
PROFILMANUAL
2020



INNLEDNING Historiske vandreruter er en felles satsing fra  

Riksantikvaren og Den Norske Turistforening (DNT).

Prosjektets logo eller øvrige grafiske profil kan ikke 

brukes i andre sammenhenger enn for ruter som er  

godkjent av styringsgruppa for Historiske vandreruter.

Denne profilmanualen inneholder prosjektet visuelle  

profil, maler for informasjonstavler og brosjyre, samt 

veiledning for bruk av prosjektets logo på turskilt.  

Manualen skal være til hjelp for medlemsforeninger  

i DNT og andre som jobber med å etablere eller  

drifte Historiske vandreruter. 

Skilting av Historiske vandreruter skal følge nasjonal 

standard som beskrevet i Merkehåndboka. Utfyllende  

informasjon om skilting, gradering, merking og tilrette- 

legging av turruter finnes i håndboka, som kan kjøpes  

i DNTs butikker eller lastes ned i sin helhet her: 

https://www.merkehandboka.no/merkehandboka/

For spørsmål knyttet til manualen eller prosjektet,  

ta kontakt med DNTs administrasjon på tlf 4000 1868  

eller info@dnt.no

© Historiske vandreruter, Oslo 2020



KAPITTEL 1 

GRAFISK PROFIL
FOR HISTORISKE VANDRERUTER 



LOGO Historiske vandreruter sin logo består av et logosymbol  

og navntrekk. Logoen finnes i to fargeversjoner; rødt symbol 

og hvit tekst, og rødt symbol og sort tekst. I tillegg har vi laget 

en ensfarget versjon som kun skal brukes når fargeversjonene 

ikke kan brukes (Eks. skilting).

Rødt symbol med hvit tekst skal brukes på  

mørke/fargede bakgrunner. 

Rødt symbol med sort tekst skal brukes på hvite 

bakgrunner.

Sort og hvit versjon av logo brukes kun når 
fargeversjon ikke kan brukes (eks. skilting)



LOGOBRUK Under er eksempel på logo applisert på forskjellige flater.

Rød og hvit logo brukes hovedsaklig. Denne skal være 

applisert på en av profilfargene, eventuelt over mørke bilder.

Rød og sort logo skal kun brukes på hvit bakgrunn,  

eventuelt på lyse bilder. 

Sort og hvit versjon av logo brukes på flater hvor vi  

må forholde oss til andre farger enn det som er definert  

i profilmanualen eksempelvis på skilting.

Rød  og hvit logo

Eksempelvis på brosjyre

Rød og sort logo

Eksempelvis på powerpoint

Sort og hvit logo 

Eksempelvis på skilt



FARGER Fargepaletten til Historiske vandreruter består av  

fire farger. Fargene er inspirert av natur og tradisjon.  

Fargene kan eksemeplvis brukes som bakgrunner på  

materiell og farger på overskrifter.

C 20  M 20  Y 55  K 0
R 215  G 197  B 134

C 70  M 40  Y 45  K 25
R 77  G 110  B 113

C 45  M 20  Y 50  K 0
R 158  G 178  B 143

C 0  M 80  Y 95  K 0
R 232  G 78  B 27



TYPOGRAFI Historiske vandreruter bruker tre forskjellige fonter. 

Gotham Bold brukes i overskrifter.

Gotham Book brukes til korte tekstelementer  

som f.eks sitater, korte ingresser og årstall.

Plantin Light skal brukes til langlesning og  

er vår brødtekst-font. Den kan også benyttes  

til ingresser og bildetekster.

Gotham Bold til overskrifter

Gotham Book til småtekst

Plantin Light til brødtekst
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TYPOGRAFI
ALTERNATIV GRATIS FONT

Det beste er å bruke Gotham og  

Plantin, men her ser dere alternative 

fonter som kan lastes ned gratis.

Gotham Bold brukes i overskrifter, men kan erstattes  

av gratis-fonten Raleway Bold.

Gotham Book brukes til korte tekstelementer som  

f.eks sitater, korte ingresser og årstall. Den kan erstattes  

av gratis-fonten Raleway Medium.

Plantin Light skal brukes til langlesning og er vår brød-

tekst-font. Den kan også benyttes til ingresser og bildetekster.

Plantin Light kan erstattes av gratis-fonten Amiri.

Fontene Raleway og Amiri kan lastes ned på 

https://fonts.google.com/

Gotham Bold til overskrifter Raleway Bold til overskrifter

Gotham Book til småtekst Raleway Medium til småtekst

Plantin Light til brødtekst Amiri Regular til brødtekst
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KAPITTEL 2 

SKILT



SKILT
BRUK AV HVR-LOGO PÅ SKILT

Historiske vandreruter skal skiltes etter standarder og  

anbefalinger om turskilt fra Merkehåndbokas skiltmanual 

2019. Et standardisert skilt signaliserer at turgåeren følger  

en trygg ferdselsåre for friluftsliv som er merket og skiltet  

av en ansvarlig organisasjon. 

Skilt leveres i ulike materialer. For Historiske vandreruter  

er hovedregelen at grønne skilt skal brukes. Alle skilt langs 

Historiske vandreruter skal ha prosjektets logo. Unntaksvis 

kan metallpiktogram med logo for Historiske vandreruter 

skrus opp på eksisterende skilt langs ruta.

Under vises eksempler på bruk av Historiske vandreruter- 

logo på skilt som følger nasjonal standard for turskilt.  

For utfyllende informasjon om skiltutforming se 

https://www.merkehandboka.no/skiltmanual/



BRUK AV HVR-LOGO 
PÅ SKILT

• Logo for Historiske vandreruter skal være med på alle  
 retningsskilt og pekere.
• Logoen skal plasseres innenfor aktivitetssymbolet på skiltet.
• Metallogo for bruk på treskilt er 6,5 cm.
• Retningsskiltet skal angi navnet på turruta.
• Det anbefales å bruke avstandsangivelse. 
 Maks en desimal og forkortelsen km skal brukes.
• Retningsskiltet skal angi ansvarlig for skiltet, enten ved  
 logo eller navn på ansvarlig organisasjon.
• Logo til ansvarlig skal plasseres innenfor logo til  
 historiske vandreruter, og før navnet på turruta.
• Logo til ansvarlig skal være samme størrelse som logoen  
 for historiske vandreruter. 

Retningsskilt skal ikke ha logo eller annen identitet  
til finansiører eller andre samarbeidspartnere.  
Slike logoer kan plasseres på informasjonstavle.

Venstreskilt

Eksempel med vandrersymbol og begge logoene ved siden  

av hverandre (vandrer først) + ansvarshavende. Lengde 85 cm.

Eksempel med vandrersymbol  

og logoer ved siden av hverandre 

(vandrer først) med undersymboler. 

Lengde 85 cm

Høyreskilt

24,0 km   Kamperhamrane   

Ruteansvarlig

Kamperhamrane   24,0 km

Ruteansvarlig

Eksempler på bruk av retningsskilt

Kamperhamrane  24,0 km

Kamperhamrane  24,0 km



BRUK AV HVR-LOGO  
PÅ PEKERE

Eksempler på bruk av pekere

En peker kan brukes underveis langs 

turruta for å vise ruta videre i stikryss og 

lignende. En peker er ikke det samme som 

merking. En peker har fire informasjons- 

elementer:

• Aktivitetssymbol som står i en  

 ende av skiltet

• Logo for historiske vandreruter

• Logo eller navn ansvarlig for skiltet

• Pil



KAPITTEL 3 

INFORMASJONS-
TAVLER



INFORMASJONS-
TAVLER

En Historisk vandrerute skal minimum ha én større  

informasjonstavler ved turrutas start- og sluttpunkt som  

forteller om rutas historie og severdigheter, og viser ruta  

på et kart. I tillegg kan det settes opp mindre informasjons- 

tavler ved kulturminner eller andre steder av spesiell interesse 

underveis. Det er utarbeidet maler for informasjonstavlene 

som er tilgjengelig for DNTs foreninger i tjenesten Papirfly. 

Malene finnes også som InDesign og PowerPoint-filer som 

kan sendes ut på forespørsel.

Under vises en skisse av de to ulike typene av informasjons- 

tavler, med informasjon om alle de ulike elementene som skal 

være med.

Følgende tekst skal være med på alle tavler:

Historiske vandreruter bidrar til økt bruk avgamle ferdsels-

ruter i Norge. Kunnskap om historie og kulturminner langs 

rutene formidles til vandrere og gir en rikere turopplevelse. 

Satsingen er et samarbeid mellom Riksantikvaren og DNT, 

med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet. 

Se kulturminner langs ruta på www.kulturminnesøk.no



INFORMASJONSTAVLER

Oppbygning

Historiske vandreruter 

bidrar til økt bruk av 

gamle ferdselsruter i Norge. 

Kunnskap om historie  

og kulturminner langs  

rutene formidles til  

vandrere og gir en rikere 

turopplevelse. Satsingen  

er et samarbeid mellom 

Riksantikvaren og DNT, 

med Sparebankstiftelsen 

DNB som stolt bidragsyter.

 

Se kulturminner 

langs ruta på 

www.kulturminnesøk.no

Driftansvar og 
vedlikehold:

KAMPERHAMRANE
Lengde/Lenght 24 km

Stigning/Slope 362 m

Tidsbruk/Time 8 t/h

Høgaste punkt/Highest point 1282 m

Her står du nå/
You are here
Øst/east 364640
nord/north 7134855

Stier/paths

Veger/roads

Kraftlinje/power line

Parkering/parking

Buss/bus

Tegnforklaring/
symboler

   Ut acilign ateceatisti doles molupta tempore stotataquas explandit qui corem ut ea-

tem fugitaqui id quam si dolupid qui doluptaque et id quae iundite niatur millori tiasper 

spissinum aliq

Ut acilign ateceatisti doles molupta tempore stotataquas explandit qui corem ut eatem 

fugitaqui id quam si dolupid qui doluptaque et id quae iundite niatur millori tiasper spis-

sinum alique et maxima aut quiam ut que lam ut est repel ea voluptin pratem rem non-

sed maxim endicipsa sitet arumqui dis ernatiatur mo exerume pre volorer ovitem sinihil 

enihici qui accum vellacesequo blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, comnimus.

 Allemannsretten/
  skikk og bruk
• Du kan ferdes fritt i utmark til fots
• Fri ferdsel skal ikkje vera til skade
 eller ulempe for andre, eller for  
 plante- og dyreliv.
• Vis omsyn til utmarksnæringene.
• Forstyrr ikkje dyr og fugler.
• Alt vilt er freda med unntak av  
 lovlig jakt. 
• Lukk igjen grinda etter deg.

Ver merksam på:
All ferdsel på eige ansvar.
Ved ulukke ring 112 eller 113
Koordinatar kor du står nå:

  Øst 364640, nord 7134855

Caution:
All passage is at your own risk.
Call 112 or 113 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:

  East 364640, north 7134855

   Ut acilign ateceatisti doles molupta tempore stotataquas explandit qui corem ut ea-

tem fugitaqui id quam si dolupid qui doluptaque et id quae iundite niatur millori tiasper 

spissinum aliq

Ut acilign ateceatisti doles molupta tempore stotataquas explandit qui corem ut eatem 

fugitaqui id quam si dolupid qui doluptaque et id quae iundite niatur millori tiasper spis-

sinum alique et maxima aut quiam ut que lam ut est repel ea voluptin pratem rem non-

sed maxim endicipsa sitet arumqui dis ernatiatur mo exerume pre volorer ovitem sinihil 

enihici qui accum vellacesequo blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, comnimus. 

   Public access to the
  countryside/customes
• You have the right to roam freely  
 through common land.
• Show consideration for  
 wilderness industries.
• Show consideration for other  
 users of uncultivated land.
• Always close all gates behind you.
• Do not disturb animals and birds.
• All game is protected axcept for  
 legal hunting.

  Symbola syner kor krevande turane er.
Svarte symbol på kvit bunn er generelle,
dvs. ikkje graderte. Velg tur etter evne!

  The symbols indicate how arduous the  
trails might be. Black symbols on a white  
background are general, i.e. not graded.  
Select the trip according to ability!

   www.nettsida.no

Feil på kartet? Gå inn på 
www.rettikartet.no (Kartverket)

0  0,5 1,0  1,5 2,0 km

Generell
General

Enkel
Easy

Middels
Medium

Krevande
Challenging

Ekspert
Expert

Ut acilign ateceatisti doles molupta tempore stotataquas explandit qui . Ut acilign ateceatisti doles molupta 

Ut acilign ateceatisti doles molupta 

Følgende skal være med på informasjonstavlen: 

1. Turkart med tydelig inntegnede turruter

2. Tegnforklaring til kartet

3. Aktuelle aktivitetssymboler

4. Navn på turruta

5. Innhold om turruta

6. Gradering

7. Ansvarlig for vedlikehold av turrutene

8. Logo historiske vandreruter

9. Logoer Riksantikvaren og DNT

10. Logoer eventuelle andre bidragsytere

11. Bilder

12. Allemannsretten/skikk og bruk

13. Sikkerhet

Obs! Avsett tilbørlig marg (8–10 mm) til 

eventuelle festeanordninger (listverk m.m.). 

Utfallende elementer må ikke ha viktig  

informasjon i margen.

50x70 cm



A3 PLAKAT
Oppbygning

Ut acilign ateceatisti doles molupta 
tempore stotataquas explandit qui co-
rem ut eatem fugitaqui id quam si do-
lupid qui doluptaque et id quae iundite 
niatur millori tiasper spissinum aliq

Ut acilign ateceatisti doles molupta 
tempore stotataquas explandit qui co-
rem ut eatem fugitaqui id quam si do-
lupid qui doluptaque et id quae iundite 
niatur millori tiasper spissinum alique 
et maxima aut quiam ut que lam ut est 
repel ea voluptin pratem rem nonsed 
maxim endicipsa sitet arumqui dis er-
natiatur mo exerume pre volorer ovitem 
sinihil enihici qui accum vellacesequo 
blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, 
comnimus,. Ut acilign ateceatisti doles 
molupta tempore stotataquas explandit 
qui corem ut eatem fugitaqui id quam si 
dolupid qui doluptaque et id quae iun-
dite niatur millori tiasper spissinum aliq
Ut acilign ateceatisti doles molupta 

tempore stotataquas explandit qui co-
rem ut eatem fugitaqui id quam si do-
lupid qui doluptaque et id quae iundite 
niatur millori tiasper spissinum alique 
et maxima aut quiam ut que lam ut est 
repel ea voluptin pratem rem nonsed 
maxim endicipsa sitet arumqui dis er-
natiatur mo exerume pre volorer ovitem 
sinihil enihici qui accum vellacesequo 
blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, 
comnimus,. Ut acilign ateceatisti doles 
molupta tempore stotataquas explandit 
qui corem ut eatem fugitaqui id quam si 
dolupid qui doluptaque et id quae iun-
dite niatur millori tiasper spissinum aliq

Ut acilign ateceatisti doles molupta 
tempore stotataquas explandit qui co-
rem ut eatem fugitaqui id quam si do-
lupid qui doluptaque et id quae iundite 
niatur millori tiasper spissinum alique 
et maxima aut quiam ut que lam ut est 
repel ea voluptin pratem rem nonsed 
maxim endicipsa sitet arumqui dis er-
natiatur mo exerume pre volorer ovitem 
sinihil enihici qui accum vellacesequo 
blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, 
comnimus,. Ut acilign ateceatisti doles 
molupta tempore stotataquas explandit 
qui corem ut eatem fugitaqui id quam 
siuntur, comnimus,. Ut acilign ateceatis-
ti doles molupta tempore stotataquas 
explandit qui corem ut eatem fugitaqui 
id quam si dolupid qui doluptaque et id 

quae iundite niatur millori tiasper spissi-
num aliq

Ut acilign ateceatisti doles molupta 
tempore stotataquas explandit qui co-
rem ut eatem fugitaqui id quam si do-
lupid qui doluptaque et id quae iundite 
niatur millori tiasper spissinum alique 
et maxima aut quiam ut que lam ut est 
repel ea voluptin pratem rem nonsed 
maxim endicipsa sitet arumqui dis er-
natiatur mo exerume pre volorer ovitem 
sinihil enihici qui accum vellacesequo 
blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, 
comnimus,. Ut acilign ateceatisti doles 
molupta tempore stotataquas explandit 
qui corem ut eatem fugitaqui id quam si 
dolupid qui doluptaque et id quae iun-
dite niatur millori tiasper spissinum aliq

Ut acilign ateceatisti doles molupta 
tempore stotataquas explandit qui co-
rem ut eatem fugitaqui id quam si do-
lupid qui doluptaque et id quae iundite 
niatur millori tiasper spissinum alique 
et maxima aut quiam ut que lam ut est 
repel ea voluptin pratem rem nonsed 
maxim endicipsa sitet arumqui dis er-
natiatur mo exerume pre volorer ovitem 
sinihil enihici qui accum vellacesequo 
blanihil ium fugit ex et eribus, suntur, 
comnimus,. Ut acilign ateceatisti doles 
molupta tempore stotataquas explandit 
qui corem ut eatem fugitaqui

Ut acilign ateceatisti doles 
molupta Ut acilign ateceatisti 
doles molupta Ut acilign atece-
atisti doles molupta Ut acilign 
ateceatisti doles molupta Ut 
acilign ateceatisti doles molup-
ta Ut acilign ateceatisti isti isti 
isti isti isti doles molupta

LANGEBÄCK
Historiske 
vandreruter 
bidrar til økt bruk av 
gamle ferdselsruter i 
Norge. Kunnskap om 
historie og kulturminner 
langs rutene formidles 
til vandrere og gir en 
rikere turopplevelse. 
Satsingen er et 
samarbeid mellom 
Riksantikvaren og DNT, 
med Sparebankstiftelsen 
DNB som stolt 
bidragsyter.
 
Se kulturminner 
langs ruta på 
www.kulturminnesøk.no

   
www.nettsida.no

Feil på kartet? Gå inn 
på www.rettikartet.no 
(Kartverket)

Her står du nå
 Øst/east 364640

Stier

Veger

Kraftlinje

Parkering

Buss

Tegnforklaring

Symbola syner kor krevande 
turane er. Svarte symbol på 
kvit bunn er generelle,
dvs. ikkje graderte. 
Velg tur etter evne!

0  0,5 1,0  1,5 2,0 km

Generell Enkel Middels

Krevande Ekspert

Ut acilign ateceatisti doles molu 
pta acilign atecea tisti doles mo 
lupta et acilign ateceatisti dol.

Allemannsretten/
skikk og bruk

• Du kan ferdes fritt i  
 utmark til fots
• Fri ferdsel skal ikkje vera  
 til skade eller ulempe for 
 andre, eller for plante-  
 og dyreliv.
• Vis omsyn til 
 utmarksnæringene.
• Forstyrr ikkje dyr og fugler.
• Alt vilt er freda med  
 unntak av lovlig jakt. 
• Lukk igjen grinda etter deg.

Ver merksam på:
All ferdsel på eige ansvar.
Ved ulukke ring 112 eller 113
Koordinatar kor du står nå:

  Øst 364640, nord 7134855

Følgende skal være med på informasjonstavlen: 

1. Turkart med tydelig inntegnede turruter

2. Tegnforklaring til kartet

3. Aktuelle aktivitetssymboler

4. Navn på turruta

5. Innhold om turruta

6. Gradering

7. Ansvarlig for vedlikehold av turrutene

8. Logo historiske vandreruter

9. Logoer Riksantikvaren og DNT

10. Logoer eventuelle andre bidragsytere

11. Bilder

12. Allemannsretten/skikk og bruk

13. Sikkerhet

Obs! Avsett tilbørlig marg (8–10 

mm) til eventuelle festeanord-

ninger (listverk m.m.). Utfallende 

elementer må ikke ha viktig infor-

masjon i margen.



KAPITTEL 4 

FOLDER FOR 
RUTENE



FOLDERE Det er utviklet en mal for informasjonsfolder for hver  

Historiske vandrerute. Denne finnes tilgjengelig i Papirfly  

for DNT-foreninger. Malen kan også sendes ut i Powerpoint 

eller Word-format på forespørsel.

3

2

INFORMASJONSBROSJYRE   

TURISTVEGEN OVER
LOREM IPSUM

Liquam, cus aperio voles nobis 
tis ari ut officil ipsanto berum 
blaboriae si sunt.

Nequo tem et aut as inctus. 
Liquam, cus aperio voles nobis 
tis ari ut officil ips es porro et 
quamusaperi quodis et ium 
niandis quos anto berum sitas 
siminciam estota si di blaboriae.

Nequo tem et aut as inctus. 

Nequo tem et aut as inctus, od 
esed qui reictatur?
Liquam, cus aperio voles nobis-
tis ari ut officil ipsanto berum 
sitas siminciam estota si di 
blaboriae si sunt.

Nequo tem et aut as inctus, 
od esed qui reictatur liquam, 
cus aperio voles nobistis ari 
ut officil ipsanto berum sitas 
siminciam estota si di blabor.
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I uminnelige tider har det vært ferdsel både til lands 
og til vanns i vårt langstrakte land. Ferdsel har gått 
over fjellvidder og breer, langs skogstrekninger og 
på sjøen – mellom bygder, grender, byer og gårder. 
Mange av de gamle rutene har for lengst forsvunnet, 
men det finnes fortsatt synlige veifar og mangfoldige 
ferdselsminner igjen.

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riks-
antikvaren som gjør at flere gamle ferdselsveier blir kjent og tas 
i bruk som turruter. De utvalgte rutene gir deg flotte frilufts-
opplevelser i kombinasjon med spennende kulturarv. Siden 2015 
har vi åpnet 11 Historiske vandreruter med ulike historier å 
fortelle. Underveis har kulturminner og kjente og glemte historier  
blitt samlet inn og gjort tilgjengelig på informasjonstavler langs 
rutene, og på digitale plattformer som Kulturminnesøk, Digitalt 
Museum, Lokalhistoriewiki og i DNTs sjekkUT-app. 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og alle rutene 
er skapt i samarbeid med lokale turistforeninger og andre  
organisasjoner.

Les mer på www.historiskevandreruter.no

Alle de Historiske vandrerutene i Norge blir skiltet og merket med 
logoen til Historiske vandreruter.

Et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Riksantikvaren, 
Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

Nem eaquia excearchitem excepud anitat aut raesti quiaest 
eictem versped ut eum re optati rere rescidi dolorep erovit aute 
quossitiamus inte venihilitae vollor atque verempera si re vidus 
dolupta explandam doloreprest quos eost quam eum fugit, 
vendebit magnatae nes quia et faccum et volum fugiam, nobis-
sit harum exero volor audaesenem id quati quis atiat.

Nem eaquia excearchitem excepud anitat aut raesti quiaest 
eictem versped ut eum re optati rere rescidi dolorep erovit aute 
quossitiamus inte venihilitae vollor atque verempera si re vidus 
dolupta explandam doloreprest quos eost quam eum fugit, 
vendebit magnatae nes quia et faccum et volum fugiam, nobis-
sit harum exero volor audaesenem id quati quis atiat..

Nem eaquia excearchitem excepud anitat aut raesti quiaest 
eictem versped ut eum re optati rere rescidi dolorep erovit aute 
quossitiamus inte venihilitae vollor atque verempera si re vidus 
dolupta explandam doloreprest quos eost quam eum fugit, 
vendebit magnatae nes quia et faccum et volum fugiam, nobis-
sit harum exero volor audaesenem id quati quis atiat.

Nem eaquia excearchitem excepud anitat aut raesti quiaest 
eictem versped ut eum re optati rere rescidi dolorep erovit aute 
quossitiamus inte venihilitae vollor atque verempera si re vidus 
dolupta explandam doloreprest quos eost quam eum.

Nem eaquia excearchitem excepud anitat aut raesti quiaest 
eictem versped ut eum re optati rere rescidi dolorep erovit aute 
quossitiamus inte venihilitae vollor atque verempera si re vidus 
dolupta explandam doloreprest quos eost quam eum fugit, 
vendebit magnatae nes quia et faccum et volum fugiam.

Gå inn på www.historiskevandreruter.no for detaljert 
turbeskrivelse. Her finner du også lenker til mer informasjon 
om rutas historie, og kulturminner du kan oppleve underveis 

God tur!

Kilder: Nem eaquia excearchitem excepud anitat aut raesti quiaest 
eictem versped ut eum re optati rere rescidi dolorep erovit aute 
quossitiamus inte venihilitae vollo.

LENGDE: 60 km
VARIGHET: 4 dager
GRADERING: Krevende (rød)
SESONG: juni, juli, august, september

TURISTVEGEN OVER 
LOREM IPSUM
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INFORMASJONSBROSJYRE   

TURISTVEGEN OVER
FOLGEFONNA

På vei ned til Odda gjennom 
Tokheimsskaret. Rideveien 
hjelper på i bratt terreng.

Bilde tatt kort tid etter ferdig-
stilling av turistveien. Ridende 
turist i Hidlarslia, på vei ned 
fra Gardshammar. Bildet viser 
også en informasjonstavle, som 
fortsatt er delvis lesbar.

Kryssing av Folgefonna i brelag. 

Hyttene tilknytta Fonnabu 
Bresenter ligger som perler 
på knausene bortover. Her i 
brekanten på 1450 moh kan en 
overnatte og spise. Hytta står 
åpen hele året.

Folgefonna speiler seg i raude 
skyer. Er du så heldig å få 
oppleve en solnedgang ved 
Folgefonna, har du et minne 
for livet. 
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Målet med prosjektet «Historiske vandreruter» er 
å øke kjennskap til og bruk av gamle ferdselsruter 
med kulturhistoriskverdi og friluftslivskvaliteter. Den 
Nor¬ske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren står 
bak prosjektet i samarbeid med lokale krefter. Gjen-
nom tilrettelegging og god informasjon håper vi å 
bidra til at gamle ferdselsveier vil bevares for fremtid-
en på en god måte. Les mer om rutene og prosjektet 
på www.historiskevandreruter.no 

Fra uminnelige tider, helt fra vi fikk bosetting i Norge, har det 
vært ferdsel både til lands og til vanns. Ferdselen gikk over 
breer og fjellvidder, gjennom skoger og på sjøen - mellom 
bygder, grender, byer og gårder. I skogen og på fjellet kan 
man se minner fra de gamle ledene og transportveiene, slik 
som ridestier, enkle mure  r eller hulveier slitt ned i terrenget. 
De vik¬tigste rutene var merket med steiner, staker og varder, 
og det ble bygd bruer og vadesteder for å lette framkomme-
ligheten. 

Mange av de gamle ferdselsveiene er ikke lenger i bruk, og 
lite synlig i terrenget. Likevel er det mange spor å finne etter 
de gamle rutene. En stor del av ferdselsveiene er i dag bruk 
som turstier i rutenettet til DNT, og bevares derfor gjennom 
ferdsel og skjøtsel.

TURISTVEGEN OVER 
FOLGEFONNA

Mellom to fjordarmer i Hardanger ligger Folgefonna, et attrak-
tivt turistmål i 200 år. I dette området finner vi et uvanlig og 
spesielt kulturminne, Turistvegen over Folgefonna.

Veien ble bygget for å ta europeiske turister opp og over Folge-
fonna; for at de skulle få oppleve “at kunde tage en “kanetur” 
under sommersolens varme straaler, og dog omgivet av full 
vinter”, som en turist skrev i hytteboken på Breidablikk i 1893.

En tysk handelsmann, grosserer H. Westerrich tok initiativ 
til å bygge en ridesti fra Sunndal til breen, og i løpet av 1890 
- tallet ble veien ferdigstilt. Gårdbrukerne fra Sunndal og 
Bondhus stod for det praktiske arbeidet. Det økonomiske ble 
ordnet med et spleiselag mellom gårdbrukerne, Deutscher 
Nordlandsverein, grosserer Westerrich privat og handelsmann 
og hotelleier Erik Gausvik.

Stien fra Odda ble i 1902 rustet opp fra sti til rideveg. Det 
også i et svært bratt terreng. Dermed holdt hele strekningen 
utenfor breen lik standard. 

Langs veien kan en overnatte på tre turisthytter, Breidablikk, 
Fonnabu og Holmaskjer. Alle eigd av Bergen og Hordaland 
Turlag i samarbeid med Kvinnherad Turlag og Odda/Ullens-
vang Turlag. Hyttene står åpne hele året, og har senger, gass 
og ved. På Fonnabu og Holmaskjer er det i tillegg proviant.

N.b: Å ferdes på selve breen krever kunnskap om ferdsel på 
bre. Det frarådes å krysse breen om en ikke har kunnskaper, 
eller går sammen med kyndige folk. Det tilbys breføring i 
sommersesongen. Kontakt Bergen og Hordaland Turlag.

Gå inn på www.historiskevandreruter.no for detaljert 
turbeskrivelse. Her finner du også lenker til mer informasjon 
om rutas historie, og kulturminner du kan oppleve underveis 

God tur!

Kilder: Camilla Ianke (Studentoppgave 2007), Johan Lundbo (Ve-

stafjells 1990), Knut Markhus (Folgefonna og bygdene 2008), Torill 

Refsdal Aase m.fl

Alle de historiske vandrerutene i 
Norge blir skiltet og merket med 
logoen til Historiske vandreruter
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Et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Riksantikvaren
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