
Off-road paradis i Telemark! 

 

Ett par mil inn i landet fra E-18 Gjerstad, så kommer du til ett «hull i asfalten» som heter Felle, kjør 

videre i 3 km og så ta til høyre på en grusvei. Følg grusveien i nesten det uendelige, parkere bilen 

når du treffer en vaskeekte afrikaner med navnet Desmond. Han vil garantert møte dere med et 

stort smil. Herifra må man gå en liten halvtime før «himmelen åpenbarer seg». Canvas Hotell, ved 

Øytjønn, 460 moh. 

Rundt om på den vesle øya er det bygget opp yorter (Mongolske telt), 4 manns eller 2 manns. 

Teltene er helt fantastiske og isolert med ull duker. Dersom du skulle fryse så har alle yortene 

vedovn. Du ligger på luksusmadrasser og i deilige dun dyner.  

 

Altmuligmann Desmond hadde lagd i stand en herlig pastarett til oss når vi ankom. Etter en god 

lunsj kom sti sykkel entusiast, grunneier og medeier i Canvas – Per, som skulle være vår 

sykkelguide denne dagen. Syklene vi leide var helt nye Giant 29 tommers med fulldemping og 

autojustering av setepinne. Topp sykler med andre ord.  

For et sted å sykle off road. Det starter luftig over en 80 meter lang (og veldig smal) hengebro, 

deretter over de karakteristiske blankskurte svabergene i denne delen av Telemark. Over myrer og 

våte områder var det lagt ut tre heller, så disse var enkle å forsere. Vi valgte en 4 timers tur med 

Per, og det var herlig. Fantastiske nedfarter, krevende stier, spennende broer og tøffe 

oppoverbakker. Ingen av oss er noen drevne stisykelister, men med så gode sykler, litt mot og god 

motivasjon av Per gikk det meste helt greit. 



 

Fulle av adrenalin og litt slitne kom vi tilbake til leiren der Desmond ventet med iskald øl fra den 

Nøkne Ø, og varmt badstue telt. Etter litt mer øl, bading og badstue begynte sulten og melde seg. 

Igjen sviktet ikke supermannen Desmond som hadde lagd i stand en treretters herregårds meny til 

oss. Maten og vinen var mer enn fortreffelig og vi satt utover kveldstimene og løste de fleste av 

verdensproblemene.  

Etter en god natts søvn sto Desmond klar med frokost – egg og bacon så klart! Vi skulle sykle videre 

til Dalen Hotell på landeveis sykler – men vi hadde mest lyst til å bli…………… 

Har du en liste over «dette må jeg gjøre før jeg dør», så er et besøk til Canvas noe du definitivt bør 

påføre listen. 

Husk: «du slutter ikke å leke fordi du blir gammel, du blir gammel fordi du slutter å leke!» 

Canvas Hotell (se www.canvashotel.no) tar kun imot grupper og er åpen fra 1.5. til 31.10 

http://www.canvashotel.no/


 

God Tur og God Sommer 

 

Hilsen oss i Hekta På Tur 

 

 


