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Tussheim er i dag et yndet turmål for lokalbefolkningen i Lesja. Lesja 
kommune tror Tussheim har et stort utviklingspotensial som 
opplevelsesprodukt som ved riktig bruk kan benyttes til å profilere 
bygda og skape økt aktivitet i kommunen.  
 
I sommer skal det gjennomføres en rekke tiltak langs stien opp til 
Tussheim og det skal også bygges ei dagsturhytte ved utsiktspunktet. På 
møtet vil det bli gitt informasjon om disse tiltakene.  
 
For at prosjektet skal la seg gjennomføre må det en dugnadsinnsats til. 
Kommunen håper innbyggerne har interesse av prosjektet og at 
dugnadsånden er stor. 
 
Velkommen til en hyggelig kveld med informasjon om prosjektet 
Tussheim og en prat om hva vi sammen kan klare på dugnad!   
 
Vi gleder oss!   
 
Hilsen Lesja kommune v/arbeidsgruppa for prosjektet. 

THUSHEIM - HYTTEDRØMMEN TIL THEA OG HANS ANTON 

JOHAN HOLE (ÅR 1910) 

På fjellet over Lesja sentrum ruver en flere meter høy varde 

med et kors på toppen. Varden er godt synlig fra Lesja 

sentrum og området rundt. Stien opp til varden slynger seg 

opp gjennom eventyrskogen, over tregrensa og helt opp på 

snaufjellet. Turen opp er passe lang, du blir varm i trøya og 

ved målet, selve varden, må du bytte til tørre klær. Det blåser. 

Det er helt utrolig å tenke på at Thea og Hans Anton Johan 

bygde seg hytte her for over 100 år siden. Du får varmen i deg 

og begynner å se deg rundt. Over alt hvor du ser er det fjell. 

Nasjonalparker så langt øye kan se. Bygda du har så kjær 

snirkler seg i dalbunnen med Lesja sentrum i midten. Da går 

det opp for deg, du forstår hvorfor Thea og Hans Anton Johan 

mot alle odds bygde hytte på akkurat denne forblåste plassen, 

det må ha vært på grunn av utsikten! Takket være Thea og 

Hans Anton Johan sin innsats har Tussheim fått en helt 

spesiell historie og en unik varde. 

 

NÅTID - 110 ÅR ETTER BYGGESTART  

Tussheim er i dag et yndet turmål i hovedsak for bygdafolk. 

Lesja kommune er nå i gang med å videreutvikle stien og 

Tussheim som et opplevelsesprodukt. Mye har skjedd på 

ganske kort tid. Lesja kommune har fått innvilget et prosjekt 

kalt «villreinen i fortid og nåtid» samtidig som vi har blitt 

nasjonalparkkommune og er en del av villreinløypa. Gjennom 

prosjektet «villreinen i fortid og nåtid» fikk kommunen 

handlingsrom til å utarbeide en helhetlig plan for Tussheim. 

Den helhetlige planen er nå lagt. Planen forteller at vi skal 

synliggjøre og tilrettelegge stien opp til Tussheim, og vi skal 

bygge et nytt signaturbygg som man kan nyte utsikten til både 

varden, bygda og Reinheimen fra. Villrein skal være et 

gjennomgående tema for hele opplevelsesproduktet.  
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