
no ser eg atter  
slike fjell og dalar

Blåfjellia hyttegrend – ved Rondane



Ved Rondane 
[A.O. Vinje 1861]

No ser eg atter slike fjell og dalar

som dei eg i min fyrste ungdom såg.

Og same vind den heite panna svalar:

Og gullet ligg på snø som før det låg.

Det er eit barnemål som til meg talar

og gjer meg tankefull, men endå fjåg.

Med ungdomsminne er den tala blanda.

Det strøymer på meg så eg knapt kan anda.

Blåtimen over Rondane med Rondeslottet sett fra  
Blåfjellia hyttegrend. Du har mulighet til å oppleve  
dette selv...

Kjører du en av de vakreste nasjonale turistvegene – riksvei 27 fra 
Enden til Folldal – dukker plutselig det kjente motivet opp som har gjort 
Harald Sohlbergs maleri «Vinternatt i Rondane» så berømt. Og som  
inspirerte Aasmund Olavsson Vinje til å skrive «No ser eg atter slike Fjell 
og Dalar» i sitt folkekjære dikt «Ved Rondane». I Blåfjellia kan du bevege 
deg i originalen, enten du går i måneskinn en vinternatt, lar deg beruse 
av stemningen en vakker vårdag eller setter deg ned en lun sommer-
kveld og lytter til naturens mjuke toner og skuer ut over det vi mener er 
Norges vakreste utsikt. I dette naturskjønne området har vi 65 store 
selveiertomter å tilby. Det blir ikke flere hytter i dette området.

La ikke sjansen gå fra deg!
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Sollia og Rondane har inspirert svært mange kunstnere. 
Kjell E. Midthun har viet en stor del av arbeidet til dette 
området. Han er mest kjent for de mange morsomme nisse
bildene til julekort etc., der han samtidig formidler norsk 
natur og naturmystikk.  

Blåfjellia hyttegrend har en beliggenhet litt utenom det vanlige. Nærheten og utsikten til Atnsjøen og 
Rondane med nasjonalparken er eksklusiv. RV 27 mellom Enden og Folldal, som snor seg et par steinkast 
nedenfor hytteområdet, har pga. de naturskjønne omgivelsene fått status som nasjonal turistveg. Som det 
framgår av karet over er det gode adkomstmuligheter til Blåfjellia uansett hvor du kommer fra.





Opptil 5 mål egen tomt

Hytteområdet Blåfjellia har totalt 65 store 
tomter på 3–5 dekar. De er opparbeidet med 

adkomstvei, vann, avløp, strøm og  
bredbånd/kabel-TV. 

Området ligger lengst nord i Stor-Elvdal  
kommune, i Sollia ved foten av Rondane og 

Alvdal Vestfjell. Tomtene ligger fra 800–900 
moh. med Gravskarhøgda (1.767 moh),  

kommunens høyeste topp, i ryggen. 

Området har en eksklusiv beliggenhet tett  
opptil Rondane Nasjonalpark og andre  

særpregede og naturskjønne omgivelser. 

Et hav av muligheter og aktiviteter

Ta turen opp på de høyeste toppene, eller et forfriskende bad i de dype 
juvene. Spenn på deg skia og gli over hvite vidder, ta med børsa på jakt 
etter fugl eller let opp ørreten med fiskestang. Eller legg turen til Atna, 
Folldal, Koppang eller Alvdal for å oppleve bygdelivet. Fra Blåfjellia er 
aktivitetsmulighetene uendelige.

Året rundt byr Blåfjellia og området på mange muligheter. Her er rom 
for egne aktiviteter og muligheter for glede og rekreasjon. Noen ganger  
kanskje bare ved på peisen og nyte synet av de alltid vakre fjella i skiftende 
lys og årstider. Søker du videre inn i naturen er mulighetene mange.  
Vi har laget en meny til deg med en rekke linker. Dess mer du lærer  
Blåfjellia, Sollia, og Rondane å kjenne, dess lengre og rikere blir din 
egen favorittmeny…

Blåfjellia hyttegrend har en fantastisk beligenhet med 
Atnsjøen, Atnsjømyrene naturreservat og Rondane i 
bakgrunnen. (Flyfoto.)

Området rundt Rondane, Alvdal vestfjell og Sollia 
byr på utallige aktivitetsmuligheter. Her kan du f.eks 
jakte på rype eller villrein …

… prøve fiskelykken  eller gå en tur i fjellet. Området 
har et fantastisk terreng og er like flott både sommer 
og vinter. 
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