
Helgetur til Oskampen, Skåbufjellet 
Lørdag formiddag startet vi turen ved Veslfjell. Vi gikk bortom falkefangeranlegget som ble 
gjenoppbygd i 1991-92. Man har fastslått at anlegget var i bruk på slutten av 1600-tallet og det er det 
eneste i Skandinavia som er gjenoppbygd slik at en kan se hvordan fangsten av falk og andre 
rovfugler foregikk. Vi fortsatte etter det gamle råket mot Flysetrin. Når vi kom til foten av Oskampen 
dreide vi til venstre da vi skulle gå over hele eggen og ned til til den selvbetjente DNT-hytta 
Oskampen. 

 
Falkefangeranlegget  

Turleder har gått og gledet seg i hele høst for å vist fram dette fine fjellområdet og den 

fantastiske utsikten. Litt betenkt og skuffet når man måtte føre turfølget på 10 blide damer og 

4 hunder inn i skoddeheimen og bratt steinur.  



 
Oskampen skimtes over skodda  

Gleden og begeistringen ble desto større da skodda lettet når vi var midt på eggen og turfølget 

fikk se hvor vakkert det var der de befant seg. Da var det ikke lenge før vi feiret med å nyte 

dagens andre kafferast.  

 
Nå lysner det  



 
Fantastisk utsikt når skodda forsvant  

 
Koslig kafferast  



 
Alle damer og hunder samlet - Neo lurer seg bak gjengen. 

 
På Oskampen. Ser Nedre Heimdalsvannet i bakgrunnen  

Det var bratt men greit å gå ned til Oskampbua.  



 
Vakkert kveldslys  

Damer på tur vet å kose seg så det ble en treretters middag. Trøndersodd til forrett, rypebryst, 

potetstappe,gulrøtter og sopp og et glass rødvin til hovedrett og ost og kjeks til dessert. Takk 

til Kari som hadde tatt med seg de eksklusive rypebrystene og til hunden Guri Magdalena som 

hadde funnet rypene. Det var også mange av de andre damene som hadde båret med seg mye 

godt over fjellet.  

 
Klare for søndagens etappe, Nedre Heimdalsvannet i bakgrunnen  

Søndag gikk vi mot Heimdalsvannet over  høyden ved Vangstulkampen og ned til 

Sikkilsdalen. Også denne dagen gikk vi gjennom skodde et par ganger.  



 
Nedre Heimdalen  

Det er fantastisk å gå tur midt i oktober med varmegrader og nesten vindstille, det er ikke ofte 

man kan ta så lange gode pauser på denne tiden.   

 
Første rast søndag 



 
Høyeste punkt på Jotunheimstien  

Når vi passerte de høyeste punktene på turen ble vi minnet om at vinteren ikke er langt unna, 

der lå det snø. Blanding av skodde og klarvær gir fine kontraster og gode fotomotiv.  

 
Stor takk til vår blide og snille bussjåfør Aina som også var med og gikk hele turen og hjalp 

til så vi fikk til bil-logistikken. Glad for positive og trivelige turdeltagerne som var med på å 

gjøre dette til en flott fjellopplevelse som man kan varme seg på til langt uti adventstida.  

Hilsen Helle og Izzi  
 


