
Jotunheimen
påsken 2005

Påsken 2005 gikk ferden til Jotunheimen. 
Planene var egentlig få og oppdraget 
var kort og godt være ute, kose seg og 

ta mange bilder.
Grytidlig palmelørdag morgen pakket vi bi-

len og satte kursen mot Spiterstulen. En kort 
distanse i luftlinje, men en lang tur i praksis, 
siden vi måtte reise via Dokka, Lillehammer, 
Otta og Lom.

Dagen var av de ypperste med knallblå 
himmel og gnistrende kuldegrader. Birkebei-
nerrennet som gikk av stabelen denne dagen 
hadde topp forhold. For oss som satt i bilen 
nesten hele dagen var det mindre moro.

I løpet av kvelden ramlet også Pål og Tor 
Erik inn slik at vi etter hvert var fulltallige.

Spiterstulen
Spiterstulen er et eiendommelig sted i Visda-
len, drevet av familien Sulheim i en rekke ge-
nerasjoner. Stedet har en litt sær atmosfære 
og vil liksom være litt for seg selv. Enten liker 
man Spiterstulen, eller så gjør man det ikke. 
Prisene ligger litt over det man for øvrig  finner 
på DNT sine betjente hytter, men standarden 
er utvilsomt også høyere. 

Maten er førsteklasses på Spiterstulen. Er 
du glad i å spise god mat i rikelige mengder, 
er det få steder i Jotunheimen som overgår 
Spiterstulen. En annen ting som vi opplevde 
som veldig positivt i forhold til påsken var det 
førerne på Spiterstulen hver dag kunne tilby 
sine gjester spennende turer på breer og top-

På toppen av Gald-
høpiggen med den 
karakteristiske hytta.



per helt GRATIS!
Vi hadde imidlertid egne planer og la oss 

tidlig den første kvelden.

Søndag 20.03 - Snøhule på Tverråbre-
en

Vi våknet til mildt vær med lett snødryss denne 
morgenen. Etter en god frokost og pakking var 
vi klare for fjellet!

I 20 cm tørr nysø trasket vi oppover da-
len mot Tverråbreen. Ikke et vindpust og en 
sol som lurte bak skyene ga oss den snodige 
kombinasjonen av snøvær og sterk varme. 
Oppover Tverråbreen måtte vi lage egne spor 
samtidig som snømengdene økte. 20 cm pud-
dersnø ble til 30, 40 og i den siste kneika opp 
mot nordveggen innunder Nørdre Bukkehols-
tinden var det garantert minst 50 cm pudder-
snø.

Vi hadde brukt lenger tid på oppstigningen 
enn planlagt og måtte derfor begynne å grave 
med en gang for å ha en sjanse til å bli ferdig 
innen mørkets frembrudd.

Tre personer gravde kontinuerlig mens fjer-
demann hvilte. I løpet av drøyt 4 timer hadde 
vi en utsøkt hule, i en skavel så stor at en ba-
taljon kunne gravd seg inn.

Klissvåte og kalde var det deilig å kunne 
krype inn i soveposen på ca. 1900 moh, min 
høyeste overnatting vinterstid.

Mandag 21.03 - Drømmedag!
Tåkeskyer og snødryss var det da vi la oss, 

og det var ikke helt 
til å tro da vi gned 
oss i øynene og så 
solstråler som flom-
met inn snøhuleinn-
gangen.

De siste skyene 
forsvant og snart 
var en drømmedag 
et faktum, bare litt 
synd at hula vår lå 
høyt oppe i nordhel-
lingen og sola snart 
forsvant.

Tor Erik som had-
de gått med truger 
og snowboard ville 
gå strake veien opp 
den bratte brearmen 
mellom Styggehøe 
og Nørdre Bukke-
holstinden, mens vi 
andre ville ta den 
slakere veien opp 
Tverråbreen. Pla-
nen var å møtes på 
toppen av Nørdre 
Bukkeholstinden, 
og slik ble det!

På toppen, 2149 
moh, satt vi mens 
sola stekte. Det var 
ikke antydning til 
kaldt!

Tor Erik kjørte 
deretter rett ned til 
Spiterstulen igjen 
mens vi fortsatte 
mot Bukkehøe. 
Oppstigningen fra 
øst er bratt og helt 
øverst manglet det 
en meter på at snø-
en nådde helt opp 
til fjellkanten, men 
med litt kamerat-
hjelp kom vi oss opp 
alle sammen.

Bukkehøe er 
2314 moh, med et 
imponerende øst-
stup, er en flott ut-
siktstopp, spesielt 
vestover. Det virket 
som om hele Norges land utenom Jotunheimen var dekt av tåke, mens 
fjellene fløt oppe på.

Etter en god nedkjøring, 1200 høydemeter, hovedsaklig i puddersnø, 
var det ikke å forakte med varm dusj og ferdiglaget mat på Spiterstu-
len.



Tirsdag 22.03 - Norges tak på ski!
Galdhøpiggen var dagens mål. Fra Spiterstu-
len er det en lang og bratt bakke opp. Her kom-
mer skifeller virkelig til sin rett. Rasfare var det 
knapt, så eneste faren var vel overoppheting i 
den steile lia mens sola stekte.

Vi kom oss opp etter mangt et pust og et 
pes, men jeg fikk etter hvert fryktelig vondt i 
kneet og trodde ikke jeg skulle komme meg 
til toppen.

Like under Svellnosi hadde vi en lengre 
pause, og heller ikke her, på ca. 2150 moh, 

var det antydning til kaldt. Vi ble enige om at 
de andre skulle gå videre, men jeg begynte 
snart å hinke etter til fots, og faktisk kom vi 
opp alle 4.

Det var fri sikt, men nokså disig. Hytta på 
toppen var nesten fullstendig pakket inn i snø, 
et litt morsomt syn.

Galdhøpiggen er utvilsomt en magnet også 
om vinteren. Jeg vil anslå at 25-35 skiløpere 
var oppom toppen bare denne dagen.

De flinkeste telemarkskjørerne og Tor Erik 
på sitt snowboard kom seg greit ned igjen ad 

Venstre øverst:
På Nørdre Buk-
keholstinden med 
Bukkeholsbreen og 
Store Bukkeholstin-
den i bakgrunnen.

Høyre øverst:
På Tverråbreen 
med en av de vestre 
Bukkeholstindane i 
bakgrunnen.

Venstre midten:
På vei opp mot Buk-
kehøe 2314 moh.

Høyre midten:
Vi har akkurat tatt 
oss opp fra Tver-
råbreen til topplatået 
på Bukkehøe.

Nederst:
Utsikt fra Bukkehøe 
vestover mot bl.a. 
Hurrungane.



en akseptabel linje, mens de fleste slet litt - 
spesielt lenger nede 
hvor  den våte snøen 
begynte å fryse på i 
kveldinga.

Det ble mye krys-
sing fram og tilbake, 
mens noen rett og 
slett tok av seg skiene 
og gikk ned den siste 
bratte bakken til fots.

Onsdag 23.03 - Grå-
vær og transport-
etappe.

Tor Erik reiste hjem 
igjen på tirsdag, slik 
at vi var tre som ruslet 
oppover Visdalen mot 
Leirvassbu. 

Skiføret var nydelig 
fra morgenen og det 
var herlig å gå i gode 
spor uten å skulle 
overvinne talløse høy-
demetre. Etter hvert 
skyet det dessverre på, og temperaturen steg 
ubehagelig mye. Sporet ble glatt og fiskebein 
ble løsningen titt og ofte. Toppene forsvant i 
skodda og det begynte å snø litt.

Heldiggvis er ikke dette en veldig lang tur, 
så vi kom tidlig frem og tilbrakte noen rolige 
timer i peisestua på Leirvassbu.

Leirvassbu ligner ikke så mye på Spiterstu-
len igrunnen. Steder er litt mer gjennomført og 
hjemmekoselig, med atmosfære og god mat. 
At Leirvassbu er populært er det ingen tvil om. 
Det var nesten fullt med folk, noe som med-
førte et ganske høyt støynivå i peisestue og 
matsal. Midt i blinken for noen, for andre kan 
det bli litt slitsomt.

Maten var virkelig delikat, men kanskje noe 
små porsjoner for voksne som har gått langt 
på ski. Det ble heller ikke tilbudt noen form for 
påfyll.

Torsdag 24.03 - Uforutsigbart vær!
Denne dagen hadde vi egentlig bestemt oss 
for kun å skli ned til Spiterstulen og reise hjem, 
men da morgenen vartet opp med skyfri him-
mel var det fort gjort å legge inn en avstikker 
mot Kyrkja.

Kyrkja er en markant topp rett over Leirvat-
net for Leirvassbu, og 
på mange måter selve 
”logoet” til stedet. Om 
sommeren er turen en-
kel, men bratt. Hvordan 
det var om vinteren var 
jeg mer usikker på. 
Skispor tydet i alle fall 
på at det hadde vært 
folk der oppe.  På vei 
opp forsvant plutselig 
den blå himmelen og 
skydotter pakket seg 
sammen rundt toppe-
ne. Det var jo ergerlig! 
Vi gikk alle opp i skaret 
sør for toppen, men  til 
slutt var det bare jeg 
som prøvde meg på 
toppen. 

Kyrkja har et kort 
bratt parti som krever 
klyving om sommeren. 
Jeg hadde håpet at 
snøen der oppe skulle 
være myk, men den 

var stedvis ganske hard, og midtveis oppe i 
den bratte kneika like under toppen ble savnet 
etter ei isøks til å supplere de glatte fotfestene 
for stort og jeg snudde. Det er ikke en spesi-
elt vanskelig topp å bestige vinterstid, men ei 
isøks er å anbefale. Er det riktig hardt og isete 
bør man dessuten ha stegjern, men de kan 
sløyfes ved gode snøforhold. Skistavene var 
bare i veien og ble lagt igjen før klyvinga.

Vi fikk oss altså en liten avstikker, men in-
gen bestigning, før vi atter var tilbake i kviste-
løypa.

Været ble snart bedre igjen og toppen lo oss 
i ryggen der vi rant nedover Visdalen.

Nede på Spiterstulen var det så varmt at 
vertskapet måkte terassen og gjorde klar for 
uteservering.

Etter en velfortjente bruspause i sola var det 
tid for hjemreise etter en flott og opplevelsesrik 
påske.

Den siste spenningen fikk vi veien ned fra 
Spiterstulen til Bøverdalen. Varmen omdannet 
veibanen til en sørpearena, noe som gjorde 
veigrepet og styringen dårlig. Jeg vil anta at 
enkelte kjøretøy opplevde det som problema-
tisk å komme seg opp denne ettermiddagen.

Øvre bilde:
Galdhøpigghytta på 
toppen av Norge.

Nedre bilde:
Utsikt fra Galdhø-
piggen sørover mot 
Storjuvbreen og 
Tverråbreen.



1) På vei fra 
Spiterstulen mot 
Leirvassbu med 
Kyrkja.

2) Knallfin morgen 
utenfor Leirvassbu.

3) På vei opp mot 
Kyrkja.

4) Utenfor Leirvass-
bu mot Sokse og 
Geite.

5) Fra skaret sør for 
Kyrkja mot Visbre-
tinden.

6) I Visdalen med 
Galdøpiggen og 
Svellnosbreen bak 
til venstre.

7) ”Teambilde” ved 
Spiterstulen før 
hjemreise.
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