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Friluftsklubben i Oslo 

Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi 
legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi 
ønsker å skape et godt sosialt miljø for 
medlemmene gjennom foreningens akti-
viteter. Foruten turer arrangerer vi også 
møter, fester og kurs, og vi stiller på 
dugnad for andre friluftsorganisasjoner 
som jobber i Oslomarka. 

 

Leder: 
Magne Arentsen, 22 46 60 17 (p), 
22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m), 
mar@patentstyret.no 

Medlemsservice og økonomi: 
Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p), 
63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m), 
oyvind@friluftsklubben.no 

Foreningens adresse: 
Friluftsklubben c/o Øyvind Grandum, 
Fetveien 159 D, 2007 Kjeller 
Kontonr: 9235.21.68396 

Redaktør: 
Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 
Hyttefut Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Solstua turisthytte: 
Hyttefut Janne Møller Stray,  
980 38 327 (m) 

Nettsider:  
http://www.friluftsklubben.no 
Nettredaktør: Terje Didriksen:  
terje@friluftsklubben.no 

 

Leder’n 

Sommeren i år begynte bra i juni, men 
blir nok etter det mest husket for ustabilt 
vær med mye regn og lite solskinn. 

Kanskje bør vi da glede oss til høsten. 
Utover kan det ligge mange klare fine 
dager og vente hvor vi i Friluftsklubben 
kan tilby turer hvor du både får naturopp-
levelse og godt sosialt selskap. 

Turprogrammet denne høsten er velkjente 
turer, men vi har også med noen arrange-
menter til nye steder. Bli med, og ta 
gjerne med deg noen du kjenner slik at vi 
får gjort Friluftsklubbens tilbud kjent for 
enda flere. 

Vi skal for øvrig gjøre en del PR utad på 
sensommeren og utover høsten, og håper 
med det å få enda flere medlemmer. 

Etter det forrige nummeret av Friluft 
takket Terje Didriksen av som redaktør 
etter 10 år. Vi vil takke Terje for stor inn-
sats. Med hans avgang vil vi også savne 
hans tilstedeværelse som redaktør med 
møterett på styremøtene. Han har hatt 
mange kloke tanker til styret i disse årene. 

Styret jobber nå med å skaffe en ny 
redaktør til bladet, og takker nestleder 
Hanne Enger som har tatt på seg opp-
gaven med dette nummeret av Friluft. 

Vel møtt på tur i høst!! 

 

 

 

 

Forsidebildet  

Molladalen 
Foto: Hanne Enger 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens arrangementer 

Alle er velkommen på arrangementene 
våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på 
følgende:  

Deltakelse skjer helt på eget ansvar. Vi 
har ingen forsikringsordninger som 
dekker skader som deltakerne pådrar seg. 
Er det forhold som turlederen bør kjenne 
til så si i fra før turen. Er du usikker på 
om du har forutsetninger for å delta på en 
tur eller har du spørsmål om turutstyr, så 
ta kontakt med turlederen.  

På arrangementer uten påmeldingsfrist er 
det bare å møte opp. Dersom du har meldt 
deg på en tur og det viser seg at du likevel 
ikke kan bli med, så gi straks beskjed til 
turlederen. Påmelding er bindende så 
langt turlederen/arrangøren har økono-
miske utlegg for bestilling av hytte, 
innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 
må dekkes av den deltakeren som melder 
seg av turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 
tekstmelding eller epost, er du først å 
regne som påmeldt når du har fått be-
kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 
nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 
kjøringen med 2 kroner pr. km tur/retur 
oppmøtested og reisens mål. Kostnadene 
deles på alle deltakerne uavhengig av 
hvor mange det er i hver bil. 

Ved deltakelse på turene anser vi disse 
vilkårene som kjent og godtatt av del-
takerne. 

 

Friluftsklubbens julefest 

lørdag 28. november kl. 19.00 

Julefesten er en årlig tradisjon hvor vi 
oppsummerer litt fra året som har gått, og 
har det hyggelig sammen med andre i 
klubben. På festen vanker det; 

� Treretters middag 
� Sanger 
� Levende musikk og dans 
� Konkurranser og underholdning 
� En hyggelig bordkavaler  

(om du melder deg på). 

Festen vil som seg hør og bør holdes på 
en koselig hytte i marka med relativ 
nærhet til offentlig transport og parkering.  

Maks antall: 35. De første påmeldte får 
plass ved for stor pågang. Ingen grunn til 
å nøle! 

Pris: 300,-. Dette inkluderer gløgg ved 
ankomst, treretters middag og over-
natting. Drikke tar du med selv. 

Påmelding: Frist 23. november. På-
melding skjer ved innbetaling av kr 300 
til konto 9235.21.68396. Meld også ifra 
til kontaktperson. 

Antrekk: Pent. 

Nærmere informasjon om hytta, avreise-
tid- og sted, adkomst etc. kan fås på 
Friluftsklubbens nettsider nærmere festen, 
eller ved henvendelse til kontaktperson. 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  
951 47 284 (m) eller 63 80 38 11 (p). 

 

 



Friluft nr 3/2009 

4 

Høstens medlemsmøter 

Vi ønsker også denne høsten velkommen 
til medlemsmøter i Tidemandsstuen. 
Dette er en søt gammel villa som ligger i 
Tidemandsgaten 44 ved Vestkanttorget, 
kort vei fra Majorstua. 

På møtene vanker det hjemmebakte 
kaker, kaffe, te og saft. Dette får du kjøpt 
for en billig penge – som går til inntekt 
for klubben. 

Møtene begynner kl. 18.00. 

 

 

onsdag 9. september 

Vi viser lysbilder og forteller fra årets 
sommertur som gikk til Jotunheimen. Vi 
får høre om deltakernes opplevelser på 
både Bukkelægeret og Glittertind. 

onsdag 11. november 

Tema for denne medlemskvelden er ennå 
ikke helt klart, men vi jobber med å 
kunne presentere et interessant foredrag. 
Nærmere informasjon om dette medlems-
møtet kommer på nettsidene. Du kan også 
få informasjon ved henvendelse til Magne 
Arentsen, 936 17 068 (m). 

 

Velkommen til alle nye og gamle 
medlemmer! 

 

 

"Tromboner i akustisk dal" – fra 
musikalsk utendørsopplevelse 

"Musikarar og publikum måtte gå i to 
timar før dei nådde konsertlokalet i 
spektakulære Molladalen på Sunnmøre." 
Slik åpnet reporter Arill Riise fra TV2 
nyhetsinnslaget fra denne musikalske 
vandringen oppe mellom fjellene. 

To av Friluftsklubbens medlemmer deltok 
også på denne konserten som hadde sam-
me tittel som artikkeloverskriften her. 
Opplevelsen var et samarbeid mellom 
komponist Knut Olaf Sunde, Ørsta 
Fjellfestival – og naturligvis det lunefulle 
været på vestlandet. 

Vi fikk oppleve både sol, regn og vind 
oppe i selve dalen, i tillegg til trombone-
toner forsterket av vanvittige ekko fra 
dalsidene. Flere av fjellene her oppe når 
høyder rundt 1.400 moh. Molladalen er 
kjent som et klatreeldorado og skilter med 
kjente topper som Randers topp, Mohns 
topp og Slingsbys topp. Stedet kan abso-
lutt anbefales – både med og uten 
tromboner! 

Hanne Enger 

 
Trombone i Molladalen – Foto: Hanne Enger 
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Smått og stort 

Friluft vil komme tre ganger pr. 
år og i farger 

Fra og med i år har vi bestemt at vi skal 
gå ned fra fire til tre utgivelser av bladet 
årlig. Arbeidet med Friluft er et ganske 
omfattende arbeid for få personer. Ved å 
redusere antall utgivelser pr. år så får vi 
bedre tid til å kvalitetssikre hvert num-
mer. Vi skal også prøve å få mer stoff og 
artikler til bladet enn tidligere. Her ønsker 
vi hjelp av medlemmene. Har du noe 
interessant å dele med Frilufts lesere, så 
send det inn til oss. Dette kan være bilder, 
en liten fortelling fra en tur du har vært 
på, eller tips til nyheter vi kan skrive om. 

Hvert nummer vil med færre utgivelser 
inneholde flere turer, og det vil kunne 
være mulig å planlegge lengre fremover i 
tid. Vi skal også sørge for å la det bli en 
overlapping med turpresentasjonene slik 
at turer som annonseres langt frem vil bli 
gjentatt først i neste nummer av bladet. 

Vi jobber også med å få bladet i farger. 
Bildegjengivelser fra naturen fortjener 
bedre kvalitet enn sort/hvitt. 

Ta gjerne kontakt med oss om hva du 
synes om bladet, eller hvis du har idéer til 
forbedringer. 

Solcellepanel på Buvasskoia 

Ringerikes Turistforening melder i sitt 
blad Skauleisposten om at Buvasskoia 
sørvest i Vikerfjell nå har fått solcelle-
panel med elektrisk lys. De sier videre at 
de som ikke liker dette kan la være å 
bruke det, og bruke stearinlys som tid-
ligere.  

Ellers har stedet nå også fått både båt og 
kano, som følge av at RT har valgt stedet 
som base for Barnas Turlag. 

PR og nye medlemmer 

Vi har hatt flere år nå uten større PR-
aksjoner utad. Etter hvert som hyttene 
våre har blitt kjent har vi likevel fått 
mange medlemmer som ønsker å nyte 
godt av medlemsprisene her, og mulig-
heten til å kjøpe nøkkel. Vi skal utover 
denne høsten også mer aktivt prøve å få 
rekruttert flere aktive medlemmer til 
turene våre. 

Vi oppfordrer også våre allerede regi-
strerte medlemmer å bli med på turene 
våre. 

 
Store og små inviteres med på tur 
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Utendørskonsert for 
morgenfugler 13. september 

I forbindelse med ULTIMA’09 Oslo 
Contemporary Music Festival arrangeres 
det søndag 13. september konsert i sol-
oppgang ved Fagervann. Konserten 
begynner 06:30, så det kan kanskje an-
befales å dra opp med telt på lørdag kveld 
om man ikke er av de riktige morgen-
fuglene. Fagervann ligger i Maridalen – 
du kan bla komme deg dit på sti fra 
Maridalen skole.  

Mer om arrangementet kan du lese på 
ULTIMA sine nettsider: www.ultima.no 

 

 

Gledelig oppgang i 
besøkstallene på Solstua 

Vi har registrert at Solstua endelig begyn-
ner å bli virkelig populær. Dette året har 
vi hatt rekordmange bestillinger på hytta i 
forhold til tidligere. Men, fortsatt er det 
god plass i helgene. Vi oppfordrer de av 
medlemmene våre som ennå ikke har 
vært på Solstua til å ta et besøk der i høst. 

Hytta ligger kort vei fra parkering og kan 
dermed nås lett. Hytta er en skikkelig 
koselig hytte for opp til 6 personer. Fine 
turmuligheter med mange severdigheter i 
området. Se bak i bladet for detaljer. 

 

Snekker Øyvind Grandum på den nye trappa til Solstua, ferdig høsten 08 – Foto: Hanne Enger 
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Tursidene 

Helgetur til Hovdehytta 

lørdag 29. – søndag 30. august 

Bli med på tur med utsikt over Oslo-
fjorden. Hovdehytta er en av turist-
foreningens siste tilskudd på stammen, og 
denne hytta må sies å være verdt et besøk 
ene og alene på grunn av den fantastiske 
utsikten. Hytta ligger høyt og fritt til på 
Furuåsen ved Solli i Asker. 

Hovdehytta ble bygget som jakthytte i 
1922 av slaktermester Torolf Hovde. 
Under 2. verdenskrig var hytta tilholds-
sted for hjemmefronten, og åsted for ille-
gale sportsarrangementer. Senere har 
hytta vært både luftvaktpost under den 
kalde krigen, og tilholdssted for Heime-
vernet.  

Asker kommune overtok stedet i 2005 og 
DNT Oslo og Omegn i 2006, og hytta kan 
nå benyttes til å nyte det fredelige 
friluftsliv og utsikten. 

Vi kjører til Solli gård i Asker. Derfra går 
vi opp til hytta via Vestlia. Lørdag kveld 
koser vi oss med reker. Søndag returnerer 
vi til bilene via Sandungen der vi tar et 
bad om vi har lyst. 

Distanse: ca. 3-4 km opp og 6-7 km ned. 

Avreise: Med bil fra Oslo sentrum lørdag 
kl. 15:00. Møtested(er) organiseres etter 
påmelding. Retur til Oslo om lag kl. 
17:00. 

Pris: Overnatting kr. 175 (DNT-med-
lemmer) / 275 (ikke-medlemmer). 

  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
mandag 24. august. Påmelding er bind-
ende av hensyn til hyttereservering. Si 
ved påmelding ifra om du disponerer bil. 

Kontaktperson:  
Hanne Enger, tlf 928 52 424 eller epost: 
hanne_enger@hotmail.com 

Dagstur i Lillomarka  

søndag 6. september 

Lillomarka er et Nordmarka i miniatyr, 
med stort sett storkupert og åpent terreng. 
Kanskje ikke så rart når disse markene 
ligger vegg i vegg bare oppdelt av 
Gjøvikbanen.  

Vi går fra Solemskogen opp til Grisputten 
og over til Lilloseter hvor vi raster. Fra 
Lilloseter går vi på blåmerkede stier ned 
Bispedalen og vi får med oss den berømte 
tyven Ole Høilands hule i Lillomarka. 
Herfra går vi om Linderudkollen tilbake 
til Solemskogen.  

Avreise:  Buss 56 Solemskogen går fra 
Torshov kl. 10.56 og er på Solemskogen 
kl. 11.13.  

For de som ønsker å kjøre bil så er det 
parkering ved Solemskogen. Turlederen 
kommer med bil. Ta kontakt hvis du 
ønsker å sitte på. 

Retur med buss kl. 15.20, som er på 
Torshov kl. 15.39.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 4. september. 

Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf 936 17 068. 
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Kveldstur i Vestmarka med 
orientering 

onsdag 16. september 

De som ikke har noe imot å vandre vekk 
fra de oppgåtte stiene kan bli med på ut-
forsking av noen mindre besøkte deler av 
Vestmarka. Vi tar for oss et av Flagg-
sprettens orienteringskart og går på jakt 
etter poster i høstkvelden. Turleder gir 
kort innføring i bruk av kart og kompass 
underveis på turen. Husk gummistøvler! 

Turens lengde: 5-10 km eller 2,5 timer. 

Påmelding til turleder innen tirsdag 15. 
september. Si ifra om du har bil. 

Avreise: Felles transport avtales etter på-
melding. Avreise med bil fra Oslo ca. 18. 

Turleder: Hanne Enger, tlf 928 52 424. 

Dagstur i Vestmarka med 
Asdøljuvet og Haukelia 

søndag 20. september 

Asdøljuvet er som Aurlandsdalen i 
miniatyr. Friluftsklubben hadde for noen 
år siden en tur som gikk via 
Aschenbergsetra på nordsiden av juvet, 
men hvem vet hva som skjuler seg på 
sydsiden? Vi går opp gjennom det ville 
juvet (kjentmannspost) til Asdøltjern og 
raster i strandkanten. Derfra fortsetter vi 
på sti og vei bort til den åpne setervollen 
ved Haukelia. Her er det vid utsikt over 
Sylling og Hørtekollen. Fra seteren følger 
vi en møysommelig bygget kjerrevei i vill 
og nesten ”vestlandsk” natur ned igjen til 
parkeringsplassen ved inngangen til juvet. 

Distanse: Turens lengde er ca 5 km i 
ganske kupert terreng.  

Avreise: Felles transport fra Oslo kl 10.30 
blir organisert etter avtale med turlederen.  

Påmelding Til kontaktpersonen innen 
fredag 18. september. 

Kontaktperson og turleder:  
Morten Eriksen, tlf. 909 15 571. 

Høstfargetur til Vassfarkoia 

lørdag 19. – søndag 20. september 

Du trenger ikke dra langt for å få deg en 
fjelltur. Kun 1½ times kjøring fra Oslo 
ligger Vikerfjell, som er en villmark i 
miniatyr. Vi bruker Vikerkoia som 
utgangspunkt og prøver å få til noen fine 
turer på lørdag og søndag. Denne turen 
hadde vi også for to år siden. Men vi vil 
gjerne gi flere sjansen til å oppleve 
Ringerikes turistforenings nye hytte. Her 
kan vi kjøre helt frem til hytta. I klarvær 
er det fin utsikt fra toppene. Vi håper 
høstfargene begynner å gjøre seg gjeld-
ende denne helgen. Lørdag kveld hygger 
vi oss på koia. 

Ta med middag etter eget ønske lørdag. 
Søndag spiser vi på veien hjem. Ellers tas 
brødmat med til en frokost og to lunsjer.  

Avreise: Fra Sporveismuseet på Major-
stuen kl. 12.00 lørdag. Tilbake til Oslo 
søndag kveld. 

Antall deltakere: 12  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 16. september. Si i fra ved på-
melding om du disponerer bil. Godt-
gjørelse etter gjeldende satser. 

Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068. 
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Helgetur på sykkel til 
Katnosdammen 

lørdag 26. – søndag 27. september 

Denne helgen skal vi få med oss Nord-
marka fra nord til sør. Turen tar utgangs-
punkt på Grua. Her sykler vi først på as-
falt opp mot Mylla og så ned til Svart-
bekken hvor vi drar inn i marka på skogs-
bilvei til Gjerdingsdammen. Videre herfra 
til Katnosa og Katnosdammen hvor vi 
overnatter. Søndag blir vi enige om en 
rute som enten ender i Sørkedalen, i 
Maridalen eller på Sognsvann. 

Mat: Innkjøp til felles middag avtales 
etter påmelding. Alle tar med egen brød-
mat og drikke. 

Avreise: Togtider og oppmøte avtales 
med turleder før avreisedagen. 

Utstyr: Lakenpose, sykkel, lappesaker. 

Pris: Tog til Grua og overnatting kr. 175 
(DNT-medlemmer) / 275 (ikke-medl.).  

Maks antall: 10 deltakere.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
mandag 21. september. 

Kontaktperson og turleder: Iver Nicolai 
Gjersøe, tlf. 67 53 29 20 / 452 59 357. 

 
Fårikålen er fortært – Foto: Hanne Enger 

Lørdagskveld med fårikål på 
Sellanrå 

lørdag 3. – søndag 4. oktober 

Det har etter hvert blitt en tradisjon med 
tur til Sellanrå med fårikålmiddag den 
første helgen i oktober. Vil du ha noe 
annet, så ta med noe eller bruk proviant-
lageret, og lag en annen rett selv. Ellers er 
det vel lite som kan måle seg med en 
hyggelig kveld på hytta foran peisen hvor 
praten går livlig mellom ivrige turdel-
takere.  

Søndag skal vi arrangere åpen hytte hvor 
vi håper at andre turfolk vil ta turen 
innom hytta. Vi holder åpent for 
servering denne dagen. Arrangementet vil 
bli annonsert i Aftenposten. 

Avreise: Fra Jernbanetorget tas t-bane nr. 
4 – Ringen - kl. 15.36. Den er på Nydalen 
kl. 15.50. Det er bytte til buss nr. 51 mot 
Skar kl. 15.57. Gå av på Nordre Vagge-
stein som er siste holdeplass før Skar kl. 
16.16. Det er ca. en times gange til hytta. 
Følg merking mot Tømtehyttene. Rett før 
Tømtehyttene er det merket videre mot 
Sellanrå. 

Pris: Sporveistakst på bussen. Over-
natting på Sellanrå for medlemmer er kr. 
100,-. Er du med på fårikålmiddagen 
koster den kr. 70,- pr. person inkludert 
dessert.  

Utstyr: Sovepose, vanlig turutstyr for en 
dagstur, brødmat.  

Påmelding til kontaktpersonen innen 
onsdag 30. september. 

Maks antall: 15 personer. 

Kontaktperson og turleder: 
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.
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Åpen hytte på Sellanrå  

søndag 4. oktober 

Tradisjonen tro er Sellanrå turisthytte 
åpen for servering av vafler, kaker, kaffe, 
te og saft denne første søndagen i 
oktober.  

Ca. kl. 12.45 arrangerer vi et foredrag. De 
to siste årene har vi hatt fokus på den nye 
markaloven med diskusjoner og meninger 
i forkant av loven. Denne trer i kraft 1. 
september i år, og vi har vært så heldige å 
få Marianne Reusch til å komme for å 
fortelle oss hvordan det hele nå blir. Hun 
har tidligere holdt et meget bra foredrag 
om dette emnet for Kjentmannsmerkets 
Venner. 

Det vil også bli lagt opp en natursti ut fra 
Sellanrå som vil fortelle litt fra natur og 
historie her på Raudløkkollen. 

Fellestur opp fra Skar ledes av Marianne 
Reusch. Avreise fra Jernbanetorget med t-
bane nr. 4 – Ringen - kl. 10.36. Den er på 
Nydalen kl. 10.50. Det er bytte til buss nr. 
51 mot Skar kl. 10.57 som er på Skar 
kl.11.17.  

Det er ingen påmelding. 

Opplysninger om arrangementet:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Bilde fra en tidligere åpen dag på Sellanrå – Foto: Hans Edvard Sunde 
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Kveldstur med pølsegrilling 

onsdag 14. oktober 

Vi benytter høstmørket til å ta en kosetur 
i marka der vi tenner bål og griller pølser. 
Vi legger opp til en kort tur ut fra 
Sognsvann før vi slår oss ned. 

Avreise: Vi møtes ved bommen på Sogns-
vann kl. 18.00. T-bane nr. 3 fra Majorstua 
kl. 17.46 er på Sognsvann kl. 17.59. 

Påmelding til kontaktpersonen innen 
mandag 12. oktober. 

Kontaktperson: Iver Nicolai Gjersøe,  
tlf. 67 53 29 20 / 452 59 357. 

Dagstur i Nordmarka 

lørdag 17. oktober 

Det er fint å gå til fots også ved disse 
tider. Kanskje har det første snøfallet 
gjort marka hvit. Det er stille i marka og 
luften er kjølig men klar. Vi går fra 
Sognsvann og vestover til Båntjern og 
opp Vettakollen – Fuglemyra –Frøns-
vollen til Skjennungstua. Her raster vi. 
Fra Skjennungstua går vi over Frøns-
vollmyrene til Frønsvolltråkka, og Måne-
skinnsløypa tilbake til Sognsvann.  

Avreise: T-bane rute 3 går fra Majorstuen 
kl. 11.01 og er på Sognsvann kl, 11.14. 
Vi møtes ved bommen kl. 11.15. 

Påmelding til kontaktpersonen innen 
fredag 16. oktober. 

Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068. 

 
Utsikt fra Furumokollen – Foto: Hanne Enger 

I trange daler og villmark i 
Østmarka, dagstur 

søndag 1. november 

Denne turen er en reprise på en tur vi 
hadde høsten 2005, og den var så bra at 
den fortjener å bli gjentatt. 

På avstand ser Østmarka nesten helt flat 
ut. Men synet kan bedra. Denne marka er 
særdeles kupert og litt spesielt er at de 
fleste dalene går nord – syd. Noen daler 
er flate, andre er bratte. Felles for de 
fleste er at dalene er små og relativt 
trange. Dette gir en god følelse av 
villmark. På denne turen får du oppleve 
det typiske ved Østmarka. 

Vi tar utgangspunkt på Skullerudstua. Vi 
går rett østover opp til Fjeldstadbakken, 
og går etter et kort stykke mot Øgården 
rett sørover opp den spennende Troll-
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dalen. Vel kommet opp på toppen av åsen 
går vi mot Østmarkskapellet, og passerer 
de innlagte steinhellene i en motbakke 
som den gamle Friluftsklubben la ned her 
på denne stien på 1920-tallet. 

Fra Østmarkskapellet går vi rett nordover 
mot Fjeldstadbakken i et terreng som er 
åpent og har fin utsikt. Fra Fjeldstad-
bakken går vi tilbake samme vei som vi 
startet til Skullerudstua. 

Distanse: Turen går i rolig tempo og 
turens lengde er ca. 12 km. Vi raster ute 
underveis. Ta med matpakke. 

Avreise: Vi møtes ved bommen ved Skul-
lerudstua klokka 11.10. Linje 3 med t-
banen går fra Jernbanetorget 10.40, og er 
på Skullerud kl. 11.01. Vi er tilbake på 
Skullerudstua ved 16-17-tiden. 

Påmelding Til kontaktpersonen innen 
fredag 30. oktober. 

Kontaktperson og turleder: Magne 
Arentsen, tlf: 936 17 068. 

Årets første skitur - Nesbyen 

fredag 13. – søndag 15. november 

Det er vel ennå noe tid til snøen ligger 
dyp i Oslomarka. Vi drar derfor til fjells 
for å oppsøke vinteren. Nesbyen er et 
område med ”snille” fjell og skiløypene 
prepareres så snart det er nok snø. Vi leier 
en hytte på Nystølen (ca. 1.000 moh.), og 
bruker de korte dagene til et par skiturer 
innover på viddene og de ovale toppene i 
nærheten. En av dagene, om vær og føre 
er bra, forsøker vi oss på Hallingnatten 
som er høyeste punkt i området (1.315 
moh.). 

Ta med: Godt med vintertøy, inneklær, 
lykt om du har, langrennsski. Alle tar 

med egen brødmat og drikke. Kontakt-
person sørger for middag fredag og 
lørdag. 

Avreise: Med bil fra Oslo sentrum fredag 
kl. 18:00. Møtested(er) organiseres etter 
påmelding. Retur til Oslo søndag i 18-
tiden. 

Pris: Vi legger opp til ca. 500,- i 
overnatting per pers (2 netter). I tillegg 
kommer middag samt at vi spleiser på 
kjørekostnadene. Sikrere info om over-
nattingspris fås nærmere turdato. 

Påmelding: Til kontaktperson innen 
fredag 6. november. Påmelding er bind-
ende av hensyn til hyttereservering. Si 
ved påmelding ifra om du disponerer bil. 

Kontaktperson:  
Hanne Enger, 928 52 424 (m) eller epost: 
hanne_enger@hotmail.com 

 
Skitur – Foto: Hanne Enger 
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Referat 
Sommerturen 2008 

Det var lett duskeregn da vi startet å gå 
fra Breistølen. Breistølen er en familie-
drevet turisthytte på veien mellom 
Hemsedal og Lærdal. Det er hjemmelaget 
mat der, kaker inkludert. 

Vel, etter kaker og en stor frokost med 
nybakt brød, bar det altså ut i regnet. 
Værmeldingen sa: regn, lett regn, regn i 
stiv kuling, duskeregn, regn og så videre 
hele uken vi hadde satt av til årets som-
mertur fra Hemsedalsfjellet og ned Aur-
landsdalen. 

Første dag mislikte Jan Erik været. Han 
lurte på om han skulle ta bussen hjem 
igjen, men gjorde ikke alvor av det. Vi 
ble relativ kalde før vi nådde målet for 
dagen, Bjordalsbu som ligger 1.580 meter 
over havet i en forblåst steinørken.  

Spøkelset på Bjordalsbu 

På Bjordalsbu spøkte det. For det første 
var ytterdøra åpen. Vi antok at det var 
folk der og ropte hallo inn i hytta. Det 
svarte ikke. Etter en tid hadde vi 
gjennomsøkt hele hytta uten å finne noen. 
Det var imidlertid ett rom som var avlåst. 
Der sto det ”hyttevakt” på døra. 

Hyttevakten var imidlertid ingen steder å 
se. Vi gikk rundt hytta og tittet inn vin-
duet til hyttevaktrommet. Vi ventet å 
finne en død hyttevakt i en seng, men så 
ingen. Vinduet sto på vidt gap i kulingen 
og regn og fokksnø kunne fyke rett inn. 
Dyr hadde også fri vei inn i hytta. Det 
hang en rosa truse med blonder på til tørk 

inne på rommet. Vi antok at det var en 
kvinnelig hyttevakt på hytta og at hun var 
rett rundt hjørnet siden døren var ulåst og 
vinduet sto på vidt gap i kulingen. 

Det pep rundt hjørnene og knirket i hele 
hytta ettersom vinden rusket og mørket 
senket seg. Vi tenkte på den stakkars 
hyttevakten som hadde gått en kort dags-
tur og blitt overasket av været og nå 
mørket. Det kom noen nye folk til hytta 
som hadde møtt noen dansker som kom 
fra Bjordalsbu og som sa det hadde vært 
en hyggelig ung dame som var hyttevakt 
der. Ingen hyttevakt viste seg og natten 
ble sort. 

Da det lysnet forlot alle hytta. Bare vi ble 
igjen og så ut på tåka, sørvest kulingen og 
regnet. Det fristet ikke å gå ut, men vi 
måtte. Vi ble straks gjennomvåte til 
skinnet. Sørvest kuling var fint i og med 
at vi skulle gå mot sør-vest hele dagen. På 
1.700 meter gikk regnet over i sludd og 
der var det ikke moro å stå stille å vente.  

Senere på dagen passerte uværet og det 
sluttet å regne. Det blåste imidlertid ku-
ling og regntrekket til sekken min blåste 
av og forsvant i en viss fart. Vi sto øverst 
på en rygg og trekket blåste ned en snø-
fonn. Jeg har vel aldri spurtet med sju-
mils-støvler så fort ned en snøfonn, men 
jeg fanget regntrekket. Vel tilbake bandt 
jeg det fast til sekken. 

 
Foto: Hanne Enger 
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Været bedret seg, solen tittet frem og med 
vinden ble vi blåst tørre. Terrenget falt og 
vi fikk storslått utsikt sydover mot 
Iungsdalen. Resten av turen var mest 
nedover og sol, grønt gress, klart vann i 
fosser og stryk og flott utsyn.  

 

Mot Iungsdalen – Foto: Hanne Enger 

Iungsdalhytta ligger fint til ved vannet og 
vi gledet oss til å sove i dusjen. Ikke 
sovne i dusjen, men faktisk tilbringe 
natten på madrass på gulvet i dusjen! Før 
dette skulle vi innta middag. Middag på 
DNT-hytter sommeren 2008 var preget av 
slagord som kortreist mat, lokale råvarer 
og matglede. Hyttebestyreren opplyste 
derfor at fiskesuppen inneholdt ørret fra 
Iungsdalsvatnet, bacon var fra gården 
hans i bygda osv. Vi gledet oss, men det 
viste seg at DNTs kampanje nok var litt 
oversolgt. Det eneste som lignet fisk i 
fiskesuppen, var oppkuttet crab-sticks. De 
hadde nok gått seg vill og havnet i 
bondens garn i Iungsdalsvannet. 

Vi koste oss med dette og konverserte 
våre bordkavalerer og damer. Vi tok også 
opp temaet med den forsvunne hytte-
vakten. Da utbrøt en skjeggete Hauga-
lending: men det er jeg som er hyttevakt 
på Bjordalsbu! Vi ble stumme. Men, sa vi 
prøvende, vi var overbevist om at det var 

en ung dame. Vi hørte fra noen dansker at 
de hadde møtt en ung dame som var vakt 
på Bjordalsbu. 

Da utbrøt en ung dame ved bordet: ”det 
var meg det!” 

Var det din rosa truse også da, spurte vi. 
Damen ble sprutrød og spurte om vi 
virkelig hadde funnet den og hvor hun 
hadde klart å gå den av seg. Hun ble ro-
ligere da vi sa den hang til tørk på vakt-
rommet. 

Hyttevakten viste seg å være av den 
ambulerende typen som var vakt på en 
rekke hytter, og han og hans venninne 
vandret altså rundt i fjellet mellom 
hyttene. Hanne lurte på om det var lurt å 
la vinduet stå på vidt gap i flere døgn 
eller om det ikke var en ide å låse døren. 
Da fikk hun opplyst at slikt var helt 
vanlig i fjellet! Hanne, som ellers er di-
plomatisk kommenterte ikke hvor vanlig 
dette var, men uttalte: ”Hvis du hadde 
gjort dette på en hytte i nærheten av Oslo, 
ville du blitt hengt.” 

 

Iungsdalshytta – Foto: Hanne Enger 

Kappløpet 

Vi måtte opp 06:30 dagen etter fordi de 
første morgenfuglene kom avkledd inn i 
vårt soverom og skulle dusje. Vi benyttet 
muligheten til å komme oss av gårde før 
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en fellestur fra DNT som skulle samme 
vei som oss. Følget var så stort at det ikke 
ville være soveplass til oss, dersom de 
kom frem til Kongshelleren først. Følget, 
som for det meste besto av damer i 50-
årene, var tidlig ute de også og klarte å 
frese ut før oss. Resten av dagen ble det 
store damereset. På papiret burde vi 
kunne gå fra dette følget. Likevel er det 
denne fabelen om haren og skilpadden 
som man også må vurdere. Oppover lia 
tok vi dem igjen, men så skulle noen ha 
på seg regnbukse og hele turfølget til 
DNT dro forbi. Igjen måtte vi gi gass, 
fyke forbi og opparbeide forsprang til vi 
skulle niste. Vi satt strategisk bak en stein 
i blåst og regn men vi var spente som 
soldater på vakt. Kom det noen fiender 
over horisonten? Er det en 60 år gammel 
dame eller er det en stein. Vi så dem 

overalt. Etter kort tid sprang vi videre 
langs et vann. Stien gikk rundt en bukt 
men noen hadde tatt snarveien over et 
isflak. Jan Erik satset på snarveien over 
isflaket som fløt i vannet. Det høres 
kanskje hasardiøst ut å legge veien over 
et isflak for å spare noen meter, men husk 
at vi var forfulgt. Jan Erik så fienden for 
seg i det fjerne, tenkte på en varm seng og 
tok sjansen. Han satset og bommet på 
kanten. Med et plask landet Jan Erik 
mellom land og isflaket. Mens sekken, 
som inneholdt alt han eide, begynte å 
synke, ble det uttalt en samling ukvems-
ord som kunne fylt en ordbok for 
denslags. Vi kunne ikke stoppe og skifte, 
eller tømme sekken hans for vann. Vi 
bare fisket ham opp igjen og sprang 
videre. Siste hinder var et stort elveos 
som vi vadet uten å ta oss tid til å ta av 

Vi blir kjent med geitene på Sinjarheim – Foto: Hanne Enger 
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støvlene. Men vi vant. Vi fikk lillehytta 
for oss selv! Ovnen ble fyrt opp og alt tøy 
tørket. Vi lagde tre-retters middag, 
fortalte skrøner og sov uendelig godt i 
hver vår, hardt tilkjempede seng.  

Aurlandsdalen 

Videre gikk vi i delvis bra vær ned til 
Steinbergdalen og et helt annet landskap. 
Her så vi ned i Aurlandsdalen som er 
frodig og grønn og ikke lignet høyfjellet 
som vi hadde gått over fra Hemsedal.  

Fra Steinbergdalen gikk vi høyt i en bratt 
li ned til Østerbø. Jan Erik datt og slo seg 
så han måtte bandasjeres. 

Fra Østerbø gikk vi ned Nedsbøgalden, 
over Bjørnestigen ned til Sinjarheim. 
Dette er den mest spektakulære delen av 
Aurlandsdalen og også den delen flest 
går. Terrenget faller kraftig og brått. 
Elven renner dypt nede i et skar og fosser 
mot havet. Bjørnestigen går høyt oppe i 
lia og utsikten er fantastisk. Været var 
ustadig, men med innslag av sol. For oss 
var dette desserten.  

Vi hadde fått låne fjellgården Sinjarheim. 
Gården ligger høyt oppe i fjellsiden og 
markene heller bratt utfor mot elva. 
Sinjarheim har flere uthus, løe og fjøs 
som nok har huset sauer eller geiter som 
kunne beite i fjellet samt en ku eller to. 
Det var ikke velstand det lyste av Sinjar-
heim. Gården ble da også forlatt under 
utvandringen til Amerika på 1850-tallet. 

Men et mer romantisk sæl for slitne fjell-
vandrere skal du lete lenge etter. I hoved-
huset på Sinjarheim driver de med geiter 
og det var flust av geiter på tunet. Vi 
kjøpte selvsagt ekte geitost av budeiene 
på tunet og ruslet mot bygda.  

I lia nedenfor Sinjarheim skal det ha bodd 
en mann som hadde mange koner etter 
hverandre. Konene ble druknet i elva én 
etter én før han skaffet en ny. Da mannen 
døde skal det ha oppstått et svart hjerte 
vendt opp ned i en stein nede langs elva. 
Mannen selv skal aldri ha fått gravfred, 
men går igjen på Sinjarheim. Vi sov godt, 
uforstyrret av spøkelset, men hjertet i 
steinen så vi dagen etter. 

 
Hjertet i steinen – Foto: Hanne Enger 

Fra Flåm til Myrdal tok vi Flåmsbana (et 
annet must) opp til Bergensbanen. 

 

Hans Edvard Sunde 
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Friluftsklubbens hytter 

Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua.  Her kan medlemmer og andre leie sengeplasser 
eller hele hytta. For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 7 plasser for holde av hele hytta. På 
Solstua kan man uansett holde av hele hytta. 

Overnatting og eventuelt proviantkjøp (kun Sellanrå) betales via giro som er utlagt på hytta, eller 
direkte til kontonummer: 9235.21.68396.  

Hytta bestilles på Friluftsklubbens nettsider (http://www.friluftskluben.no/booking/), ved å kontakte 
Friluftsklubben på telefon 944 88 175 eller gjennom en epost til hyttedrift@friluftsklubben.no. 

En eventuell avbestilling må gjøres pr. epost til hyttedrift@friluftsklubben.no senest 10 dager før 
oppholdet skulle startet. Ved senere avbestilling må det betales 10% av leiebeløpet pr. dag forsinkelse 
(f.eks. ved avbestilling 6 dager for sent betales 60%, 1 dag før 90%). 

Hyttene er ikke låst med DNT-lås, men Friluftsklubbens egen lås. Kontaktpersoner for formidling av 
nøkkel oppgis ved bestilling. Medlemmer kan kjøpe nøkkel til hyttene. Det er samme nøkkel til begge 
hyttene. 
 

Priser på hyttene 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 100,- 150,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år 75,- 100,- 

Overnatting, barn under 16 år 50,- 50,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 

 

Bestilling kan gjøres på www.friluftsklubben.no/booking 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua kort vei inn å gå fra parkerings-
plass. 

Hytta har 6 sengeplasser fordelt på ett soverom og stue. Det er en koselig peisestue med 
peis.  

Det er stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et 
meget bra utgangspunkt for turer i området. Det er severdigheter som Kongens utsikt, 
Svenskeslaget i Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter. Det er ellers mange 
fine setervoller i området hvor Retthellseter er den best bevarte. 

Adkomst til hytta fra Sundvolden opp Krokkleiva hvis du tar buss fra Oslo. Krokkleiva 
er verdt en tur. Den er skiltet som natursti. Fra Sundvolden er det ca. 3 km å gå opp til 
hytta. Ellers går det bomvei opp til Kleivstua hvor det er 800 meter å gå inn til hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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 Sellanrå Turisthytte  

 

 

Sellanrå er Friluftsklubbens hytte i Nordmarka. Den ligger lunt til på Raudløkkollen helt 
vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.  

Hytta har 15 sengeplasser fordelt på ett soverom og to hemsrom. Det er en koselig 
peisestue med peis og ellers klassisk hytteinteriør fra sportshyttenes ungdom i marka.  

Det er stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Kjøkkenet har 
dekketøy til ca. 20 personer.  

Adkomst til hytta fra Skar i Maridalen på blåmerket sti om Tømtehyttene (DNT-Oslo og 
Omegn) 3,5 km. Sellanrå ligger 0,3 km vest for Tømtehyttene. Det går også en umerket 
sti om Furumokollen rett opp til hytta, 3,5 km Skar - Sellanrå.  

Sellanrå er Oslomarkas eneste selvbetjente hytte. Det vil si at du kan kjøpe middags-mat 
med tilbehør, supper, desserter og annet på stedet gjennom selvbetjening fra proviant-
lageret.  

Ved bestilling for gruppe med minst 7 personer, kan gruppen holde av øvrige ledige 
plasser hvis man ønsker å være alene. 

 



 

 

 

 

A – POST 

Turoversikt 
Måned Dato Tur/arrangement 

August 21. - 23. Dugnad på Solstua 

 29. - 30. Helgetur til Hovdehytta, Vestmarka 

September 06. Dagstur i Lillomarka 

 09. Medlemsmøte, Tidemandsstuen 

 16. Kveldstur i Vestmarka med orientering 

 20. Dagstur Asdøljuvet 

 19. - 20. Høstfargetur til Vassfarkoia 

 26. - 27. Helgetur – på sykkel til Katnosdammen  

Oktober 03. - 04. Hyttetur til Sellanrå med fårikål 

 04. Åpen dag Sellanrå 

 14. Kveldstur med bål og pølsegrilling 

 17. Dagstur i Nordmarka 

November 01. Dagstur i Østmarka 

 11. Medlemsmøte, Tidemandsstuen 

 13. - 15. Første skitur til fjells - Nesbyen 

 28. - 29. Julefest på en hytte i marka 
 
 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Fetveien 159 D, 2007 Kjeller 

 


