyret. Han har
alltid vært glad
i å være ute i
naturen, både
sommer og
vinter.
- Som pensjonist
synes jeg det gir mening å bruke tid på frivillig
arbeid som legger til rette for fine naturopplevelser og helsebringende mosjon for mange
aldersgrupper, forteller han. Hans favorittnærtur er en hverdagstur som kan gjennomføres
uten noen form for forberedelser. Den går
langs den 60 km lange kyststien i Bamble.
Distansen fra Krogshavn til Rognstranda er
Tors favoritt.
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Halvor Sagvolden
(69) er vara i
DNT Telemarks
styre i tillegg til å
sitte i styret til Fjellvåken – båten som
frakter turgåere
til og fra Mogen
Turisthytte på Hardangervidda.
- Jeg er med i styret fordi jeg er interessert i
friluftsliv og frivillig arbeid, forteller han.
En av Halvors
favorittnærturer
her i Telemark er
turen til Garvann.
Kristian
Haraldsen (50)
sitter som vara
medlem i DNT
Telemarks styre og
som styremedlem
i DNT Telemarks
fjellsporgruppe. Han er med andre ord meget
engasjert i foreninga og brenner for friluftsliv.
- Mitt favoritt-nærturmål i Telemark er Gaustatoppen, forteller han.
Varamedlem,
Jørgen Young
(60) fra
Porsgrunn, sitter
i styret i DNT
Telemark av en
framtidsretta
årsak.
- Min motivasjon
for å sitte i styret er
for å kunne bidra
til å legge til rette
for at generasjonene etter meg skal få nyte
naturen, forteller han. Hans favoritt-turmål
ligger, i likhet med Ottar Kaasas, på Lifjell. Det
er turen til Heksfjell, Slåkådalen, på Lifjell som
er hans soleklare favoritt.

Runar Landsverk
(61) er både
nestleder i Skien
Turlag og varamedlem i DNT
Telemark-styret.
- Jeg ble med i
styret fordi jeg selv
har vært medlem
siden 80-tallet,
alltid har vært opptatt av ferdsel i naturen og
er interessert i hvordan vi best kan forvalte
naturen, forklarer han.
Runars favorittnærtur er i Svanstul-området på
ski vinterstid, og i Luksefjell med terrengsykkel
om sommeren.
Jan Petter
Johansen (48) er
vararepresentant
for Senior, Barnas
Turlag og DNT
ung.
- Jeg ønsker å være
med på å bidra til
at befolkningen
kan få fine turopplevelser i nærområder så vel som i hele Telemark, forteller han.
Jan Petter sin favorittnærtur er vakre Ørenenuten. Denne toppen ligger i Luksefjell, bare et
steinkast fra Skien.
Henriette Hack
(34), vara
representant for
de ansatte, har
som oppgave
å være et godt
bindeledd mellom
administrasjonen
og styret.
- Min favorittnærtur er den fine
Uræddløypa i Porsgrunn, forteller hun. Denne
løypa ligger bare en liten svipp fra der hun bor.

Telemark bugner av flotte turmuligheter, både i fjellet og langs kysten. Kystidyllen
ligger tett langs hele Telemarkskysten, med kyststi, store og små øyperler.
Tekst og foto: Martine Laukelid
Langs Telemarkskysten er det mange flotte
øyer som byr på rekreasjon og gode turmuligheter. Enten man ønsker seg en dagstur eller
flerdagersturer. Høsten 2018 startet jeg,
som student, å jobbe med øyhopping langs
Telemarkskysten. Dette bø på mange fine opplevelser og turer jeg ellers aldri hadde tenkt
på. Som mange andre forbandt jeg Telemark
med fjell og vidde. Oppvokst i Grenland visste
jeg lite om perlene som fantes rett utenfor kysten.
Øyhopping kan kombineres med en eller flere
av de 18 øyene langs kysten. Vi valgte å ø
 yhoppe
over flere dager for å bruke god tid på hver øy. Vi
pakket sekken og hoppet på ferja i Brevik og gikk
av på Sandøya. Det var fint vær og turforholdene
var gode. Sandøya er en fin øy med koselige stier,
små viker, nydelige strender og koselige hus. Vi
fulgte skilting mot Dikkon, en 20 minutters gåtur
langs vei og i skog, fra Kommunebrygga. På
Dikkon er det en stor, åpen gresslette, sandstrender og flytebrygge for båter. På sommertid er det
åpen kafé og storkiosk, vannpost og toaletter.
Dag to pakket vi nok en gang sekken og hoppet

på ferjen over til Bjørkøya. Bjørkøya byr på
rolige turer i skogen, idylliske sandstrender og
kafè i sommersesongen. Det hadde nylig blitt
merket to flotte rundturer på øya, Bjørkøya
Nord (2,3 km) og – Syd (2,0 km.) Vi hadde
god tid på øya, og startet å vandre på stien
Bjørkøya nord. Stien gikk i enkelt terreng
gjennom skogen og etter 20 minutters vandring fant vi en nydelig strand med noen berg
for å ta en matpause. Det var fint vær og det
var mulighet til å se over til Stathelle og Brevik.
Videre gikk vi tilbake til kaia, og gikk stien for
Bjørkøya Syd. Dette var en fin og lett rute, og er
godt egnet for sykkel, barnevogn og rullestol.
Flere perler som disse finnes i nærområde,
og dette er bare to av 18 øyer som er mulig å
ta ferje til langs kysten. Hver øy har sin unike
turopplevelse med avslapning både i skog og
langs sjø, alt etter hva man selv er ute etter.
Sandøya og Bjørkøya er en del av Telemarks
kyststi og er flott å kombinere med resten av
kyststien på fastlandet. I år har det kommet et
nytt øyhoppingskart hvor du får nyttig inform
asjon om øyene, ferjetider og det du måtte
trenge for å skreddersy din egen øyhopping.
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ØYHOPPING LANGS
TELEMARKSKYSTEN

28

MED SYKKEL, BÅT
OG TURSKO OVER VIDDA

Sommerens flotteste firedagers tur, som gjerne kan forlenges med en ekstra dag
på Mårbu. Utgangs- og endepunktet er på den gratis parkeringsplassen ved
Tinnsjøen ved Mæl stasjon som var det østlige endepunktet på den 16 km lange
Rjukanbanen. Den ble åpnet i 1909 i forbindelse med Norsk Hydros produksjon
av kunstgjødsel på Rjukan og nedlagt i 1991.
Av Kjell Buene, opprinnelig publisert
i Dagsavisen 16.08.19
Start sykkelturen langs fylkesvei 37 innover
den flate dalbunnen i Vestfjorddalen til Rjukan. Navnet kommer av det norrøne rjukandi
(den rykende fossen) og refererer til Rjukanfossen, som er årsaken til at det i det hele tatt
finnes en by her øverst i Telemark. Fossen har
imidlertid ligget i rør helt siden den kraft
krevende gjødselindustrien begynte for 120
år siden. I dag er produksjonen flyttet til
Herøya ved Porsgrunn, og energien fra fossen
blir overført dit.

Fortsett videre 4 km fra Rjukan sentrum
til Krossobanens dalstasjon (se skilt), og ta
med sykkelen inn i en av gondolene, det
røde Tyttebæret eller det blå Blåbæret, opp til
toppstasjonen Gvepseborg, som ligger 866
moh. Krossobanen ble åpnet i 1928, og var
en gave fra hjørnestensbedriften Norsk Hydro
til innbyggerne i Rjukan for at de kunne nyte
solen også i vinterhalvåret. Panoramautsikt mot
Gaustatoppen på sørsiden av Vestfjorddalen.
Fra toppstasjonen følger to bratte kilometer før
du passerer tregrensa og Hardangervidda
åpner seg. Veien går langs flere vakre fjellvann
før du kommer til Den norske turistforenings
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hytte ved demningen til Kalhovdfjorden 1087
moh.). Dette er en stor betjent hytte med 85
senger der du ikke trenger å bestille plass på
forhånd.
Etter å ha tilbakelagt 50 km den første dagen,
kan det være godt å ta det litt mere med ro
dagen etter. Sykkelturen fra Kalhovd til Synken
ved sørenden av Mår (1124 moh.) er 7 km.
MF Mårfjord bringer deg de 15 km over
vannet på 40 minutter for 250 kroner som må
betales kontant eller på Vipps. Onsdag, fredag,
lørdag og søndag er det avgang to ganger
daglig, de øvrige dagene bare om ettermiddagen.
Drammen og omegn turistforenings hytte
Mårbu (tel. 901 18 056) med 46 senger er

Alle foto: Bjørn Harry Schønhaug

betjent i perioden 21. juni til 8. september, og
båten seiler bare i denne perioden.
Neste dag foreslår jeg at du tar livet med ro
på Mårbu (se bildet). Her er det gode fiske
muligheter, og båt kan leies. I tillegg har de
hest, høner og griser som man kan være med
og fore. Dagen etter spenner du på deg tursko
og går den flotte 6- timers turen i fjellene
langs østsiden av Mår tilbake til Synken. Her
finner du sykkelen og fortsetter tilbake til
Kalhovd for en ny overnatting. Siste dagen
bærer det utfor ned til Mæl via Atrå.
LENGDE: 133 KM.
HØYDEFORSKJELL: 1000 M.
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BROBYGGERNE

Gode tegninger av Asbjørn.

En sliten bro med behov for omsorg.

Båten klargjøres.

Hver uke arrangerer Skien Turlag løypedugnader, noen mer
spektakulære enn andre. Broen ved Albogatjønn er en av dem.
Tekst: Anja Haugerud Foto: Karin Arntzen
På stinettet mellom Solumhytta og Sommer
seter, står det en gammel bro ved Sondalsvatnet, helt innerst ved Albogatjønn. Broen var i
dårlig forfatning og kollapset våren 2018. For
at glade turgåere skulle komme seg tørrskodd
over, var det på tide at broa fikk en oppgradering.

Materialer i farta.

Broa ble oppgradert i 2006, men etter at den
kollapset i fjor bestemte SkienTurlag seg for å
ta et skikkelig grep.
Løypesjef Åsmund tok initiativ til å bygge en ny
bro, og da dro arkitekten Asbjørn frem tegneblokka, datakunnskaper og gamle ferdigheter
for at turgåere skulle komme seg videre på
tur. Den gamle broa var bygget på to tømmer
stokker, hvor den ene stokken hadde knekt og
broa sto på skeive. Man skulle ha godt mot for
å tørre å ta seg over broa, og det var det nok
ikke så mange som våget.
Høsten i fjor begynte planleggingen og det
har vært en enorm prosess. Det er ikke bare
enkelt å få på plass en helt ny bro der det ikke
finnes en vei inn. En god gjeng fra Skien Turlag
var på befaring, for å se hvilke utfordringer
som forelå.
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Det hales.

Nesten på plass.

Vel hjemme startet Asbjørn tegneprogrammet
på datamaskina slik at arbeidet kunne settes
i gang. Mye kunnskap ligger bak dette
arbeidet. For det første spilte det inn at
området broa skulle bygges i ligger i et vernet
område. Det vil si at man ikke kan bruke
hvilke som helst materialer. Alle spørsmål
måtte avklares i forkant. Det ble valgt å bruke
Kebony-materialer da det er treverk som er
bærekraftig, holdbart og vedlikeholdsfritt.

at det finnes slike dyktige og aktive dugnads
arbeidere. De har kunnskap og ferdigheter til
både de små og store tingene som må ordnes
slik at vi kan ferdes trygt i naturen. Asbjørn har
også stått for konstrueringen og byggingen
av Hvitsteinstjenn gapahuk og broen ved
Grantjenn, som begge er vel verdt et besøk.

Skien turlag var heldig og fikk låne en låve
i Gjerpen-området hvor det kunne foregå
snekring og lagring av materialer. På låven ble
broa bygget og merket bit for bit, slik at broa
kunne settes enkelt sammen, akkurat som et
byggesett. Så måtte broa bæres inn del for del.
De lengste delene ble rodd inn med en lånt
pram fra Grenland sportsfiske og resten ble
båret inn for hånd. Dette var ikke rart - broen
var over 8 meter og krevde et godt løype
mannskap for å få alt på plass.

Her finnes det naturligvis blåmerkede og
ryddige stier, som løypegjengen er med på å
ordne hver uke. Synes du dette høres gøy og
utfordrende ut, og ønsker å bidra selv? Send en
mail til telemark@dnt.no.

Først måtte den gamle broen rives. Den ble
bundet opp, og sagd opp bit for bit slik at
alle delene kunne trekkes inn til land. Disse
delene måtte så bli fraktet ut, da materialene
var impregnerte og ikke kunne etterlates
eller brennes. Deretter kunne arbeidet med
å sette sammen broen starte. Når hele broa
var ferdig, ble den lagt over og bundet med
tau i endene. Fra hver side dyttet og trakk
dugnadsarbeiderne broa på plass. Det er godt
at man hadde med seg 18 glade og flinke
dugnadsarbeidere denne dagen.
Ikke alle dugnader er så avanserte som
denne, men det er fantastisk for oss turgåere

Løypegjengen med Asbjørn i midten.
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BETYDNINGEN AV «VI»
Vi skriver august, sommervarmen har allerede rukket å komme, gå og komme
tilbake. Emilie, Inger Helene og Tone fra Klart det går-gruppa har nettopp
vendt snuta hjemover fra årets Rubenstur på Hardangervidda, og jeg møter
dem noen gode høydemeter lavere - nærmere bestemt i Gulsetmarka.

Tekst: Katrine Tellsgård Foto: Preben
Herregården
Emilie Gunnersen (21) er akkurat ferdig på
Valdres Folkehøgskole der hun gikk friluftsliv,
og jobber nå i Barnehage i Telemark. Inger
Helene Ruud (39) jobber til vanlig som
jobbveileder i Bærum og pendler til Telemark
for å være med på tur. Tone Mikelborg (46)
jobber til vanlig som allmennlærer i Bø, og har
over flere år vært frivillig hjelper på Rubenstur
og organisator i Klart det går - to grupper som
inngår i DNT Tilrettelagt Telemark.
Klart det går er DNT Telemarks turgruppe
for alle med fysiske funksjonsnedsettelser,
og Rubenstur er en årlig tur for samme
målgruppe etter initiativ fra deltaker og frivillig
i Klart det går, Ruben Smith. Turen går på
Hardangervidda, og deltakerne får utfordra
seg både fysisk og mentalt. I løpet av en uke
vandrer de rundt 2 mil, sover i telt og lager
mat på bål. Emilie synes at det beste med både
Klart det går og Rubenstur er at man får gå

i akkurat det tempoet man vil, det er sosialt
miljø og man trenger ikke å være redd for å
komme alene. For Inger Helene er det ofte den
gode følelsen hun sitter igjen med i etterkant
av disse turene som gjør hele turopplevelsen,
Hun trekker fram årets Rubenstur som litt
ekstra spesiell.
- I år kom jeg faktisk hjem med mer overskudd
enn før jeg reiste på tur, smiler hun.
EN STOR FAMILIE
Emilie har vært med i Klart det går og på
Rubenstur siden hun var 19 år. Hun har vokst opp
med foreldre/søsken som har tatt henne med på
tur, så friluftslivet var ikke helt ukjent. Likevel var det
først da hun starta å jobbe i barnehage at hun for
alvor fikk øynene opp for friluftsliv, og hun var ikke
vond å be da en venninne spurte om hun ville bli
med på Rubenstur.
- Om du er ny, enten ung eller eldre,
blir du alltid tatt godt imot fra alle i
Rubenstur-gjengen. Det må oppleves for

å forstå det, forklarer hun. I Rubenstur er
aldersspennet fra 21 til 70 for øyeblikket, så
Emilie er fortsatt den yngste i gruppa, men det
er ikke noe hun tenker så mye på.
- Det er jo bare gjengen min, ler hun. Emilie
forteller at hun ble tatt fort inn i varmen også i
Klart det går.
- Vil du bli med på «klart det går»-tur spurte
Tone meg da vi møttes på planleggingsmøtet
for Rubenstur. Svaret ble selvfølgelig ja.
GREP SJANSEN
Inger Helene ble med i Klart det går og på
Rubenstur for første gang i 2015, men den
første gangen hun så noe om Rubenstur var
allerede i 2014, ved en tilfeldighet.
- Jeg så en post på Facebook om at det var
ledige plasser på noe som het Rubenstur
og tenkte at nå må jeg ringe først og tenke
etterpå, forteller hun lattermildt. Hun valgte
likevel å u
 tsette avgang et år, da turen var bare
to uker etter telefonsamtalen, og hun selv satt
både uten turutstyr og følte hun ikke hadde
treningsgrunnlaget som trengtes. Hun hadde
vært på dagsturer i skog og mark før, men ikke av
lengden hun nå hadde foran seg, og ikke til fjells.

- Jeg er frivillig i denne gruppa fordi jeg får
dra på tur med en gjeng jeg trives å dra på tur
med, forteller hun. Men for å få til tilrettelagte
turer trengs det rammer og ledere. Dette
sørger Tone og de andre frivillige for, med
støtte fra DNT Telemarks administrasjon og
svært dyktige turledere.
- Det er en utrolig flott gjeng med frivillige,
forteller Tone, og legger til at de har fått legge
opp opplegget selv og forme Klart det går
sånn som de ønsker og synes fungerer best.
Hun forteller at hennes erfaring som frivillig
i DNT Tilrettelagt også gir henne mye verdi i
arbeidslivet og i andre deler av livet.
ØNSKER FLERE VELKOMMEN I GJENGEN
Inger Helene og Emilie håper enda flere vil ta
kontakt med Klart det går-gjengen.
- Hvis man vil ut på tur, men ikke helt klarer å
ta steget, lønner det seg å bli med i et miljø
og skape relasjoner med andre turglade folk,
forklarer de. Tone legger til at noe nytt de
starta med i år var testtur før Rubenstur til
Fugleleiken Turisthytte på Svanstul for å gjøre
terskelen for å bli med så lav som mulig for nye
deltakere og hjelpere.
- I tillegg arrangerer vi jo mange turer
gjennom året med Klart det går, så da er det
bare å bli med, opplyser hun.

UNIKT MILJØ
Gjennom årene har Tone sett hvordan unge
som eldre, jenter som gutter, finner seg godt til
rette i DNT Tilrettelagtgruppene.
- Miljøet i Klart det går- og Rubenstur-gjengen
er helt unikt, forteller hun. Det unike, særlig med
Rubenstur, er at hele gruppa er med på planlegginga i forkant og bidrar underveis på turen.
- Her er alle ressurser, forteller Tone, og legger
til at man ikke er så opptatt av hvem som er

Inger Helene, Tone og Emilie. Foto: Katrine Tellsgård
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deltaker og hvem som er hjelper, men at de
bare er en gjeng på tur. Tone får ofte høre at
hun er så snill som hjelper til på disse turene,
men hun ser ikke på dette som en plikt eller et
oppdrag.
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KJÆRESTETUR FRA
HAUKELISETER TIL ODDA

For noen år siden lanserte vi begrepet kjærestetur. Målet er å logge ut, sette av
tid til hverandre og dele gode opplevelser. Som bonus renser vi kropp og sjel fra
hverdagen, og får en behagelig start på resten av sommerferien.

Årets rute: fra Haukeliseter til Odda, via
Hellevassbu, Litlos, Tyssevassbu og Trolltunga.

vurderte vi nattvandring som trygt i sommernatta. Avgjørelsen om nattmarsj ble gjort etter
en grundig vurdering av våre begrensninger
og erfaring, samtidig som vi hadde riktig utstyr
og kunnskap til å bruke det. Hadde værmeld
ingen vist antydning til annet enn knallvær,
ville vi vurdert det annerledes og ventet en natt
på Haukeliseter. Er du nybegynner på tur ville
jeg vurdert en rute med kortere etapper, og
droppet nattmarsjen.

Planen var å ta Haukeliekspressen hjemmefra,
men hverdagen holdt oss igjen litt for lenge.
Dermed ble det bil til Haukeliseter, og sen
start derfra. Selv om vi ikke var på Haukeli før i
fem-tiden, tok vi oss tid til middag på Haukeliseter Turisthytte, uten mat og drikke osv.. Med
fylte lager startet vi turen mot Hellevassbu kl.
seks på ettermiddagen, vel vitende om at vi
ville passere midnatt før vi var fremme. Men
med god værmelding, klarvær og måneskinn,

Turen til Hellevassbu tok vi i relativt rolig
tempo. Første etappe opplever vi ofte som litt
tyngre enn de neste. Da bruker vi tid og energi
på å gå oss inn, justere og tilpasse klær og utstyr.
Turen inn til Hellevassbu er relativt lettgått blant
nupene, og halv ett på natta kunne vi sette fra
oss sekken på Hellevassbu. Underveis hadde vi
følelsen av at sola aldri gikk ned, og hadde relativt godt lys å vandre i. Hytta fikk vi for oss selv, og
slapp å vekke noen med vårt nattbesøk.

Tekst og foto: Jon Atle Holmberg
Vi setter av tre til fem dager og forsøker å forberede oss godt. Eksempelvis gjør vi klart klær
og utstyr noen dager i forkant. Slik sørger vi for
at alt er pakket og klart til å dra rett fra jobb
uten stress på avreisedagen.

Neste morgen spiste vi god frokost og smurte
niste, før vi satt kursen mot Tyssevassbu ca.
kl. ti. Denne etappen er også veldig fin, men
noe mer krevende enn de to første. Her var
det noen vadinger, og et steinete område ved
Tyssevatnet som det til tider var krevende å gå
og navigere i. Snø og en mengde varder som
for oss opplevdes ustrukturerte, gjorde det
utfordrende å holde stø fart og kurs. Men vi
fant frem. Tyssevassbu ligger flott til med fantastisk utsikt, som ga oss konturene av hvorfor
øst-vest-turene på vidda er så flotte. Det er lite
som slår opplevelsen av å komme fra vidda, til
dype daler og fjorder. Her delte vi en fantastisk
Joika-middag sammen med Line, Fjell & Viddes utsendte fotograf. Line er ei trivelig jente
og dyktig fotograf, som bar med seg drone og
tungt fotoutstyr over vidda alene. Dere skal ikke
se bort fra at hun dukker opp i DNT Telemark
som kursholder i foto.
Siste dagen var vi i gang allerede halv seks på
morgenen, for å være sikre på at vi rakk bussen
fra Odda. Vi gikk ruta via Trolltunga. Stien her
er smal og tidvis kupert, men går i et veldig
flott område. Det var lettskyet og fint vær, men
når vi nærmet oss Trolltunga forsto vi at det
ville endre seg. Da hørte vi tordenen som rullet
innover dalene og Ringedalsvannet, og akkurat
når vi kom til Trolltunga, kom styrtregnet.
Opplevelsen av å komme fra tosomheten på
Hardangervidda til Trolltunga var brå. Eneste
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Dagen etter sov vi til vi våknet rundt elleve, og
tok oss god tid til frokost og kaffe i solveggen
før vi satte kursen mot Litlos i ett-tiden. Vi var
litt stive i kroppen i det vi la i vei, men etter en
halvtime hadde vi gått det av oss og funnet
rytmen. Hellevassbu - Litlos er også relativt
lettgått, selv med noen høydemeter og vadinger. Vi bestemte oss for å nyte dagen, og
stresset ikke med å rekke middag på Litlos. Det
var shorts-vær, og vi tok oss god til å slappe av
med sjokolade og kaffe på toppene. Lang lunsj
og en time på øyet i solen ble det også tid til.
Vi kom frem til Litlos halv ni. Jarle og teamet
hans var yre og klare for årets sesong, noe som
kunne merkes godt på den gode stemningen
og servicegraden. Vi unnet oss en god dusj,
middag og ei flaske vin før vi krøp til køys og
sluknet som lys.

indikasjon på at vi nærmet oss var et par telt,
før vi plutselig sto midt oppi mannsjit, toalettpapir, tagging og masseturisme. For det var
det første som møtte oss dessverre, områder
preget av avføring og søppel. Heldigvis finnes
det flinke folk i området som jobber for å finne
løsninger på slike utfordringer, og som inntil
videre gjør en formidabel innsats for å holde
området så rent og trygt som mulig. Men det
er en viktig påminnelse om viktigheten av at vi
rydder etter oss selv når vi er på tur. Det vi tar
med i naturen, må vi også ta med hjem.
Selv kl. ni om morgenen i styrtregn, lyn og
torden, var det folk fra alle verdenshjørner på
Trolltunga. Noen fjellvante og andre mindre
fjellvante i småsko og plastikkponcho mot
regnet. Folk hadde begynt å gå i fire-tiden for
å være tidlig oppe, og det virket som folk koste
seg uavhengig av været. Det var god sikt og
været ga opplevelsen en ekstra dimensjon. En
god bonus var at det bare var tre stykker foran
oss i foto-køen. Etter det obligatoriske bildet,
satte vi kursen mot Skjeggedal, med en jevn
strøm av turister i møte. På øvre parkering traff
vi et ungt hyggelig par fra Amerika som ga oss
haik til Odda. Disse hadde en noe mer krevende
logistikk for barnepass enn oss. De hadde flydd
USA - Hong Kong for å levere barna hos besteforeldrene, derfra gikk turen til København og
Bergen før de møtte oss på Trolltunga. Turen
hjem skulle gå til USA via Stockholm og Hong
Kong. Etter det ble vi enige om at en svipp om
Helgeroa for å hente junior hos farmor og
farfar ikke var så ille.
I Odda rakk vi en god middag, før vi tok en
powernap på Haukeliekspressen til Haukeli
seter. Alt i alt hadde vi en fantastisk firedagers tur,
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som jeg er sikker på de fleste med litt trening og
turerfaring kan gjennomføre. Konseptet kjærestetur har kommet for å bli hos oss, og kan anbefales på det varmeste. Logg helt av og finn tid til
hverandre, fysisk aktivitet og gode opplevelser.
Suksessfaktorer: sett av tiden god tid i forkant,

og sikre barnevakt. Planlegg godt og legg opp
turen tilpasset deres nivå. Pakk tidlig og riktig.
Kom gjerne innom tursenteret i Skien, så hjelper
vi med planlegging og pakking av sekken.
God tur!
Elin og Jon Atle

Fremtidens løsninger

Norner er et ledende internasjonalt senter
for innovasjon innen plastteknologi.
Vi utforsker nye og bærekraftige teknologier for plast
og emballasje og nye metoder for gjenvinning.
www.norner.no / post@norner.no
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Velkommen til DNT Telemarks tursenter
I Nedre Hjellegate 2 i Skien ligger DNT Telemark sitt koselige
tursenter. Tursenteret er både en butikk og et informasjonsog veiledningssenter som er åpent for alle.
Her kan man kjøpe nye og brukte turklær,
nødvendig utstyr og kart til turen, samt få
turtips og generell informasjon som kan være
greit å ha med seg i bakhodet når man legger

i vei. På tursenteret ligger fokuset på kvalitet,
både når det gjelder klær og utstyr, og innen
turveiledning.
Nytt av året er at vi har fått oss et bruktstativ.
Dette gir alle mulighet til å gi egne turklær
et lengre liv, samt få tak i nye, brukte skatter.
Kjøp og salg skjer enkelt ved hjelp av Vipps, og
pengene går direkte til den som eier plagget.
Kom innom oss for å sanke inspirasjon,
informasjon og høstens beste utstyr – både i
gamle og nye versjoner!
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
10:00 - 16:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Lørdag: 10:00 - 14:00
Besøk oss i Nedre Hjellegate 2, 3724 Skien
Telefon: 35 53 25 55
E-post: telemark@dnt.no

Torsdager 10.00–18.00 Lørdager 10.00–14.00
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LESERBREV FRA HARDANGERVIDDA

HAUKELI - HELLEVASSBU MIDDALSBU - HAUKELI
Tidlig dette året publiserer Gautefall turlag en felles-tur til
dette stedet. Det var plass til 15 og førstemann til mølla.
Påmeldingen gikk unna og det var bare å glede seg.

Gruppa fra Gautefall Turlag.

Tekst: Mona Solvang Foto: Knut Åkredalen
Fredag 29. juni møtes 13 damer og to menn
på Drangedal stasjon der vi blir fraktet i
minibuss til Haukeli. Det er en spent og
opprømt gjeng som går ombord.
På Haukeli fjellstue blir vi innlosjert på
fjellrom. På kvelden møtes vi til infomøte, der
våre turledere Knut og Karlien går gjennom
reiserute og sikkerhet. Etter møtet er det felles
middag der målet er å bli kjent før turen
starter. Vi får servert tre-retters middag med
tilhørende drikke. Alt smaker fortreffelig og
stemningen er god.

Fint terreng å gå på tur i.

Tidlig lørdag morgen starter vi turen inn mot
Hellevassbu. Vi starter med god stigning opp
fra Haukeli. Solen skinner denne dagen og vi
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Trives på tur.

kan gå i shorts og t-trøye. Vi har en fantastisk
tur innover og stemningen er på topp. Siden
det har vært kaldt i fjellet ligger det fortsatt
en del snø i fjellsidene rundt oss. Det er mye
vann i bekkene og vi får endel konsentrerte
overganger, men alle består uten uhell. Etter
en god matpause passerer vi Holmasjøen med
Nupegga på venstre side, og vi kan nyte flott
og storslott natur. Stemningen i gruppa blir
magisk når vi får øye på en stor flokk reinsdyr
noen hundre meter foran oss. En stor drøm går
i oppfyllelse for mange av oss. Etter 21.5 km
og 8 timers gåtur kommer vi inn til Hellevassbu.
Hytta er selvbetjent. Alle har fått utdelt hver
sin arbeidsoppgave av turlederne, så middag,
oppvask, bæring av vann og utvask går raskt
unna. På denne hytten treffer vi andre som
kommer fra andre siden. De forteller om mye
snø og vann i fjellet over.
Tidlig søndag morgen starter vi å gå vestover
mot Middalsbu. Vi starter i sol, men er
forberedt på uvær etter melding. Vi går opp
Hellevassdalen og videre opp over snøfonner
vest og nord for Skipstjørn. Uværet kommer
på vei oppover. Torden buldrer et stykke fra oss
og tåka blir tykkere jo lengre opp vi kommer.
På det høyeste punktet, 1500 moh. går vi tett
sammen på grunn av dårlig sikt og sterk vind.
På tross av dårlig sikt, får vi et lite overblikk av

Dårlig sikt.

Nupsredet mot Nupsdalen.

en fantastisk flott fjellheim som bader i snø. De
fleste har en tanke om å oppleve dette senere
med bedre vær. Denne dagen blir niste fortært
stående. Når vi kommer ned Middalen lyser
det opp, og vi får nyte flotte elver og fosser ned
dalen. Vi tar en siste rast før vi etter 19.2 km
og 7 timer ankommer Middalsbu som også er
selvbetjent. Det fyres og tørkes klær mens varm
mat blir til. Mange av oss tar kroppsvasken i
elven nedenfor hytten i friskt vann. Vi hygger oss
med kortspill og prat mens været herjer ute.
Mandag morgen vender vi nesen mot Haukeli
igjen. Det duskregner men temperaturen er
fin. Vi får en fin tur opp slettedalen. Dalen er
spesiell med alle sine flotte fosser og mye flott
flora langs løypa. Vi får en bratt stigning opp
mot Nupsredet som ligger på 1362 moh,
der vi delvis går i snø. Regnet kommer inn, og
når vi kommer opp på toppen av Nupsrede
er vi kalde og våte. Det går litt tungt nå, men
med den fantastiske gjengen vi er, bidrar alle
til å holde stemningen oppe. Vi får en bratt
stigning ned til Nupsdalen. Der får vi oss en
god pause før vi går mot Nupshallene der vi
har en bil stående. Strekningen vi går denne
dagen er 22 km, og vi bruker 8 timer. Denne
strekningen gir størst utfordringer og er mest
variert i terrenget. Bussen blir hentet og kjører
oss til Haukeli fjellstue der vi får en god varm
dusj og middag før vi kjører ned til Drangedal.
Dette har vært en fantastisk opplevelse fra
start til slutt. Vi er takknemmelig for iniativet til
Gautefall turlag og turlederne Knut og Karlien
som har ledet oss trygt gjennom turen. Vi håper
turlaget tar iniativ til flere turer. Vi kommer!
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MIN INNGANGSPORT
TIL FRILUFTSLIVET

Jeg har nå vært lærling i DNT Telemark i litt over et år, datoen for fagprøven
er satt og jeg begynner å kjenne på nervene. Det er mye en skal sette seg inn
i når organisasjonen er såpass stor som det DNT er. Det å være lærling i DNT
har gitt meg nye interesser, flotte opplevelser og utrolig mye kunnskap som
jeg kan dra nytte av i lang tid fremover.
Tekst og foto: Ida Mikalsen
Jeg startet utdanningen på Skien videregående skole. Der gikk jeg salg og service
første året, noe som har lagt et godt og solid
fundament for å kunne fungere i salgsbransjen.
Deretter var det et nytt skoleår som ventet,
men nå var det fordypning i reiselivet som
gjaldt. Så kom læretiden som opprinnelig er
på 2 år, men siden jeg har hatt en lærlingplass
tidligere så var jeg så heldig at jeg fikk fullføre
læretiden i DNT Telemark.
Jeg startet DNT eventyret i april 2018 og fikk
åpnet øynene for en helt ny verden. Tidligere
hadde jeg så vidt gått en Ti-Topper i året og har
derfor aldri tilbragt noe særlig tid verken til
fjells eller til skogs. Jeg eroppvokst i en båt
familie så jeg har stort sett opplevd naturen fra
kystsiden, men nå er jeg begynt å gå fjellturer,

foretrekke innsjøer og drikke kakao ved bålet
om vinteren. Det har vært en velkommen
utvidelse av horisonten min.
Det å bli involvert i Turistforeningen, ga meg
først motivasjon til å komme meg ut på enda
flere toppturer. Jeg begynte med å gå Ti-Toppere regelmessig, noe jeg syntes var en trivelig
variasjon fra treningssenteret, spesielt i det fine
været som var i fjor. Jeg ble etter hvert inspirert
til å prøve enda flere nye ting som relaterer til
friluftslivet som kajakk, ski, snowboard og mye
mer. Plutselig var jeg den som dro med meg
venner ut i skogen for å drikke kakao eller fiske.
Jeg ble i september med på et turleder-kurs i regi
av DNT Telemark, hvor jeg også fikk prøve meg
på orientering med kart og kompass, overnatting
ute og lengre fjellturer enn hva Ti-Topper’n har
bydd på. Jeg hadde en fantastisk helg på kurs og
ble vel bare enda mer bitt av basillen.
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I 2019 har jeg allerede fått være flere
dager på taket av Telemark (Gaustatoppen
Turisthytte) på hele 1883 m.o.h. Der hjalp
jeg til med å servere vafler (jeg lærte også
å steke de uten at de deler seg på midten
forøvrig), lage plakater til markedsføring, og
betjente kassen. Gaustatoppen må være ett
av de flotteste vinterlandskapene jeg har sett.
Ikke lenge etter oppholdet på Gaustatoppen
befant jeg meg på ferietur til Svalbard. En
plass jeg ikke hadde tenkt på å besøke hadde
det ikke vært for min ny-funnede interesse
for friluftslivet, og det var en opplevelse jeg
absolutt ikke ville vært foruten. Der fikk jeg
blant annet prøvd hundekjøring, noe jeg alltid
har hatt lyst til å prøve.
Jeg har virkelig oppdaget at sitatet «Friluftslivet
er for alle», stemmer 100% og at DNT er en
utrolig god forkjemper for inkludering. Det
er et tilbud for alle og da DNT tok meg inn i
varmen åpnet det seg plutselig flere dører og
lag med motivasjon for å bruke naturen og la
seg inspirere av friluftslivet.
I løpet av lærlingtiden min har jeg hatt veldig
varierte arbeidsoppgaver. Jeg har vært i
butikken/tursenteret der jeg har solgt turutstyr,
hjulpet med å planlegge turer, svart på e-post
og telefon. Det har vært mye å sette seg inn i,
ettersom det har vært mye som måtte læres.
Alt fra turbekledning og nødvendig utstyr til
hvordan tursekken skal sitte på ryggen. Jeg har

også vært nødt til å sette meg litt inn i løypenettet i Telemark og de forskjellige hyttene vi
har for å kunne bidra med gode forslag når
folk skal planlegge turene sine. Jeg har også
drevet med verve-teamet. Det har gått ut på å
hjelpe turlagene med å arrangere stander for
å skape synlighet i lokalområdet å verve inn
nye medlemmer til turlagene. I tillegg så har
jeg lagt ut turer og artikler på nett, hjulpet til
og fått et innblikk i markedsføringen på sosiale
medier.
Fine opplevelser er vel det som oppsummerer
læretiden best. Jeg har fått oppleve så utrolig
mye i tiden min her i DNT Telemark. Alt fra,
kajakkturer, toppturer, uteovernatting, hunde
slede, besøke Gaustatoppen, være med på
landsmøte, skiskyting, middag i samme rom
som Dronning Sonja, strikkhopp, turlederkurs
og jeg er sikker på at jeg rekker å oppleve enda
mer i løpet av sommeren.
Takk for at jeg fikk fullføre lærlingtiden hos
dere, at jeg har blitt kjent med så mange gode
mennesker, både kollegaer og frivillige, og
ikke minst takk til Henriette og Jon Atle for god
oppfølging, opplæring og mulighetene dere
har gitt meg! Jeg har hatt en fantastisk læretid,
i september har jeg forhåpentligvis fagbrevet
i hånda og et år fullt av gode opplevelser å se
tilbake på.
Vi ses!
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TA TUREN I TELEMARK
TIL SKAUTSTEIN

Jon Ingebretsen, turleder og tidligere leder for Kviteseid Turlag, arbeider
for tida med en bok som skal sammenfatte gode turtips fra Telemark. Dette
er en videreføring av et tidligere samarbeid med Telemarksavisa, der ski- og
fotturer ble publisert i annonseform jevnlig gjennom året fra de forskjellige
kommunene i Telemark. Her kan du lese et lite sammendrag av
en av turene som ble arrangert.
Turene som Telemarksavisa (TA) anonserte
ble på folkemunne kalt «kommuneturer», der
turistforeningen i Telemark var arrangør med
Jon Ingebretsen som ansvarlig koordinator /
turleder. Turene var oftest i samarbeid med
aktuelle frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner i kommunene eller med politisk eller
administrativ ledelse i kommunene. Dette
førte til kontaktskaping og alliansebygging
rundt om i telemarkskommunene, og la mye
av grunnlaget for stifting av lokale DNT-turlag
i flere kommuner i etterkant. Her er en smakebit fra en av turene skrevet av initiativtaker og
turlederen selv, Jon Ingebretsen:

Turen til Skautstein i Sauherad gikk i et relativt
ukjent og lite brukt område for de fleste, bortsett fra for lokalbefolkningen i Sauherad og for
Gvarv turlag, som har mye av turstinettet sitt
her og som samarbeidet med turistforeningen,
den gang STT, om denne turen. Dette skog- og
fjellområdet, som er min barndoms turterreng
i tillegg til de mer kjente og brukte Sauheradfjella, ligger mellom østre del av Sauherad,
avgrenset av skogsbilvegen fra Sauherad kirke
til Roheimheia i øst og Gvarv – Setersbø –
Hørteområdet i vest, og byr på variert terreng
med fjelltopper og bergknauser som stikker
opp over skoglandskapet, og som er fine
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 tsiktspunkt. I området er det mange stuls
u
voller og utslåtter, mer og mindre gjengrodd,
som vitner om tidligere tiders bruk av utmarka
til husdyrbeite og forsanking.
Blant de mange nutene i disse traktene er
Skautstein (699 moh), som var hovedmålet
for turen denne gangen, av de høyeste og
mest særmerkte, ikke minst på grunn av de
vakre og spesielle Månetjønnene på toppen.
Den gamle ferdsels- og kirkevegen mellom
Roheimheia og Nesherad med Nes kyrkje,
den gangen Roheimheia hørte til Sauherad
kommune, gikk forbi Skautstein. En merkestein her av hvit kvartsitt har form som et skaut
(hodeplagg), og har trolig gitt toppen navnet
sitt. Hit kan en komme på merket sti fra Holtan
Damtjønn, dit det går bilveg med avkjøring
like ved Telefrukt ved Gvarv. Turen går da
over Skåråfjell, med fin utsikt, og videre forbi
Ringstul og nordover til Skautstein.

For å få turen noe lengre, kan en følge turruta
som kartet i annonsen viser. Det er også mulig
å nå toppen ved å kjøre skogsbilvegen fra
Sauherad kirke mot Roheimheia, til den nedlagte stulen Nybu ved det vakre vatnet Vidsjå.
Herfra kan en først gå traktorveg til «Gryta» i
nig med politiadvokat Svein Folkestad at nødvergen ikke var stor nok til straffefritak
, men han
påstanden om
45 dagers fengsel.(liten jettegryte i bekken), videre
Fjellbekken
i umerket terreng forbi «Smærøskja», berg
som ser ut som ei smørøskje, og til Ostenatten,
ned mot Storrkjøya (blaut starrmyrpytt) hvor
det er rester av flyslipp fra krigens dager, og
så sørover forbi Store Gullnåstjønna og ei
idyllisk lita tjønn uten kjent navn. Videre i lett
terreng til Skautstein fra nordsida. På varme
sommerdager kan en ta et forfriskende bad i
Månetjønnene på toppen og nyte utsikten over
et vakkert landskap.

Fyllekjøring
ar nødverge

N: Da to menn forsøkte å hindre 25-åringen fra Porsgrunn å fyle han de var ute etter å ta ham. Dermed la han ut på en langtur
omille. Ved noe organisering med bilskyss, kan en

ogsårenlegge
til gjennomgangsturer
i unna.
inn motopp
en vegg,
men det til Langangen for å slippe
burde han aldri gjort. Den andre
De syntesDamtjønn,
for eksempel at han
området,
f.eks fra Nybu til Holtan
mannen skallet ned 25-åringen så kunne kjørt hjem, til politistasjo
blodet
sprutet,
forklartefra
bådeRoheimheia
han nen eller inn
ellerselv
hele
strekket
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nevnbensinstas
jonen
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gå
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fylla.børAtvære
kjøringen
hanstil
bleå
beskrevet
av hans forfølgere som farlig ved å
i nye og ukjente
områder og
i delvis
umerket
SPISTE MATEN
kjøre
over i feil kjørefelt og kutte
Mannen som skallet satte seg svinger, heller ikke gjorde saken
terreng
for
å ta disse turene. Uansett bør en ha
rolig inn
i sin egen bil og kjørte spesielt bedre for han.
fra
stedet.godt turkart. I mangel
I formildene
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seg
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finner
retning
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m forsøkte å egen bil og startet den opp. Det har slitt med
etter at han ble utsatt
mi «Heimbygdsminne»
n å kjøre fordi
var da de to vitnene reagerte. Defrå
forSauherad.
et overfall for få år siden. At
beruset, for- forsøkte å stille seg foran bilen, og han er dømt
for promillekjøring
God
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til et blodig
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or til grunn i

stoppe – uten hell.
Deretter ringte de politiet og
kjørte etter ham fra Shell-stasjonen til legevakta, videre ut på E18

ikke ut til 25åringens fordel.
I tillegg gir retten ham den vanlige strafferabatten fordi han kom
med en uforbehold

A

TIRSDAG 9. AUGUST 2005

-turen iTelemark

UTSIKT: Månetjønnene sett fra toppen av Skautstein.

Skautstein, Sauherad, søndag 14. aug.
Dette er den 14. i rekken av i
alt 18 turer, en tur i hver av
telemarks kommune ne, i forbindelse med Friluftslivets År
2005.
Denne gangener det Gvarv
Turlag som samarbeider med
STT om turen. Etter oppmøte
på Gvarv stasjon, fyller vi opp
bilene og reiser til Dyrud Damtjønn, som er utgangspunktet for
turen. Hit er det bomveg, avgift
kr. 25,- pr. bil.
Turen går først noe bratt til
Diplane ved Tveitvatna,
og videre i lett og jevnt stigende
terreng til Nuttjønn, hvor vi raster og eventuelt bader fra fine
svaberg, før vi fortsetter til Store
Gullnostjønn.
Herfra går turen i lett terreng
fram til en bratt, men kort oppstigning til toppen av Skautstein
og de vakre Månetjøn nene.
Disse tjønnene er svært spesielle. Til tross for minimalt nedslagfelt, har de en forbausende
stabil vannstand. Her på turens
hovedmål, blir det ei god hvilepause og en del informasjon, før
turen fortsetter bratt ned til
Skautsteinmyra og i lett småkupert terreng fram til Sudnuten
på Skåråfjell, med flott utsikt.
Deretter går vi nedover forbi
Ringstul, og til endepunktet ved
Holtan Damtjønn. Her blir det
ordnet med transport av sjåførene til bilene som står ved
Dyrud Damtjønn. Alle deltakerne blir registrert i navnebok,
og det blir trukket ut noen heldige vinnere av turtermos er.
Barna vil få Friluftslivets Årdiplom. Turen passer for alle,
voksne og familier med barn
som er vandt til å gå i skog og
mark.

INFORMASJON:
Reisemåte:
Egen transport
Møtested/-tid: Gvarv stasjon kl.
10.00
Turlengde: ca. 8 km
Gangtid: ca. 5 timer inkl. pauser
Tema: Natur, kultur og lokalhistorie
Klær/utstyr: Vanlige turklær, godt
fottøy, mat og drikke
Turleder: Jan Schnell, Gvarv Turlag
Opplysninger: Turleder tlf. 35 95
56 48, Jon Ingebretsen tlf. 481 01
435 / 35 05 61 39
E-post: jo-i@online.no
STT-kontoret tlf. 35 53 25 55, Epost: post@stt.no, heimeside:
www.stt.no
Neste tur: Gaustatoppen i Tinn
søndag 21. august

Turområdet

Sentralt kartutsnitt m/frammøtested, turrute og turmål
= Frammøtestad
= Turmål
• Neste tur: Gaustatoppen i Tinn
søndag 21. august

I SAMARBEID MED:

FAKSIMILE: TA 9. august 2005.
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Utsikt fra Fugleleiken. Foto: Katrine Tellsgård

SAUHERADHYTTENE
Sauheradfjella er et paradis på sommeren så vel som på vinteren. Er du ikke
glad i å overnatte i telt så har vi hytte for deg. Du kan velge å ta en tur til en
av våre hytter, eller du kan vandre fra hytte til hytte – og nå kan du til og med
booke oppholdet på nett!
SOMMERSETER
Sommerseter danner et knutepunkt for stinettet
i Sauheradfjella og Luksefjell. Rett nedenfor
hytta går Eiangselva forbi, hvor det kanskje kan
friste med et bad. Mot vest kommer du til Steinbruvann og selve Sauheradvidda. Mot øst går
seterstien gjennom Sondalsfjellområdet, som
er et fredet villmarksområde, forbi Rønningslia
mot Godal og med mulighet for å gå videre til
Solumhytta.

Båten som følger med når når du leier Sommerseter.
Eiangen i bakgrunnen. Foto: Aasta Egeland

FUGLELEIKEN
Fugleleiken ligger vakkert til i nordenden av
Svanstulvann i Luksefjell. Hytta er mest besøkt
i vintersesongen da den ligger tett inntil en av
de mest benyttete skiløypene i Skien kommune,
men er et ypperlig turmål også om sommeren.
Fugleleiken har mye å by på, enten du kommer
med bil, på sykkel eller til fots.
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Solumhytta. Foto: Åsmund Myhre

Flekkerhytta. Foto: Kristin Laue Næspe

Fugleleiken ligger omtrent ved enden av skogsbilveien opp fra Stulen og er et glimrende
utgangspunkt for både dagsturer og lengre
turer innover i marka. Terrenget her er åpent
og vennlig med Svanstulvann og de gamle setervollene lenger øst som nærmeste nabo. Like
vest for hytta renner den gamle fløtningselva
ned mot Flekkeren. Til Svanstul går det merket
sommersti fra Luksefjell, forbi Grantjern, og
det går en gammel, merket setervei opp fra
Nordagutu.

Svanstul. Det er bilvei helt fram som gjør
hytta spesielt godt egnet for barnefamilier og
personer med nedsatt bevegelse. Hytta ligger
bare et steinkast fra vannet, hvor det er både
bade-, padle- og fiskemuligheter. På vinterstid
kan man gå rett ut i lysløypa. Det er en koselig
grillhytte i tilknytning til Flekkerhytta som kan
benyttes fritt.

SOLUMHYTTA
Solumhytta ligger nordøst i Luksefjell, på
grensa til Skrimfjella. Hytta er i god stand med
hyggelig og praktisk stue/spisestue, kjøkken og
åtte sengeplasser. Der er en trivelig uteplass på
tunet og på den gamle fjøsmuren. Der det før
var plass for dyra er det nå benker med utsyn
mot Økteren. I liene bak hytta er utsikten enda
flottere. Mot sør har du vidt utsyn over vannet
Økteren og i ryggen har du Vardefjell på 799
moh – en fin kveldstur med et flott utsiktspunkt.
Området byr ellers på rike turmuligheter, med
stiforbindelse til Sommerseter. Hytta har også
montert solcellepanel.
FLEKKERHYTTA
Flekkerhytta ligger ved vannet Flekkeren på

Disse fire hyttene kan nå bookes på nett på
booking.dnt.no. Med nettbooking kan du
enkelt se når hyttene er ledige og booke dem
hjemme fra din egen stue. Som medlem kan
du hente ut DNTs standardnøkkel i vårt tursenter. Med den har du tilgang til Fugleleiken,
Solumhytta og den ene hytta på Sommerseter,
Stallen. Flekkerhytta og den andre hytta på
Sommerseter, Foreningshytta, bookes via vårt
tursenter.
Det finnes et stort løypenett rundt alle
hyttene, med flotte turmuligheter. Her finner
du fine dagsturer eller du kan vandre fra
hytte til hytte for å oppleve den fine naturen Sauheradfjella. For de som ønsker å
kombinere gåtur med sykkel er alle hyttene
tilgjengelig for dette. Du kan sykle i praktfullt
terreng og oppleve området på en effektiv
og morsom måte.

Stolt leverandør til Telemarks tak!

Excepteur sint occaecat cus-

dvdsvsvsdvdsvsdvsdsdvsd
DNT
Telemark
Lorem ipsum dolor sit amet, convalgte
Isolaelit,
taksectetur adipiscing
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
belegg
til aliqua.
turisthytta
et dolore magna
Ut enim ad
minim quis nostrud veniam.
på Gaustatoppen.

Gode løsninger Høy kvalitet
• Kvalitetskjøkken til lave priser!
• Kjøp direkte fra Telemarks
største kjøkkenprodusent
• Ikke flatpakket

Følg oss
på facebook

Kjørbekkdalen 12, Skien
Tlf. 35 53 04 04 | post@systemkjokken.no
Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00

www.systemkjokken.no

Aplia er stolte
leverandører av
nettsidene til
Ti- toppern Grenland!

Torggata 8, 3724 Skien
e- post: post@aplia.no, Telefon: 928 47 444
www.aplia.no

TAKK TIL
DNT TELEMARK
SOM VELGER Å
SAMARBEIDE MED
NORGES GRØNNESTE
TRYKKERI!
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I 2019 har
vi montert nesten
1000 solcellepaneler hos
oss på R
 ødmyr i Skien.
Vi bryr oss om
miljøet!

Facebook “f ” Logo

Trommedalsvegen 227, 3740 Skien • Tlf: 35 90 55 90 • thure-trykk.no
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