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Jotunheimen er Norges best besøkte turområde. Helt siden 1850-tallet har det vært en av de mest populære
områdene for fjellvandring. Her finner vi de to høyeste fjellene i Nord-Europa, og ingen andre steder i Norge
er det flere 2000-meters topper.
Landskapet byr på en imponerende vill, vakker og variert natur.
Denne boka forteller Jotunheimens historie fra steinalderen til i dag, med særlig vekt på «Gullalderen»,
1800-1900-tallet, da de mest berømte foregangsmennene og -kvinnene inntok fjellet. Det var fra før lokal
bosetting i det røffe høyfjellsmiljøet, med setring sommerstid og jakt på høsten, men nå begynte borgerskapet i
byene å oppdage rekreasjonsmulighetene i fjellivet.
Den Norske Turistforening ble stiftet på denne tiden, og det var nå at norske og utenlandske fjellklatrere
gjorde de første, spektakulære fjellbestigningene. Store Skagastølstind fikk sin førstebestigning, og steds- og
rutenavn ble satt både her og andre steder i Jotunheimen som for eksempel Mohns skar og Heftyes renne.
Kunstnere kom også opp i høyfjellet, og i den nye nasjonen Norge ble fjellet selve emblemet på norsk nasjonal
ånd, både i tekst og bilder, og i musikk. Edvard Grieg skrev ned budeien Gjendine Slåliens melodier og
foreviget dem i klassisk drakt.
Men scenemusikken til Ibsens Peer Gynt skrev han 14 år før han selv opplevde fjellryggen ved Gjende der
Peers bukkeritt finner sted!
Det er ikke få bøker som har blitt utgitt om dette fjellområdet, og bokas forfatter har gjennomgått nær sagt

«alle» tilgjengelige kilder, for å kunne gi en mest mulig komplett fremstilling av fjellfolk og oppdagelser
gjennom tidene. Boka er rik på spennende detaljer, også for dem som kjenner Jotunheimen godt fra før.
A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap, eller forkortet JVB, er i hovedsak et busselskap men bedriver
også noen andre aktiviteter. Rundtur fra Oslo. Sett av en dag og ta denne flotte reisen til Valdres og
Jotunheimen med Valdresekspressen og M/B Bitihorn. Båten er i trafikk. Jotunheimen Bre- og Fjellføring Vi
har Lom og Lemonsjøen som utgangspunkt, og tilbyr skreddersydde dagsturer og flerdagsturer på ski og til
fots innenfor. Tyinholmen er et av de mest tradisjonsrike turiststedene i Jotunheimen med historie helt tilbake
til 1892. Stedet har en praktfull beliggenhet ved nordenden av. Velkommen til Jotunheimen Feriesenter
Jotunheimen Feriesenter ligger ved foten av Jotunheimen i naturskjønne omgivelser. Glimrende utgangspunkt
for rafting i Sjoa. 1836 – 2011 175 ÅR FOR OG MED TURISTER. Spiterstulen ligger 1100 m.
o.h. ved skoggrensen i den lune og frodige Visdalen, som ligger i Lom kommune i Jotunheimen. Fakta
Jotunheimen nasjonalpark ligger i Oppland og Sogn og Fjordane og måler 1155 km2. Attraksjoner: Norges
største ansamling av 2000-meterstopper Gjendesheim ligger vakkert plassert ved foten av Besseggen i
Jotunheimen og kan by lett tilgjengelige fjelleventyr i fantastiske omgivelser. Gjendesheim er et. Velkommen
ombord! NYHET – BILLETTBOOKING! Kjøp billett nå, gå rett ombord uten kø! Svært mange ønsker å
oppleve magiske Gjende, Besseggen og Jotunheimen. Opplev eventyrlige naturopplevelser året rundt, og
enestående mat i et flotte og komfortable omgivelser!

