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selJOrD: Hans Inge 
Hagen (50) syntes det 
var vanskelig å finne 
god informasjon om 
turstier, så tok han 
saken i egne hender.
Audun Bjørnfeld

Lokalpatriot og turentusiast 
Hans Inge Hagen (50) savnet 
lett tilgjengelig informasjon om 
turstier og ruter man kunne gå i 
Seljord. På eget initiativ og ti-
mevis med egeninnsats laget 
han derfor den ikke-kommersi-
elle appen Fintur. Der kan man 
finne turruter i mange varian-
ter for både de aller sprekeste 
og for oss vanlige dødelige.

Hans Inge fokuserer spesielt 
på Seljordsområdet, der han 
bor, men han har også lagt inn 
turer fra blant annet Bø, Notod-
den og Rjukan. Appen er linket 
til Instagram der man kan se på 
bilder fra turene som anbefales.

Denne solfylte dagen tar 
Hans Inge med TA på Såvestaul-
nuten, en topp på 1067 meter 
som hører til Skorvefjell. Med 
hans egen app skal vi følge tur-
løypa opp over tregrensa med 
start fra parkeringsplassen på 
Haugan.

Hans Inge forteller at denne 
toppen er lettere tilgjengelig og 
raskere å komme til enn de høy-
este toppene på Skorve, slik 
som Gøysen (1370 moh.) og 
Nordnibba (1365 moh.). Samti-
dig har den vel så bra utsikt. En 
passe fin tur for folk flest.

– Det er nå tursesongen star-
ter her på Skorvefjell. Varmen 
de siste dagene har nok tært 
kraftig på snøen, men vær for-
beredt på å forsere noen snø-
parti, sier han. 

" 
Finner jeg en 
enda raskere 
og bedre rute til 

målet, registrerer jeg den 
inne på appen.
hans inge hagen
Turentusiast 

skjulte perler
– Før vi setter i gang må jeg akti-
visere et par gps-er, nærmest 
unnskylder Hans Inge seg.

– Finner jeg en enda raskere 
og bedre rute til målet, registre-
rer jeg den inne på appen. Alle 
gps-er er ikke like nøyaktige, 
derfor bruker jeg to. Men når 
man følger turruta på appen 
blir ingen data fra deg og din 
mobil registrert og lagret mens 
du går, presiserer Hans Inge. 

For tre år siden startet han ar-
beidet å lage gratisappen Fintur 
og utviklingen pågår kontinu-
erlig. Han vil hjelpe andre til å 
finne turperler de ikke er klar 
over.

– Til og med folk som bor i 
Seljord er ikke klar over alle de 
flotte turmulighetene man har 
her i bygda. Jeg ønsker at man i 

enda større grad skal benytte 
seg av naturen og opplevelsene 
den gir. Da er det en fordel med 
et verktøy som hjelper folk flest 
til å komme seg ut, både store 
og små. Gamle ferdselsårer som 
går på kryss og tvers kan bli 
gjenoppdaget og brukt til tur-
sti, tilgjengelig for alle. Det er 
ambisjonene for denne appen, 
forteller Hans Inge engasjert.

en digital reise
Hans Inge har vært multimedi-
edesigner i over 25 år. App-ut-
vikling ble en naturlig del at 
progresjonen på dette feltet, fra 

CD-ROM og multimedia på 
90-tallet, til interaktive nettsi-
der ved århundreskiftet og vi-
dere til apper fra 2010. For to år 
siden startet han sitt eget firma 
Lavine AS der han driver med 
Software, apper, design, drone-
video og andre ting.

– Alt dreier seg om bruker-
opplevelser og strukturering av 
innhold. Om appen blir en suk-
sess eller ikke, er avhengig av 
mange faktorer, der konsept, 
funksjonalitet, design og inter-
aksjon bare er en del. Markeds-
føring og salgskanaler er en an-
nen. 

– For tida jobber jeg med å få 
flere lokale detaljer i karta. Det 
vil si flere navn, kurver og små 
lokale punkt. Samt ny integrert 
værmelding-funksjon og opti-
malisert Fintur-poenginnsam-
ling. Per i dag er funksjonalite-
ten best på iPhone, men de an-
dre plattformene kommer etter 
og appen vil etter hvert bli utvi-
kla for nettbrett og AppleTV, 
sier Hans Inge, og legger til:

– Dette vil da bli en fin måte å 
oppdage nye turer på, der man 
kan planlegge og bli inspirert til 
å gå på tur. Og appen vil selvføl-
gelig forbli gratis.

Vi puster oss møysommelig 
oppover gjennom vei, sti, skog 
og eng med blendende sol og et 
nærmest vindstille fjell. Mot 
toppen må vi forsere noen parti 
med snø, men stort sett kan vi 
flyte oppå, og 100 kg med mann 
og sekk kan faktisk liste seg for-
siktig over.

Utsikt og innsikt
Etter cirka en times gåtur er vi 
fremme ved Såvestaulnuten. 
Og innsalget fra Hans Inge på 
forhånd viser seg å holde vann. 
Her skuer vi utover Telemark 
med Lifjell, bølgende åser og 

Savnet app for turstier – laget sin egen

PÅ TUr: Hans Inge Hagen var lei av å rote rundt etter fine stier. Nå hjelper han andre med å finne dem.
 FOTO: Audun Bjørnfeld



ÅP EN T: M AN - L ØR 9 -20 , SØN 11-20

Tlf. 900 30 890 – Bøleveien 218
v/jernbaneundergangen nær Menstadbrua

Plantesalg Skien

VÆR TIDLIG UTE, DET BESTE GÅR FØRST!

VI FEIRER 6 ÅRS
JUBILEUM MED
SUKSESS AV BILLIGE
KVALITETSPLANTER
Betulia, Surfinia, Villa de Paris,
Million Bells, 23cm stemor i skål m.m.

Kun 60,-
ALT AV

SOMMERBLOMSTER
ANKOMMET

- TIL BILLIGE PRISER

VI KAN LEVERE ALLE SLAGS
HEKKEPLANTER TIL RIMELIGE

PRISER VED FORSKUDDS-
BESTILLING OG BETALING.

Kjempeutvalg med
AMPLER
Surfinia, Million Bells
og Lobelia

KUN 150,-
10pk STEMOR SMÅBLOMSTRET
HVITE MARGERITTER

Kun 30,-
Tilbud gjelder tom. 7. juni eller så langt varebeholdningen rekker. Med forbehold om trykkfeil.

Våre kunder sier at vi har billigst og størst utvalg i Telemark!
DERE SOM IKKE HAR VÆRT INNOM, KOM INNOM FOR Å SE VÅRT STORE UTVALG OG GODE PRISER!
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aPP: Fintur er en egen app for 
turstier, spesielt for Seljord, men 
også andre nærliggende byer.

Savnet app for turstier – laget sin egen

fjelltopper så langt øyet rekker. 
Der nede i mikrostørrelse ser vi 
Seljord sentrum og videre mot 
Bø strekker Seljordsvannet seg.

Mens vi vandrer på vår vei 
opp og ned fjellet, filosoferer 
Hans Inge over de positive bi-
virkningene av å komme seg ut. 
Ikke bare det å bruke kroppen, 
men den helsebringende effek-
ten for hjernen når endorfinene 
får jobbe og tankene flyter fritt. 
Som en slags hjernevask der alt 
av stress og bekymringer viker 
plass for kreativitet og positive 
tanker. 

– Se på den steinen der for ek-

sempel, sier Hans Inge og pe-
ker.

– Hvis du ser den fra en an-
nen vinkel kan den se ut som et 
troll. Jeg er stadig på jakt etter 
artige og gode motiver som jeg 
kan tegne eller ta bilde av, der 
naturen har transformert seg til 
noe annet enn den opprinneli-
ge rota eller steinen. Jeg lager 
temaserier der jeg tar et skrå-
blikk på folk og natur med bruk 
av illustrasjoner, bilder og 
tekst. Og ideene kommer aldri 
så tett som når jeg går tur, for-
teller Hans Inge. 

sOlGT: Runar Vassbotten og familien har kjøpt Grosshaug, 
primært for å bevare friområdet slik det er i dag.

NOTODDEN: Liv 
Olaug Hovde og 
Runar Vassbotten 
har kjøpt Grosshaug 
for 2,5 millioner 
kroner. 
Mari NyMoeN 
Nesten hele den 20 måls store 
eiendommen er regulert til 
friområde i gjeldende kom-
muneplan, og til naturområde 
i den arealdelen som for tiden 
er under politisk behandling. 

Vassbotten forteller at han 

kom i snakk med Ingrid Haa-
ve, som fortalte at hun vur-
derte å selge eiendommen. 

– Vi bor like ved og er veldig 
glade i dette området, og når 
vi hadde økonomisk mulig-
het, så kjøpte vi eiendommen. 
Jeg fryktet at den skulle kom-
me i hendene på en utbygger, 
forteller Vassbotten.

– Vi kjøpte eiendommen 
primært for å sikre Grosshaug 
i sin nåværende form. Vi ser 
også på muligheten for å byg-
ge en bolig til oss selv der Ur-
byes vei ender, 

Ga 2,5 mill. for 
hele Grosshaug


