
Skitur til Grillhytta 

ved

Helinvegen

Grillhytta ligger helt inntil Grindafjell 

løypelag sine løyper, en liten avstikker på ca 

2 km fra runden rundt Nordre Syndin i 

retning mot Helin og Grindatjernet. side 9

Gapahuk ved bua til 
Mjølke-Lars og 
Stølsruta
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Det er to overnattingsteder på 

Stølsruta i vårt område. Det 

ene er Syndinstøga, og det 

andre er på Flikja. På Flikja er 

det to alternativer, enten bua 

til Mjølke-lars eller en ny 

gapahuk. Side 10

Gapahuk ved bua til 
Mjølke-Lars og Stølsruta

Hytteliv på Syndin 
gjennom 100 år!

Det var Torger Aastad, bestefaren til Tomas Aastad som i 

dag driver Åstadstølen sammen med datteren Marianne, 

som i 1921 solgte hyttetomta til en forretningsmann ved 

navn T. H. Skonnord. Han drev en jernvarehandel i 

Storgata 10 på Gjøvik. Blant bygdas folk har hytta derfor 

i alle år gått under navnet Skonnordhytta. Men i 

skylddelingsforretningen fra 1921 er eiendommen gitt 

navnet Synhaug. Side 14 - 17

Leder Side 3 

Årsmøtedokumenter Side 5 - 7 

Kremtopper på Syndin Side 9 

Dugnad mot gjengroing Side 12

Turforslag -  Sanddalen 

Ønsker du å oppleve ekte 

stølsliv på gamlemåten, 

anbefaler vi en tur til 

Sparstadstølen i Sanddalen. 

Side 18 - 19

Markedsdag på Syndinstøga lørdag 10. juli.
Vi håper på godt oppmøte og god gammeldags markeds-

stemning også i år. Påmelding for utstillere, se Side12

Årsmøte 2021 Midtre Syndin Hytteeierforening 

avholder årsmøte på Syndinstøga lørdag 24. juli kl. 10:00. 

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på 

årsmøte må meldes styret seinest 10. juli.

www.syndinposten.no

Andre saker:  



Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!

Tlf: 61 36 66 33     E-post: valdres@aktiv.no Tar deg videre

Synnøve 
Hovde

Anne 
Stee

Tove 
Berg

Oddny 
Fystro

Linn 
Hamre

Fredric 
Bachér

Vurderer du å selge eiendom?
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LEDER
For et år siden trodde vi at alt ville bli normalt til neste år. Men så langt har også 2021 

vært preget av koronaviruset. Vi står foran nok en sommer med norgesferie. 

Norgesferie er ikke ukjent for oss som er vant til å tilbringe ferien, eller store deler av 

ferien, på Syndin. Også denne sommeren er det sannsynlig med mye folk til fjells og 

ute i norsk natur. Vi håper det blir en sommer med mange gode opplevelser på Syndin. 

Ikke noe er som en topptur til Kruk, og bad i Syndin etterpå. Eller sommerkvelder med 

utsikt mot Grindane og Bergsfjellet med flotte solnedganger i vest. Vi er heldige som 

får nyte fjellet. Det er stadig fokus på sporløs ferdsel og hvordan vi forvalter naturen og 

fjellene våre. Det er viktig å ta med søppel og rot hjem fra turen, slik at de som kommer 

etter oss også får en god opplevelse og ikke minst unngå skader på dyr og natur. En 

god forvaltning av naturen handler ikke bare om sporløs ferdsel, men om hvilke spor vi 

setter igjen. Vi er med på å holde stier ved like ved å bruke dem. Bruk av stier er 

nødvendig for at stiene ikke skal gro igjen, en god sti gjør fjelltopper og turmål lettere 

tilgjengelig. Med riktig bruk av naturen setter vi gode spor. Samtidig som vi får gode 

opplevelser ved å gå på tur, så setter vi spor for de som kommer etter oss. Vi er heldige 

som får ha en åpen natur, selv om mye i samfunnet er stengt ned. La oss nyte alt det 

gode Syndin har å by på, samtidig som er vi 

er beviste på hvilke spor vi setter i naturen 

for de som kommer etter oss. 

Ha en riktig god sommer!

Ole Johan Stokstad

Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening

NB!
Vi tar gjerne imot innlegg / bidrag  
til Syndinposten! 
 ojs@lifi.no 

SYNDINPOSTEN

Utgiver: Midtre Syndin 

Hytteeierforening

Redaksjon: Tone Kristiansen og

 Ole Johan Stokstad

Annonse- Jan Midthus
ansvarlig: Jan.Midthus@janomi.no 

Redaksjonelt- 
stoff sendes til: ojs@lifi.no  

Layout/Design: Roy A. Gundersen
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Midtre Syndin Hytteeierforening

Årsberetning 2020
-foreningens 18. arbeidsår

Organisasjonsnr.: 913 514 866.

Styret har bestått av:

Ole Johan Stokstad – Styreleder

Odd Einar Reseland – Nestleder

Tone Kristiansen – Sekretær 

Cille Jacobsen – Styremedlem 

Jan Midthus – Styremedlem 

Det har vært avholdt 5 styremøter.

Årsmøtet ble avholdt på Syndinstøga torsdag 23. juli 2020, med god deltagelse. 

Kvislasyndin Hytteforening hadde sitt årsmøte parallelt med vårt, og etter årsmøtene 

hadde vi felles middag på Syndinstøga. Opprinnelig var planen å avholde årsmøte på 

langfredag (10.4.20) som vanlig, men nasjonalt hytteforbud og pandemien gjorde det 

umulig å avholde årsmøte i påsken. 

Markedsdag

Vi var aktivt med på organisering og gjennomføring av den årlige markedsdagen ved 

Syndinstøga lørdag 11. juli. Vi hadde som vanlig en stand, i år med nytt beach flagg med 

navn og bilde. Nytt på årets markedsdag var flere tilbydere av lokalmat, og hesteridning. 

Det var god oppslutning og god stemning på markedsdagen. 

Dugnad mot gjengroing av fjellet

Lørdag 29. august ble det arrangert dugnad for å rydde vegetasjon. Mikael Fønhus leder 

dugnadsgruppa som arrangerer en dugnad i året for å holde fjellet åpent. MSH betalte 

for bortkjøring av kvist etter dugnaden.

Reguleringsplaner

Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi gir 

uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. I 2020 har vi ikke avgitt uttalelse i 

forbindelse med noen reguleringsplaner

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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Stølsvegen

Vi hadde et konstruktivt møte med styret for Stølsvegen Høyme – Syndin – Strø. Vi drøfta 

aktuelle saker knytta til vegen. Spesielt ble utfordringene med langtidsparkering 

vinterstid tatt opp. En sak vi også jobba mye med utover høsten.  

Vestre Slidre Hytteforening

Vi er med i Vestre Slidre Hytteforening (VSH) som er en paraplyforening for 

hytteeierforeninger i Vestre Slidre, og jobber med saker som er av interesse for 

hytteeiere i Vestre Slidre. 

Skiløyper

Vi støtter Vestfjelløypene og Grindafjell løypelag som kjører skiløyper i vårt område, og 

engasjerer oss i løypelagene sitt arbeid. 

Økonomi.

Det var 121 medlemmer som betalte kontingenten i 2020, mot 124 i 2019. Vi hadde 

budsjettert med 130. Vi har hatt noen innmeldinger og utmeldinger, samt noen som ikke 

har betalt kontingent etter flere purringer. Utmeldinger skyldes i hovedsak salg av hytta.

Det ble et overskudd på 2 073,09 kr. i 2020.

Nytt i 2020 var at vi hadde annonseinntekter i Syndinposten. Vi takker våre annonsører 

for støtten.

Det er et økende antall som velger å gi grasrotandelen når de tipper til MSH. Vi takker de 

som har valgt å gi sin grasrotandel til MSH!

Administrasjon

Vi benytter StyreWeb til medlemsdatabasen, regnskapet, hjemmeside og utsending av 

meldinger på e-post og sms. Vi jobber for å ha et oppdatert medlemsregister. Gi beskjed 

når dere bytter e-post, mobilnummer eller får ny postadresse! 

Informasjon og Syndinposten

Vi laga to utgaver av Syndinposten for første gang i 2020. Vi følger opp med relevant 

informasjon på hjemmesiden i løpet av året. Vi tar gjerne imot stoff til Syndinposten.

11. mars 2021 – styret

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

6



Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og restaurering 

til konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr kjøkken, 

soverom, garderober osv……..          

alt fra vårt eget møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs   95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe   90 53 05 36

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

Egenkapital    

Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

Sum egenkapital 01.01.2020 : 70 846,17   

Overskudd:  2 073,09  

Sum egenkapital 31.12.2020 :   72 919,26 

    

Inntekter    

Konto Bevegelse 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

3000 Annonseinntekter 8 000,00  12 000,00 

3200 Medlemskontingent 36 300,00 39 000,00 39 000,00 

3420 Grasrotandelen 5 387,27 6 500,00 6 500,00 

3850 Arrangement inntekter 0,00 2 000,00 2 000,00 

3960 Andre inntekter 600,00  500,00 

8040 Renteinntekter 44,07   

Sum inntekter: 50 331,34 47 500,00 60 000,00 

    

Kostnader    

Konto Bevegelse 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

6000 Skiløyper -10 000,00 10 000,00 10 000,00 

6005 Trykking Syndinposten -3 725,00 3 000,00 5 000,00 

6010 Design Syndinposten -2 500,00  5 000,00 

6060 Arrangement 0,00 8 000,00 8 000,00 

6100 Kontingent organisasjon -7 165,00 7 000,00 7 200,00 

6800 Kontorrekvisita 0,00 1 500,00 1 000,00 

6810 IT kostnader -3 840,00 5 000,00 5 000,00 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. -1 700,00 2 000,00 2 000,00 

6900 Telefon og telefax -1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6940 Porto -7 148,00 3 000,00 7 200,00 

7100 Bilgodtgjørelse 0,00 2 000,00 2 000,00 

7770 Bank- og kortgebyr -1 983,00 2 000,00 2 000,00 

7779 Gebyr betalingsformidling -17,50 200,00 100,00 

7790 Andre kostnader -9 179,75 2 800,00 4 500,00 

Sum kostnader: -48 258,25 47 500,00 60 000,00 

Årsregnskap 2020
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Årsmøtet i Midtre Syndin Hytteeierforening 2020
Det ble stilt spørsmål om vårt medlemskap i Vestre Slidre Hytteforening. Styret mener 

Midtre Syndin Hytteeierforening absolutt har glede av dette medlemskapet, særlig i 

spørsmål om kommuneplan og andre store avgjørelser. I slike store saker er det Vestre 

Slidre Hytteeierforening som er høringsinstans, og de mindre foreningene kan melde inn 

synspunkter dit så de har en viss innflytelse når viktige avgjørelser skal tas.

Det er et ønske fra årsmøtet at ordføreren inviteres til neste årsmøte. Styret vil jobbe for 

å få til dette. 

Styret er også opptatt av å få flere medlemmer. Vi oppfordrer alle til å verve flere 

medlemmer.

Andre ting som ble diskutert var løyper og løypelag samt pukk i veien og punkteringer. 

Styret skal ha et møte med veilaget i september og vil ta opp dette med pukk og 

punkteringer der. (Se egen sak)

Det var også et ønske fra årsmøtet at veikartet nede ved bommen oppgraderes. 

Bøastølveien står på kartet, men der er det satt opp en egen bom. Veien inn til 

Bøastølen bør derfor ikke stå som en del av veisystemet.

Etter årsmøtet ble det felles middag med hytteeiere fra Kvislasyndin hytteforening som 

hadde årsmøte i sin forening samme dag. Vi var ca. 45 personer samlet til middag på 

Støga. Det ble servert en oksegryte med brød og ris til, og deilig frisk panna cotta til 

dessert. Syndinposten var til stede på middagen. Det ble et svært hyggelig lag med 

utveksling av tanker, erfaringer og opplevelser med andre hytteeiere. 

www.syndinposten.no

Syndinposten
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Kremtopper på 
Syndin

Fra 20. juni til 17. oktober 

arrangerer DNT Valdres 

Kremtoppjakten. 

Kremtoppjakten er en årlig 

turkarusell som består av 12 

topper i Valdres. Det blir 

premie til alle voksne som har 

besøkt minst 10 kremtopper i løpet av perioden, og 

for de under 16 år er kravet 5 kremtopper for 

premie. Registering av kremtopper gjøres med 

«Sjekk ut» på Ut appen. I år er det to kremtopper på 

Syndin. Den ene er Syndisfjellet på 1117 moh som 

ligger på heimsida av Søndre Syndin. Den andre 

toppen er Kruk-knappen på Gilafjellet på 1565. 

Kruk-knappen ligger vest for Kruk (som er det 

høyeste punktet på Gilafjellet), med spektakulær 

utsikt ned mot Helin. Vær forsiktig, her er det bratt!

Kruk-knappen sett fra Kruk

På toppen av Kruk-knappen med Helin 

i bakgrunnen
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INGER Å. HOVENGEN
En av utstillerne vi traff på Markedsdagen i år er Inger Å. Hovengen. 

Hun er fotograf, og på markedsdagen hadde hun en egen salgsbod 

med utvalg av de flotte motivene hun fotograferer. 

Syndinposten slo av en prat med Inger, og hun forteller at hun er født og oppvokst i 

Vestre Slidre. Hele livet har hun hatt Syndin som sin favorittplass som hun alltid har 

vent tilbake til. Syndinposten lar Inger fortelle litt om seg selv:

"Interessen for foto kom tidlig - fra jeg brukte foreldrene mine sitt kamera til jeg fikk 

mitt første kamera i konfirmasjonspresang. Senere har det blitt litt mer avansert og 

interessen har vel gått litt i bølger.  

For noen år siden ble jeg igjen "bergtatt" av foto, og har lagt min elsk på dyr og 

landskap. Jeg har alltid vært godt over gjennomsnittet glad i dyr - som liten kunne jeg 

sovne i sauefjøset heime på garden. Nå er det hund som er husdyret mitt - ei lita 

dvergschnausertispe med navn Champis.  

Det er mest spennende å fotografere ville dyr, som moskus, bjørn, ulv, jerv, rein, elg, 

rådyr, rev.  Det har blitt noen moskusturer til Dovre. Bjørn, ulv og jerv finner jeg djupt 

inne i de finske skoger på grensa til Russland.  Men jeg vil ikke ha ulv der det er husdyr 

som beiter. 

Valdres og Norge har jo mengder av flotte dyr i naturen så det er bare å holde øya 

oppe, ha tålmodighet og nyte stunda. Og alle de flotte husdyra våres - alt fra kyr og sau 

til hund og katt er flotte motiver. 

Fotografering er først og fremst min egen glede, og ikke minst terapi etter at jeg mista 

ene sønnen min for snaut to år siden. Men jeg blir veldig glad når noen vil ha bildene 

mine på veggen, eller ei pute i sofaen."

Bildene til Inger kan du se inne på Syndistoga, og bildene er til salgs. Ta også gjerne en 

titt på Facebook-sida: Ingers foto. Ønsker du å kjøpe ett eller flere av Ingers bilder, kan 

du kontakte henne på telefon +47 9111 6161.

www.syndinposten.no
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Stølsruta i Valdres er ei historisk vandrerute 

som går forbi Syndin. For mer info om 

stølsruta se ut.no eller valdres.dnt.no. Det er 

to overnattingsteder på Stølsruta i vårt 

område. Det ene er Syndinstøga, og det andre 

er på Flikja. På Flikja er det to alternativer, 

enten bua til Mjølke-lars eller en ny gapahuk.

For å komme til Flikja, følg Strøsvegen mot 

Strø, ta til venstre mot Kvitehaugen før Strø 

og til venstre inn Kjeslarånvegen før 

Kvitehaugen. Mjølke-Lars bua er den siste 

hytta på oversiden av veien før brua over 

Kjeslaråne. Her overnatta Mjølke-Lars som 

kjørte mjølkebilen, og nå er det mulig å booke 

overnatting på hytta via ut.no. DNT Valdres 

har for å øke overnattingskapasiteten bygd 

en gapahuk på nedsiden av veien mot 

Mosvatnet. Overnatting i gapahuken må også 

bookes på forhånd, i hvert fall så lenge det er 

koronarestriksjoner. 

Se ut.no eller valdres.dnt.no for mer info.

Gapahuken ved Flikja

GAPAHUK VED BUA TIL MJØLKE-LARS 
OG STØLSTUA

Stølsruta er godt merka gjennom vårt område.

Utsikt fra gapahuken mot Mosvatnet
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Vi ønsker deg velkommen til møtesplassen «I hjarta tå Valdres»!

Med ambisjoner om mest mulig lokale råvarer til høy kvalitet og en hjertevarm 

atmosfære, så ønsker vi at Syndinstøga skal være sted for alle.

Vi tilbyr:

-Kafe

-Dagligvarebutikk «Snarkjøp»

-Pub

-Selskapslokale

-Overnatting

-Catering

-Take Away

-Hytteservice

-Ved/Propan

-Sesongsarrangementer

-Konserter

I hjarta tå Valdres - syndinstoga.no

 www.syndinstoga.no

 post@syndinstoga.no

 Midtre Syndin 1, 2973 Ryfoss

 906 80 040 / 404 12 843

Sommeråpent 
27.12.2020 - 03.01.2021

3. Juledag 11.00 - 18.00
28/12. 11.00 - 18.00
29/12. 11.00 - 18.00
30/12. 11.00 - 18.00
Nyttårsaften 11.00 - 16.00
*Nyttårsfeiring  med middag

19.00 - 02.00
31.12. Gila Pub 21:00 - 02:00
1.Nyttårsdag 13.00 - 18.00
2/1. 11.00 - 18.00
3/1. 11.00 - 18.00
*Påmelding gjøres til 
post@syndinstoga.no

til møtesplassen 

«I hjarta tå Valdres»!
Med ambisjoner om mest mulig lokale råvarer til høy kvalitet og en 

hjertevarm atmosfære, så ønsker vi at Syndinstøga skal være sted for alle.

Vi tilbyr:

 Kafe

 Dagligvarebutikk «Snarkjøp»

 Pub

 Selskapslokale

 Overnatting

 Catering

 Take Away

 Hytteservice

 Ved/Propan

 Konserter

 Sesongsarrangementer

ARRANGEMENT 2021

Markedsdagen Lørdag 10. juli
Olsokfest Lørdag  31.juli
Fårikålfest Lørdag  02. oktober
Rakfisklag Lørdag  09. oktober
Rakfisklag Lørdag  23. oktober
Rakfisk “festival” Lørdag  06. november
Nyttårsaften
middag Fredag  31. desember

Syndinstøga finner stadig på 
arrangementer!

Sommeråpent
Hver dag 11:00-19:00



www.syndinposten.no

MARKEDSDAG LØRDAG 10. JULI
Markedsdagen på Syndinstøga arrangeres i år lørdag 10. juli. Har du gamle ting på hytta 

som du ikke lenger har bruk for, kan du sette opp en bod og selge det til noen andre 

som kanskje har bruk for det. Som i fjor, har Syndinstøga invitert flere lokalmat-

produsenter til å komme og presentere produktene sine. 

Arrangementet blir koronavennlig, med god avstand mellom bodene. 

Antibac vil være tilgjengelig. 

Vi håper på godt oppmøte og god gammeldags markedsstemning også i år. 

Påmelding for utstillere til post@syndinstoga.no  Du kan kjøpe kaffe eller kakao og noe 

å bite i på Syndinstøga, eller kanskje vil du ta middagen din der denne dagen?

 

Inger A. Hovengen

Dugnad mot 
gjengroing
Det har blitt en tradisjon med en årlig 

høstdugnad for å rydde vegetasjon og hindre 

at fjellet gror igjen. Oppslutningen om denne 

dugnaden har økt fra år til år. I år planlegges 

det dugnad lørdag 4. september. Hold av 

datoen allerede nå!
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skaper trivsel
Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent: Mandag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-19.00 og lørdag 10.00-16.00

BAKKEN & BAKKEN A.S
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En dag i oktober 2002 falt øynene våre tilfeldigvis på en annonse i Aftenposten med 

følgende tekst: «Nydelig beliggende hytteeiendom på Midtre Syndin med flott utsikt mot 

vannet og fjellene omkring.» Selv hadde vi aldri vært på Syndin og ante knapt hvor 

stedet lå. Egentlig var vi heller ikke på jakt etter egen hytte. Men det var likevel noe ved 

annonsen som ikke slapp taket i oss. Vi satte oss i bilen og dro av sted på visning. Ved 

første besøk forsto vi raskt at underteksten i annonsen - «eiendommen trenger 

oppgradering» - i beste fall var et understatement. Likevel: en knapp uke senere var vi 

de lykkelige eiere av en hytte som ifølge skriften på veggen var fra 1921! Men de siste 

årene hadde hytta stått ubrukt, uten løpende vedlikehold.

Det kom til å bety et par år med omfattende reparasjoner og oppgraderinger. Men 

resultatet er vi vel fornøyd med. Senere har vi fått høre at hytta skal være Syndins 

eldste. Det var Torger Aastad, bestefaren til Tomas Aastad som i dag driver Åstadstølen 

sammen med datteren Marianne, som i 1921 solgte hyttetomta til en forretningsmann 

ved navn T. H. Skonnord. Han drev en jernvarehandel i Storgata 10 på Gjøvik. Blant 

bygdas folk har hytta derfor i alle år gått under navnet Skonnordhytta. Men i 

skylddelingsforretningen fra 1921 er eiendommen gitt navnet Synhaug. Og et mer 

passende navn kan man vanskelig tenke seg.

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

Hytteliv på Syndin gjennom 100 år
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Turbeskrivelse: 
Skitur til Grillhytta ved Helinvegen
Et fint mål for en eller flere skiturer til vinteren kan være Grillhytta ved 

Helinvegen. 

For rett ved Helinvegen har Ellingbø, Thune og Helin Vestside Grunneigarlag satt opp ei 

Grillhytte. Helinvegen er ikke vinterbrøyta forbi grillhytta, så den er midt i 

vinterparadiset. Grillhytta ligger helt inntil Grindafjell løypelag sine løyper, en liten 

avstikker på ca 2 km fra runden rundt Nordre Syndin i retning mot Helin og 

Grindatjernet. Grillhytta er ulåst og til fri benyttelse. Det koster 50,- kr for bruk og ved, 

som betales til grunneierlaget på Vipps. 

Informasjon om betaling henger i grillhytta. Grillhytta er et flott turmål som egner seg 

fint de dagene det ikke frister å gå på topptur. 

Syndinposten anbefaler en tur til grillhytta, og oppfordrer alle til å forlate den minst like 

ryddig og fin som da dere kom. Og husk å vipps penger for bruk og ved!

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

I boka «Stølsliv i Vestre Slidre», utgitt i 2018, har vi senere kunnet lese følgende: «Tidleg var 

det ein del velståande forretningsfolk som fekk seg hytter spredd på teigane på Midtre 

Syndin, mellom andre Skonnord, Malm, Lonning og Heidenreich. Det utvikla seg eit spesielt 

gjensidig forhold mellom hytteeigarane og gardsbruket dei hadde kjøpt grunn hjå. 

Hytteeigaren skaffa bonden rimelege og nyttige varer frå byen lettvint. Attende fekk han ein 

del som vi i dag vil kalle vaktmeistertenester, pluss mjølk, fløyte, poteter og egg. Folka på 

garden skaffe opp proviant og drikke på hytta i god tid, vaska, henta tomgods, frakta med 

hest eller drog på skikjelke pjank og utstyr når hytta skulle befolkast til feriar.» I samtale 

med Tomas Aastad har vi fått bekreftet at nettopp slik var det, og at familien hans gjennom 

flere generasjoner pleiet nær kontakt og vennskap med familien Skonnord. Og både store 

og små i familien Skonnord koste seg med hytte- og stølslivet på Syndin!

Selve oppføringen av hytta var det en annen av bygdas menn som sto for. Minda Horge, 

moren til Andres Horge, kan fortelle at det var faren hennes, Andres Robøle, som bygget 

hytta.

Hva vet vi så noe om livet på Skonnordhytta og på Syndin fra starten av? Her kommer en 

gammel hyttebok oss til hjelp! Der berettes det f.eks om et strålende ørretfiske i Syndin-

vanna på 1920/30-tallet. Etter 16 dagers opphold sommeren 1922 var fangsten totalt 196 

fisk, ca 65-70 kilo ble saltet ned og bragt med til byen: «Alle er enige om at disse 16 dagene 

der er tilbragt her på Synhaug, var enestående hyggelige, og skyldes dette ikke minst at vore 

Damer har fået alt anbragt av Inventar, der det akkurat skal og bør være. Og for oss fiskere 

har det været dobbelt hyggelig, når vi slitne efter Roing er kommen hjem til dækket bord, 

enten klokken har været 4-5 om Eftermiddagen til Middag eller 11-12-1 eller 1/2-2 Natt til 

Aftensmad!»

Hytteliv på Syndin gjennom 100 år
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Når det gjaldt akkurat dette med roing, sørget herskapet for å medbringe en egen 

«rorskar» ved navn Haakon. Han ble innlosjert i et gammelt sel som Skonnord fikk kjøpt 

og flyttet fra stølen til Øvre Brekkebakkadn. Selet ble kalt for Håkonshallen etter 

fornavnet til hjelpemannen. Det hører med til historien at familien Skonnord i en del år 

også hadde med seg sin egen kokke og hushjelp. Og slik kunne livet på Synhaug utfolde 

seg: «Pauline vasker, koger og bager ...Ole fisker af alle Kræfter, Haakon roer så Vandet 

skvætter, og Fisker de faar, saa det forslaaer ...»

Det var ikke bare ørret som ble båret til hus: 18/8-1922 - «Plukket i løpet av siste uke ca. 

50 kg Multer.» Og endelig en jaktrapport: 9/9-1932 - «5 dagers jakt ga som resultat 85 

ryper + 2 spurvehauker, 1 bekkasin og 1 ugle (!)»

Enkelte tilfeldige fotturister fant ifølge hytteboka veien til Synhaug og ble møtt med 

gjestfrihet: 3/7-1937 - «Tusen takk for en halv times besøk på Synhaug. For to trette 

fotvandrere var det en halv time i Himmelrike.» Undertegnet Jens Chr. Hauge og Sigurd 

Juell Lorentzen. Hauge - den gang 22 år - ble under krigen leder for MILORG, 

Hjemmefrontens militære organisasjon, og satt deretter som forsvarsminister i 

regjeringen fra 1945 til 1952. Men som ung jus-student var Hauge, sammen med 4-5 

andre studiekamerater, en hyppig gjest hos familien Eckhoff og sønnen Torstein på 

gården Husaker i bygda og stølen på Grønsenn. De utgjorde en tett vennekrets av 

usedvanlig flittige og begavede jusstudenter som blant innvidde gikk under navnet 

Husaker-kretsen (eller Husaker/Kvithaug-kretsen). Til stølen på Grønsenn dro kretsen 

opp hver sommer for å kollokvere og pugge. Så det var nok derfra de kom, de to trette 

fotvandrerne denne julidagen i 1937. 

Hytteliv på Syndin gjennom 100 år
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Andres kan hjelpe 
 Jeg har lastebil med kran

 Gravemaskin

 Traktor

 Snøskutertjeneste

 Bortkjøring av kvist
og kvast

Ring 952 43 770

så hjelper jeg deg !

Andres 

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

Ja, dette var noen «smakebiter» fra historien om livet på Synhaug i gamle dager, slik det 

framgår av den gamle hytteboka. Og selv har vi nå nettopp ferdigskrevet vår egen første 

hyttebok, med minner om gode dager på Syndin sommer som vinter gjennom snart 20 år

Vi trives med vår gamle, og gammeldagse hytte, og gleder oss til å markere 100-årsjubileet 

med en middag for storfamilien på Syndinstøga i august! Så gjenstår det å se om hytta vil 

bli stående i nye 100 år framover.

Kari og Tomas Øvergaard

Hytteliv på Syndin gjennom 100 år
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PRESENTASJON AV HØRE VESTRE SLIDRE 
RØDE KORS (HVSRK)
Styret i Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) hadde i sommer et møte med Høre 

Vestre Slidre Røde Kors (HVSRK). Tema for møtet var et ønske om mer felles samarbeid 

mellom oss som hytteeiere og Røde Kors. Fra Høre Røde Kors møtte administrativ 

leder Knut Magnus Børve, operativ leder Ove Rosenlund og styreleder Ola Bakke. 

Samarbeid med Røde Kors er ikke noe nytt for styret i MSH. Vi hadde tidligere et 

samarbeid for å starte opp igjen Syndinrennet, skirennet som arrangeres på 

påskeaften. Høre Vestre Slidre Røde Kors overtok ansvaret for rennet for noen år 

siden, og de lover at det vil bli avholdt i påsken så fremt det er nok snø, og det ikke er 

Korona.

I møtet fikk vi høre at oppdragene til Høre Vestre Slidre Røde Kors øker også i vårt 

område på Syndin. De er med i en vaktordning for akutt-oppdrag i hele området. Det 

kan derfor være dem som kommer når vi ringer 113 på Syndin. 

De fleste oppdragene på Syndin er i skiløypene på vinteren, men det er også andre 

skader, hjerteinfarkt og leteaksjoner etter folk på tur. På sommeren er det flest 

oppdrag rundt Beitostølen og Vaset, men HVSRK kan også bli kalt ut til oppdrag i 

Jotunheimen. De har kort responstid ved akutte oppdrag. Kravet til responstid er 30 

minutter, men HVSRK klarer å respondere raskere enn dette. Med ferdig smurt niste i 

fryseren er de alltid klare for å bli utkalt på kort varsel.
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TURFORSLAG -  SANDDALEN
Ønsker du å oppleve ekte stølsliv på gamlemåten, anbefaler vi en tur til Sparstadstølen 

i Sanddalen. For å komme dit, kjører du E16 mot Bergen til du kommer til Hemsing 

bru. Ta til høyre over brua og følg fylkesvei 293 mot Hensåsen / Slettefjell. Ta til venstre 

retning Vennis i veikrysset du kommer til etter ca 2 km. Du kjører nå på Vennis-siden 

av Vangsmjøsa. Det står et skilt mot Sanddalen langs veien. Der du skal ta til høyre. 

Følg bomveg, ca 6,5 km opp til stølene (60,- kroner). Veien slynger seg oppover på smal 

vei gjennom gammel furuskog, og er en opplevelse i seg selv. Mellom de krokete 

trærne, får du en flott utsikt ut over Vangsmjøsa og Grindafjell. Snart er du oppe, veien 

flater ut, dalen åpner seg. En mer typisk U-dal fra isbreens skuring skal du lete lenge 

etter. Du ser blankskurte berg på høyre side og Skutshorn på venstre. Innerst i dalen 

ser du stølshusene, og der blir du ønsket velkommen av Katharina og Nils.   

Huset er et gammelt stølshus med høye terskler og åpen peis. Inne er alt som i gamle 

dager: Gyngestolen med lappeteppet står ved peisen, skuvseng med skinnfell står 

under vinduet.  Kommer du rette dagen, står en diger kjele og koker i peisen. Dette 

skal bli ost, og er du heldig, kan du få røre i gryta. Osten lagrer Katharina i et eget 

osterom på stølen. Både hyller og vegger i osterommet er de originale fra 1867, og er 

derfor ikke av EU-standard. 
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Osten kan derfor ikke selges. Men du kan donere 

en liten sum til driften av stølen, så kan du få med 

deg en smakebit hjem. Katharina lager både kvitost, 

brunost, pultost og prim. Smør og rømme har hun 

også. Undertegnedes gamle mor fikk stjerner i 

øynene og ble øyeblikkelig bragt tilbake til 

barndommens minner da hun fikk smake på prim i 

Sanddalen. Og kvitosten…, mmmmm, jeg sier ikke 

mer.

Ute på tunet går det kyr, sauer, geiter og hester, og 

du kan selvsagt få klappe alle sammen. 

Gårdshunden Tappi, en islandsk fårehund, holder 

styr på dyra, men han tar gjerne litt klapp og kos fra 

deg også. 

På stølen kan du kjøpe kaffe og lapper med syltetøy 

og rømme, eller du kan kjøpe rømmegrøt med 

sukker og kanel og rød saft. Du kan nyte ditt måltid enten ute eller inne. Selv 

foretrekker vi å sitte ute på steinhellene eller på utebenkene og spise. Vi lytter til 

bekken som suser, bjellene som klinger, mekring og breking. En egen ro og fred senker 

seg, og man kan fornemme hvordan stemningen på stølen en gang var, og er bevart 

her i Sanddalen - balsam for sjelen. Mens vi drikker kaffe, nyter vi stillheten og den 

fantastiske utsikten nedover dalen, og mot den evige snøfonna under 

Jørundgilknappen. Katharina og Nils kan fortelle deg om stølen, tanker om livet og om 

huldrer og tusser som passer på stølen på vinteren. 

Stølen er åpen for besøk mandag, onsdag og lørdag fra kl. 12.00 – 17.00 fra 

begynnelsen av juli til midt i august. Bare husk å ringe og melde fra på forhånd når du 

kommer, tel.  990 09 584. I disse koronatider, kan man ikke være for mange besøkende 

på en gang. Det er Antibac tilgjengelig på stølen og de registrerer alle så de kan følge 

opp i tilfelle smittesporing. 

Det skal også nevnes at Sanddalen er et utmerket utgangspunkt for en topptur på 

Skutshorn, eller en tur inn til den ubetjente DNT-hytta Tomashelleren der man kan 

overnatte.  Kanskje kan du ta en kaffe eller en rømmegrøt på stølen etter turen.       

Se også https://www.valdres.no/opplevelser/sparstadtroe-i-sanddalen-p614513

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

TURFORSLAG -  SANDDALEN
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Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og 

restaurering til 

konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr 

kjøkken, soverom, garderober 

osv. . . .    alt fra vårt eget 

møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs        95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe       90 53 05 36

www.tveitabru.no


