
SKILØYPENE PÅ NORDFJELLSTØLEN 
- en oversikt 

Skikafe på 1960-tallet



Skiløyper over myra ca 1912 i omtrent samme trase som veien/løy-
pa går i dag-Fjellkinna i bakgrunnen. Foto A.B. Wilse

Brattbakken med skiløypa opp- Geitleikberget
i bakgrunnen. Bilde 1912 av A.B.Wilse



Den kjente fotografen A. B. Wilse gikk på ski til Nordfjellstølen og videre innover fjellet 
allerede i 1912. I nasjonalbiblioteket er det minst 12 bilder fra denne turen.  På bildet 
over er skihytta ved Nordfjellstølen ”Siewershytta”. Hytta står der fortsatt i dag, i en 
ombygd versjon bak stølen. Pasienter fra Tonsåsen Sanatorium hadde ofte dette som 
turmål eller som stopp på veien opp på Bjørgovarden. Det finnes og gjestebok fra 1933 
hvor gjester fra både inn-og utland har signert. Noen overnattet også. 



Området rundt Tonsåsen ble turistsenter da Den bergenske kongevei ble lagt om i 1860–årene. 
Svein Berg bygget skysstasjonen på Tonsåsen.
I 1870-årene ble skysstasjonen ombygget til sanatorium. Senere kom det butikk (ca. 1900) og sport-
shotell (1902) (senere under navnet Nystølen)
Skysstasjonen blir ombygget til sanatorium av Arild Huitfelt Siwerts i 1881.[1] [2] Siwerts var den 
første ordføreren i Etnedal.[3] Formålet med Tonsåsen Sanatorium var behandling av tuberkulose. 
Det kom tuberkulosepasienter fra både Norge, Sverige og Danmark. [4]
I 1913 ble Tonsåsen Sanatorium lagt ut til salg, og legen Wishman, som hadde jobbet der siden 
1905, var med i det aksjeselskapet som kjøpte sanatoriet. Dette aksjeselskapet solgte sanatoriet vide-
re i 1922.[3]
Tonsåsen Sanatorium brant ned i 1926. I de to husene som var igjen, ble Tonsåsen Barnesanatori-
um startet. 1940 brant sanatoriebygningene ned pga. krigshandlinger, bare ett av dem ble bygd opp 
igjen og Tonsåsen Sanatorium åpnet igjen i 1941.[5]
I 1962 var Tonsåsen Sanatorium eid av Oslo Trygdekasse med plass til 33 pasienter.[6]
Før 2. verdenskrig besto tuberkulosebehandling av kuring som besto av frisk luft, sunn mat og hvi-
le. Men sanatorier som Tonsåsen Sanatorium hadde også utstyr til kaldtvannsbehandling og varme 
bade.[7] Etter 2. verdenskrig gjorde utviklingen av antibiotika at tuberkulosebehandlingen ble mer 
effektiv.
På 1980-tallet solgte Oslo Trygdeforening Tonsåsen Sanatorium [8]



Det ble arrangert mange turrenn i området etter krigen. Her er fra Etnedal skilags jubileumsbok:
”Etnedal skilag har skipa til langrenn desse stadene:
(…).
Os Turistheim. Tonsåsen, Turløype til Nordfjellstølen, Bjørgovarden, Danebu og Ølslykkja. Her 
vart fleire pokaltevlingar arrangert fra 1960 til 1964 mellom Etnedal, Nordre Land, Snertingdal og 
Torpa” (s. 152).
 

Kilde Hundre år på ski: Etnedal skilag 1898-1998

Postkort ca 1955

Det tok ca 3 1/2 time 
med Valdresbanen 
fra Oslo til Tonsåsen 
stasjon



Skribenten Torodd Lybeck forteller



Torodd Lybeck, Hundre år på ski. Utgitt av Etnedal Skilag, 1998.
 
 Torodd Lybeck, ”På skitur tidleg i 1960-åra”
 
”Seinare, då bror min vart fire-fem år gammal, hendte det at vi tok skiturar hilt opp 
til Kippesjøen eller Nordfjellstølen. Dit var det godt og vel fem kilometer å gå. Etter at 
eg begynte på realskulen, frå 1966 og utover, hugsar eg at vi ofte møtte Dokka-elevar 
frå klassen min, eller andre kjente frå Land, i skiløypa på Tonsåsen. Os var med andre 
ord eit vanleg utfartspunkt, ikkje berre for folk som budde i Bruflat eller Sør-Etnedal, 
men også på Nordsinni og Dokka. Stundom trefte vi kjentfolk, halvvaksne ungdom-
mar helst, som hadde gått heilt frå Danebu eller fra Ølslykkja, og var på tur til Os. Eg 
undra meg over at det kunne gå an å gå så langt på ski. Somme ”råskinn” hadde vore 
heilt på toppen av Bjørgovarden” (s. 83)



Skiturister på Nordfjellstølen ca 1960 tallet. Den ombygde Tonsås
hytta i bakgrunnen



Kart fra KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV 2002

Skiløypekart utgitt av Turitrøen hyttevel i 2002

Fra slutten av 1990 tallet kom det istand kommunalt organiserte løypelag som 
samordnet løypekjøringen mellom de ulike områdene.



TEMAKART FRILUFTSLIV 1999



Kommunedelplan for 
friluftsliv 2002-2005
Skiløyper markert med 
rødt



Skiløypekart utgitt av 
Etnedal kommune i 
2011
Til salgs på Maxbo og 
butikker i Etnedal.


