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Leder’n 

Vi er alle glade for at vi har god prepa-

rering av de mange skiløypene i Oslo-

marka. De som er interessert i å trene på 

ski, ja de foretrekker kanskje de brede 

løypene som er sporsatt på hver side med 

en skøytesone i midten. De som vil ha 

mer naturopplevelse føler vel kanskje at 

en slik løype ikke helt er tingen. Det 

finnes også «naturløyper» som blir pakket 

bare få ganger under sesongen, og som 

ofte bare får ett eneste spor ved bruk. 

Disse løypene er gjerne de som virkelig 

gir naturopplevelse. Tempoet her er ikke 

så stort, og disse løypene går gjerne 

gjennom fine naturområder hvor det er 

naturopplevelsen som står i fokus. Prøv 

en slik løype neste gang du er på tur! Gå 

inn på skiforeningen.no for mer infor-

masjon om hvor du finner slike løyper. 

Ellers vil jeg si at det er hyggelig at så 

mange er så fornøyde med hyttene våre. 

Jeg har kontakt med mange av brukerne 

av hyttene, og får ofte positive tilbake-

meldinger. Det er hyggelig! Mine tanker 

går da til alle de frivillige som bidrar til at 

folk får en god opplevelse på hyttebesøk 

hos oss. Tusen takk alle sammen! 

Vi håper ellers at turprogrammet i dette 

nummeret faller i smak, og har du selv 

turforslag så gi gjerne tilbakemelding til 

styret. 

 

Magne 

 

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 

aktiviteter. Foruten turer arrangerer vi 

også møter, fester og kurs, og vi driver 

to hytter i marka – Sellanrå og Solstua. 

 

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 

Kontonr: 9235.21.68396 

Foreningens adresse og telefon: 

Friluftsklubben i Oslo, 

Instituttveien 17, 2007 Kjeller 

944 88 175 (m) 

Redaktør: 

Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 

Hyttefut Magne Arentsen,  

936 17 068 (m) 

Solstua turisthytte: 

Hyttefut Leif Jørgensen,  

924 07 060 (m) 

Turkoordinator 
Aina Grymyr, 922 35 865 (m) 

e-post: agrymyr@yahoo.no 

Nettsider:  

http://www.friluftsklubben.no 

Nettredaktør: Terje Didriksen:  

terje@friluftsklubben.no 
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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, 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 også av de 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 kroner 3 pr. km tur/retur 

oppmøtested og reisens mål. Kostnadene 

deles på alle deltakerne uavhengig av 

hvor mange det er i hver bil. Tilsvarende 

deles kostnadene til bompenger og 

lignende. 

Ved deltakelse på turene anser vi disse 

vilkårene som kjent og godtatt av del-

takerne.  

Høstens medlemsmøte med 
lysbildeforedrag fra Grønland 

mandag 19. november 

På høstens medlemsmøte vil Ragnar Lien 

gi oss en smakebit fra sin tur med kajakk 

rundt Grønland. Lien er i skrivende stund 

ute og padler, og vi er så heldige å være 

den første gruppen som får fortellingen 

om turen. 

Møtet begynner kl 18 med servering av 

kaker og kaffe. Foredraget begynner kl 

18:20. 

Møtet holdes som vanlig på Tidemands-

stuen i Tidemandsgaten 44 ved Vestkant-

torget, kort vei fra Majorstua. 

Videre informasjon:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Velkommen til alle nye og gamle 

medlemmer! 

Onsdagsturene fortsetter 

første onsdag hver måned 

Vi fortsetter med onsdagsturer den første 

onsdagen i hver måned. 

Disse turene har ennå ikke et fastlagt 

program og vil planlegges ganske tett 

opptil den aktuelle turdatoen. Dere er alle 

velkomne til å melde inn forslag til turer. 

Programmet for onsdagen vil bli annon-

sert på forum senest ila helgen i forveien. 

Har dere forslag til onsdagstur kan dere 

melde dette inn via forum, eller til Aina 

Grymyr, e-post: agrymyr@yahoo.no 

(foretrukket), evnt. tlf. 922 35 865. 
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Ni spreke unge FiO-medlemmer så frem 

til å gå Lysefjorden rundt denne som-

meren. Forventningene til turen var høye. 

Vil Prekestolen være like majestetisk som 

postkortene viste? Eller kanskje enda 

stiligere? Vil noen våge seg ut på Kjerag-

bolten? Hvordan vil det være å gå 4.444 

trappetrinn fra fjorden ved Flørli til 

fjellets topp? Men først og fremst - vil vi 

klare den seige førsteetappen til Bakken 

fjellgård via Prekestolen? 

Turdeltakerne møttes på Prekestolhytta 

lørdag 7. juli. Hanne og Hans Edvard 

hadde kjørt bil over fjellet til det fagre 

Vestland. Tine, Jan Erik, Iver, Linn, Leif, 

Monica og Marte hadde fløyet til Sola 

flyplass. De hadde spist lunsj på Fiske-

torget i Stavanger før fergen og bussen 

fraktet deltakerne til Tau og Prekestol-

hytta. 

Om kvelden inntok vi en middag av 

ypperste klasse på Prekestolhytta. Søndag 

var vi klar for tur til Bakken fjellgård via 

Prekestolen. Sola skinte fra blå himmel. 

Det var da dramatikken begynte. 

Tine hadde nemlig dagen før mistet sin 

nyinnkjøpte dyre stilige turkise jakke 

(med lilla glidelåser) på flyplassen. Dette 

hadde hun tatt på strak arm. «En jakke må 

man ha når man skal gå rundt Lyse-

fjorden», tenkte Tine. Altså hadde hun 

kjøpt en ny like stilig jakke lørdag 

formiddag i Stavanger. 

Nå var den borte! Den hang ikke lenger 

på knaggen på sovesalen som vi delte 

med den fagre blondinen fra Bergen, den 

snakkesalige og blide italieneren, og den 

lavmælte japanske backpackeren. Hva 

hadde skjedd?? Var en av de sympatiske 

romkameratene en tyv? Det kunne vi 

vanskelig forestille oss. Jakkemysteriet 

var et faktum. Vi hadde mange spørsmål, 

men få svar. Spekulasjonene florerte. Til 

alt hell fikk Tine låne en mellomblå 

herreløs jakke fra Prekestolhytta.  

Oppstigningen mot Prekestolen kunne 

dermed begynne. Hanne og Hans Edvards 

venner, Paul og Rita var guider på turen 

dit. Vi var ikke de eneste som gikk denne 

turen denne dagen. Vi gikk i kø. Rundt 

oss talte turister alle tungemål. Men ja, 

det var et stilig platå! Vi tilbrakte en lang 

lunsjsstopp der oppe. 

 

Knakende fint vær på Prekestolen –  

Foto: Hanne Enger 

Referat fra sommerturen Lysefjorden rundt 

Av Marte Gjerde 
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Litt senere var det stopp ved et vann med 

innlagt badepause. Turen videre til 

Bakken fjellgård var ganske seig, og sent 

om kvelden kom vi fram og kunne innta 

et måltid Real turmat. 

 

Det gikk mye tid til pauser i det fine været -  

Foto: Hanne Enger 

Den tredje dagen tok vi fatt på en lettere 

etappe mot Songedalen fjellgard. Først 

kløyv vi noen hundre meter på kampe-

stein til Songesand brygge. Kiosken her 

må både nevnes og hedres. Her fikk vi ly 

for regnet i den timen det pøste ned, og vi 

fikk kjøpt både brus og is. I tillegg solgte 

de «overraskelsesposer» med ukjent 

innhold. Jan Erik, Iver og Marte, valgte å 

spleise på en pose. Av ukjente årsaker 

vurderte de åpenbart sekkene sine som litt 

for lette… 

Vel fremme ved Songedalen fjellgård tok 

de fleste seg en dukkert i elva. Om 

kvelden inntok vi nok et måltid Real 

turmat. Selv om kylling og biff smaker 

mistenkelig likt, er det uslåelig hvor lite 

oppvask det blir av slik middag. Deretter 

var det tid for å åpne overaskelsesposen. 

Alle, inkludert et søskenpar fra Ryfylke, 

fulgte spent med da Iver, Jan Erik og 

Marte trakk gjenstand etter gjenstand opp 

av posen. Et putevar... hårstrikker... et 

smykke…hårspenner… et belte… et 

smykke til. Tingene ble delt broderlig 

mellom de tre i påvente av at nytteverdien 

skulle åpenbare seg senere på turen. 

Dag fire skulle vi gå til Lysebotn innerst i 

Lysefjorden. Da vi kom øverst i dalen der 

anleggsveien ned mot Lysebotn begynner 

ble vi hentet av Kylie, en New Zealandsk 

flyver som driver turistgeskjeften Big 

Wall Kayaking i Lysebotn. Kløfter, stup 

og dårlig veiskulder føk forbi i rasende 

fart, men vi kom alle helskinnet ned til 

Lysebotn, der vi innkvarterte oss på 

Lysebotn turisthytte hvor vi skulle bo i to 

netter. 

Dag fem hadde vi altså «hviledag» i 

Lysebotn. Tine, Jan Erik, Monica, Iver, 

Leif og Marte valgte å padle kajakk med 

den New Zealandske guiden Ivan som 

hadde landet i Norge for to dager siden. 

Vi padlet dit «basehopperne lander når de 

hopper fra Kjerag», og hadde pause med 

kjeks, kaffe og niste der. Vi så seler i 

vannet og kunne fylle vannflasken med 

vann som sildret ned fra den bratte 

fjellveggen. 

 

Det gjøres klar til kajakk-padling -  

Foto: Hanne Enger 
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Lin, Hans Edvard og Hanne besøkte 

Kaldehålå – et pussig fenomen i en av 

fjellsidene oppe i dalen. Iskald luft hadde 

på merkelig vis magasinert seg inne i en 

steinrøys, og tøt ut av en ganske romslig 

sprekk. Kankje hadde hålå vært brukt til 

kjølig lagring av matvarer i hine hårde? 

Den sjette dagen skulle vi gå til Langa-

vatn via Kjeragbolten. Vi ble fraktet i bil 

opp til Øygardsstøl (nok en gang i en fart 

ikke helt tilpasset de smale og svingete 

veiene). De vågale Lin, Jan Erik, Hans 

Edvard og Leif våget seg helt utpå bolten 

da vi kom dit. Det er et dristig steg! Det 

var dessverre en grå dag med tåke i 

fjorden, så vi fikk ikke sett på utsikten. 

Men den er sikkert fin! 

Jan Erik og Tine var blitt inspirert av 

padlingen dagen før, og ville ta sjøveien 

til Flørli dagen etter, og returnerte til 

Lysebotn etter prøvelsene på bolten. Vi 

andre gikk videre til Langavatn turisthytte 

et stykke innpå fjellet. 

Her fikk vi plass på den lille «nødbua» da 

en geskjeftig familie på 6 pluss en svær 

hund mente at hovedhytta (med 20 

plasser) var full nok som den var. Vi 

koste oss ikke desto mindre med ved-

fyring og flere retters middag. Monica 

fikk tilnavnet «rasekatten fra Drøbak» da 

hun foretrakk pasta de Napoli fra pose 

fremfor bacalao fra boks. På Langavatn 

fant vi ellers ut at seks av syv hadde vært 

på Kilimanjaro. Det er jo ganske klysete. 

Den syvende dagen gikk til Flørli, en 

tidligere kraftbygd ved fjorden. Da vi 

kom til trappa som gikk nedover langs 

kraftverkets gamle rørgate, tok vi like 

gjerne den fatt. 4.444 trinn nedover. 

Flørlitrappa er muligens verdens lengste 

tretrapp. Vi kjente det i leggene dagen 

etter.  

Den åttende dagen hadde vi hviledag 

igjen i Flørli. Vi gikk på kafé og 

kunstutstilling. Den danske designeren og 

plakattegneren Per Arnoldi hadde nemlig 

sommerutstilling her. Arnoldis plakater 

og malerier prydet veggene i bygget som 

tidligere huset kraftverket i Flørli. 

Den niende dagen reiste vi hjem. Fergen 

fraktet oss til Lauvvik. Vi passerte 

Prekestolplatået som så svært så lite ut 

høyt der oppe. 

 

Lukt til fjords ned trappene ved siden av den gamle 

rørgata – Foto: Hanne Enger 

I Lauvik ventet taxi og bil. Vi fløy hjem 

fra Sola, over skyene. 

Tusen takk til turlederne våre, Lin og 

Hanne for en opplevelsesrik sommertur 

rundt Lysefjorden! 
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Julefest betyr å gå på ski inn i marka med 

penklærne i sekken, finne frem til hytta i 

fakkel-lys, sitte til bords og spise julemat 

litt tidlig i sesongen, og kanskje ta en 

svingom til Øyvind sin to-rader. 

I år, som i fjor, holdes julefesten på KSI-

hytta som ligger rett ved Nordmarks-

kapellet. 

 

Vi venter på hovedretten som er skinkesteik 

Fra julefesten i 2011 - Foto: Hanne Enger 

Hytta kan nås både til fots og på sykkel 

(på barmark), eller på ski hvis værgudene 

byr på vinterføre tidlig i sesongen. 

Hytta er utstyrt med både dusj og badstu, 

så det er bare å ta med badehåndkle, god-

lukt og pene klær! 

Gløgg og knask settes frem fra kl 18, og 

middagen serveres kl 19. 

 

Vinterstemning etter julefest på Farmasihytta 

Foto: Hanne Enger 

 

Maks antall: 33 

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 12. november. På-

melding skjer ved innbetaling av kr 300 

til konto 9235.21.68396. Meld også ifra 

til kontaktpersonen. 

Antrekk: Pent. 

Avreise: felles avreise blir fra Frogner-

seteren T-bane kl. 16:05 (t-bane nr 1 fra 

Jernbanetorget kl. 15:28 er på Frogner-

seteren kl 16:03) Det er 6 km å gå inn til 

hytta. 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  

951 47 284 (m) eller 63 80 38 11 (p). 

Invitasjon til julefest på KSI-hytta 

lørdag 17. – søndag 18. november 

Turfakta 
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Topptur i Østmarka med 
kjentmannspost 

søndag 30. september 

Topptur i Østmarka, sier du? Vel, de er 

ikke så høye, men Østmarkas høyeste 

topper ligger alle i Rælingen kommune, 

helt nordøst. Den høyeste toppen er 

Barlinderåsen på 398 moh, der er det en 

liten varde, men ellers ganske gjengrodd. 

Nabotoppen Ramstadslottet (394 moh.) 

har en fantastisk flott utsikt og begge 

disse er innenfor Ramstadslottet Natur-

reservat. Bjønnåsen (396 moh.) lengst 

nord har også fin utsikt med sikteplate og 

tusenårsvarde for kommunen. Kanskje 

stikker vi også innom Blåtjernsboltene og 

Blåtjerngrana på veien da vi passerer like 

i nærheten. Begge disse er tidligere kjent-

mannsposter. Alle toppene har også sine 

egne Geocacher - og nå har Barlinderåsen 

også fått en ny kjentmannspost nr. 42, 

som vi selvsagt også skal innom ;-) 

Turen vil gå både på blåstier, mindre stier 

og kanskje noe skauleis. I hvilken rekke-

følge vi besøker toppene avhenger av 

vær, form og føre. Er forholdene fine og 

vi føler oss spreke, så er det mulig å 

forlenge turen til Hektnerhøgåsen på 377 

moh.  Den er 4. høyeste toppen og ligger 

nord for vakre Ramstadsjøen, også denne 

er i Rælingen. Denne forlengelsen blir i 

såfall valgfri, for den vil gå delvis skau-

leis og også forlenge turlengden en del. 

Turen blir på ca. 10 km, og vil ta en del 

timer da vi skal en del opp og ned i vakre 

og ville Østmarka. Vi vil bruke god tid 

for å beundre utsikt og bruke litt tid på de 

ulike toppene. En eventuell forlengelse til 

Hektnerhøgåsen blir rundt 5 km, mye 

utenfor stier. Mer info om Østmarkas 

topper finner du på www.frie-fugler.no 

/om-ostmarka/topper.htm 

 

Utsikt fra Ramstadslottet mot Østmarkas høyeste 

topp; Barlinderåsen – Foto: Aina Grymyr 

 

Avreise:  

Vi avtaler bilskyss ved påmelding, så si i 

fra om du disponerer bil. 

Oppmøte: kl. 11 ved Brynseng T-bane-

stasjon (alle østlige linjer untatt 5) for 

felles transport. Kommer du på egenhånd 

er det samling ved Marikollen hoppbakke 

i Rælingen rundt kl. 11:20. Det er stor 

parkeringsplass ved Marikollen. 

.

Tursidene 

Turfakta 
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Ta med: Mat og drikke, sitteunderlag, 

samt godt fottøy. 

Kart: Oslo Østmark 1:50 000, Oppsals 

tur-O kart Østmarka 1:25 000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 26. september.  

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr. 

E-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket), 

evnt. tlf. 922 35 865 

Fårikålaften på Sellanrå 

lørdag 6. – søndag 7. oktober 

Vi følger opp tradisjonen med tur til 

Sellanrå hvor vi serverer fårikålmiddag 

med kjøtt fra årets lam den første helgen i 

oktober. Vil du ha noe annet, ta med noe 

eller bruk proviantlageret, og lag en rett 

selv. Ellers er det vel lite som kan måle 

seg med en hyggelig kveld på hytta foran 

et sprakende peisbål. Alle turdeltakerne er 

også velkomne til å bli med på arrange-

mentet «åpen dag» på søndag. 

Det følger ikke med turleder på turen opp 

fra Skar på lørdag, men det legges opp til 

felles avreise. Se nærmere om tids-

punktene for t-bane og buss under 

«turfakta». Du kan ellers velge å komme 

opp på egen hånd. Det er ca. en times 

gange opp til hytta. Følg merking mot 

Tømte-hyttene. Rett før Tømtehyttene er 

det merket videre mot Sellanrå. Middagen 

er klar ca. kl. 18:00. 

Søndag er det åpen dag på hytta, med 

vaffelservering, og foredrag om «marka 

og krigen» med forfatteren av boka med 

samme tittel, Trygve Christensen. Vi 

oppfordrer flest mulig av dere til å stille 

på dette foredraget som er på søndag kl. 

13:00. Se ellers info om arrangementet 

«åpen dag på Sellanrå». 

 

Avreise: Fra Jernbanetorget ta t-bane nr. 4 

– Ringen - kl. 15:37. Den er på Nydalen 

kl. 15:50. Bytt til buss nr. 51 mot Skar kl. 

15:57. Gå av på Nordre Vaggestein (siste 

holdeplass før Skar) kl. 16:16. 

Pris: Overnatting på Sellanrå for med-

lemmer er kr. 100,-. Fårikålmiddagen 

koster kr. 100,- pr. person inkl. dessert. 

Ta med: Sovepose, vanlig turutstyr for en 

dagstur, brødmat og drikke til maten. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 3. oktober. 

Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068, eller e-post, 

marentse@online.no 

Åpen dag på Sellanrå –  
Trygve Christensen forteller 
om marka og krigen 

søndag 7. oktober 

I år, som tidligere år, holder vi Sellanrå 

turisthytte åpen første søndag i oktober 

for servering av vafler, kaker, kaffe, te og 

saft. Høstfargene er vel nå på sitt mest 

intense, og med forhåpentligvis klart vær 

er du velkommen til en fantastisk dag her 

oppe i «Maridalsalpene». 

Som tema for foredraget i år har vi valgt 

«marka under siste verdenskrig». Vi har 

vært så heldige å få Trygve Christensen 

til å komme og holde et foredrag for oss! 

Turfakta 
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Han har skrevet boka «Marka og krigen», 

og det er etter hans opplysninger nå en 

stund siden han har tatt tilsvarende fore-

drag. Det kan bety at dette er en sjelden 

anledning til å oppleve markas krigs-

historie fra en som er spesialist på emnet! 

Foredraget vil være inne i Sellanrå sin 

stue. Ved bra vær og stort fremmøte, blir 

foredraget utendørs på tunet. 

Foredraget starter klokken 13:00, og vil 

vare ca. en time. 

Avreise:  

Fra Nydalen med buss nr. 51 kl. 11:27. 

Ankomst Skar kl. 11:47. 

Retur: Etter eget ønske. Det blir ingen 

fellestur tilbake. Se ruter.no for busstider 

tilbake fra Skar. 

Det er ingen påmelding til arrangementet. 

Vi skaffer en turleder som vil gå sammen 

med deltakerne og foredragsholderen fra 

Skar etter at bussen har ankommet. 

Antall deltakere er ubegrenset. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068, eller  

e-post, marentse@online.no 

 

Åpen dag – tunet fylles med vaffelsultne før årets 

foredrag – Foto: Hanne Enger 

Kjentmannspost på Storhaug 
og Ole Høilands hule i 
Lillomarka 

lørdag 20. oktober 

Denne dagsturen tar vi på en lørdag. 

Utgangspunktet er Linderudkollen. Tur-

målet er den nye kjentmannsposten på 

Storhaug, post nr. 34, og postens tema er 

stedets geologiske forhold. Stedet er også 

et fint utsiktspunkt sørøst for Linderud-

kollen. I nærheten ligger også Ole Høi-

lands hule som vi besøker. Etter en runde 

i området kommer vi tilbake til Linderud-

kollen, hvor vi kan få enda et utsiktspunkt 

fra tårnet i den største av hoppbakkene. 

Vi raster inne på serveringsstedet på 

Linderudkollen før vi drar hjem. 

Turen er relativt kort - ca. 6 km. Dette er 

en lett tur som likevel har et meget bra 

tematisk innhold. Vi tar oss god tid 

underveis på denne turen. 

 

Avreise:  

Fra Sporveismuseet på Majorstuen kl. 

10.45. Si i fra ved påmelding om du kan 

kjøre bil. 

Retur: Vi er tilbake på Majorstuen ca. kl. 

15:00. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: til kontaktpersonen innen ut-

gangen av onsdag 17. oktober. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068, eller  

e-post, marentse@online.no 

Turfakta 

Turfakta 
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Kjentmannstur fra Kleivstua 

søndag 28. oktober 

Krokskogen er flott på høsten, og er vi 

heldige så er det fortsatt fine høstfarger 

ute. Eller kanskje det har kommet et lett 

hvitt dryss med snø? Uansett årstid så det 

både trolsk og flott i Krokskogen med 

masse turmuligheter året rundt. 

Vi tar utgangspunkt i Kleivstua for en 

rundtur i dette området, der vi skal innom 

2 nye kjentmannsposter. Først går vi til 

post 12 Geitstigen 506 moh., som skal 

være et fint utsiktspunkt. Deretter går vi 

vestover via Finneflaksetra til post 13 

Roligheten, som var en celle i Milorg-

gruppe 14242 Hole. Etter å sett oss rundt 

her, fortsetter vi nordover til et klassisk 

utsiktspunkt ved Kongens Utsikt, for-

håpentligvis like før solnedgang (klokken 

settes en time tilbake natten før turen). 

Turen blir på rundt 10-12 km, og vil gå 

både på vei, sti, og også utenom i 

terrenget inn mot postene. Ta på godt 

skotøy som tåler fukt. Mer informasjon 

vil bli lagt ut i forkant på forumet, så følg 

med der. 

 

Avreise:  

Fremmøte på Kleivstua kl 11. Vi koordi-

nerer transport etter påmeldingsfristen, si 

ifra hvis du kan stille med bil. 

Ta med: Niste, drikke, sitterunderlag og 

gjerne Kjentmannsheftet 2012-2014. 

Kart: Oslo Nordmark 1:50 000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: til kontaktpersonen innen ut-

gangen av onsdag 24. oktober. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

e-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket), 

evnt. tlf. 922 35 865 

Kjentmannspost i Bærums-
marka - med fersk suppe 

søndag 11. november 

Denne turen har den nye kjent-

mannsposten ved Triungsvanna, post nr. 

9, i Bærumsmarka som turmål. Triungs-

vanna er et vernet våtmarksområde. Det 

blir rast ute ved Triungsvanna, hvor 

Friluftsklubben serverer varm fersk suppe 

og flatbrød til lunsj. Ta med sitteunderlag. 

Vi tar utgangspunkt fra p-plassen på 

Årnes i Sørkedalen, og går dels på sti og 

dels på vei tur/retur. Turen er på ca. 9 km, 

og er en relativt lett tur. Vi tar oss god tid, 

og tempoet blir rolig. 

Hvis det skulle vise seg at det har falt så 

mye snø at vi heller kan gå på ski, så gjør 

vi det. Det vil bli oppdatert på nettet ved 

påmeldingsfristens utløp om det blir gåtur 

eller skitur. 

 

Avreise:  

Fra Sporveismuseet på Majorstuen kl. 

10:45. Si i fra ved påmelding om du kan 

kjøre bil. 

Retur: Vi er tilbake på Majorstuen ca. kl. 

16:00. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 7. november. 

Kontaktperson og turleder: Iver Nicolai 

Gjersøe, tlf. 452 59 357 / 67 53 29 20. 

Turfakta 

Turfakta 
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Vinterens første skitur - 
Sjusjøen 

fredag 30. november – søndag 2. desember 

Endelig er vinteren her. Vi har leid en 85 

kvm stor hytte på Sjusjøen med plass til 

10 personer. Hytta ligger lunt til i skogen 

50 m fra et stort løypenett som også går 

opp på fjellet. 

Sjusjøen er kjent for å være et «snøhull». 

Her kommer snøen tidlig og går sent, og 

hit kommer langrennsfolket for å starte 

skisesongen. I tillegg til løypenettet er det 

en 5 km lang rulleskiløype ved Nadrud-

stilen som legges med kunstsnø så snart 

det er mulig. Her er også et relativt nytt 

alpinsenter (fra 2003) med 250 m høyde-

forskjell. Det er således mulig å stå på 

slalomski også. 

 

Avreise: med biler fra Oslo fredag kveld 

ca kl 17. Avreisetid-og sted avtales etter 

at påmeldingsfristen har gått ut. Si ved 

påmelding ifra om du disponerer bil. 

Retur: søndag kveld. 

Pris: kr 730 per pers for leie av hytta 

(maks). I tillegg kommer kjørekostnader 

på kr 1.200 per bil (deles på antall 

passasjerer), samt felles mat. 

Ta med: sengetøy, håndkle, skiutstyr 

(langrenn og / eller alpint), tøy til å ha på 

inne, brødmat og pålegg til frokost og 

niste samt drikke. Turleder sørger for 

felles middag. 

Maks antall personer: 10 

Påmelding: til kontaktpersonen innen ut-

gangen av tirsdag 30. oktober. 

Påmeldingen er gyldig ved innbetaling av 

depositum på kr 1.000 til Friluftsklubbens 

kontonummer 9235.21.68396. 

Dersom det ikke er minimum 5 påmeldte 

ved fristens utløp vil turen bli avlyst. Ved 

avmelding etter fristen tapes depositumet. 

Kontaktperson og turleder: Ida Eriksen, 

e-post: i.i.eriksen@gmail.com. 

Turfakta 

Utsikt fra Gjestebodsåsen – Foto: Hanne Enger 
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Dagstur på ski i Sørkedalen 

søndag 9. desember 

Vi håper det er skiføre denne søndagen, 

og går en tur fra Skansebakken til Smed-

myrkoia hvor vi raster. Retur samme vei. 

Turens lengde er ca. 10 km. Hvis det ikke 

er skiføre så gjennomføres turen til fots. 

Vi er tilbake i byen ca kl 16. 

 

Avreise:  

Fra Sporveismuseet på Majorstuen kl. 

10:45. Si i fra ved påmelding om du kan 

kjøre bil. 

Ta med: nistepakke og drikke. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 5. desember. 

Kontaktperson og turleder: Iver Nicolai 

Gjersøe, tlf. 452 59 357 / 67 53 29 20. 

Dagstur sør i Romeriksåsen 

søndag 13. januar 

Vi følger skisporet innover og spiser lunsj 

ved en av de koselige koiene Ringdals-

koia, Busterudvangen eller Åstadvangen. 

 

Avreise:  

Oppmøte kl 11:30 på den første 

parkeringsplassen på bomveien ved 

Hungerholt, Ask, Gjerdrum. Avreise fra 

Oslo med biler avtales etter påmelding. 

Ta med: lunsjpakke, sitteunderlag og 

ekstra ullgenser. 

Påmelding: til kontaktperson innen 

utgangen av onsdag 9. januar. 

Kontaktperson og turleder: Ida Eriksen, 

e-post: i.i.eriksen@gmail.com 

Dagstur i Lillomarka 

søndag 20. januar 

Denne søndagen tar vi en tur i Lillo-

marka. Vi tar utgangspunkt på Solem-

skogen, og går inn til Lilloseter. En kort 

tur på ca. 12 km, og vi tar det med ro 

underveis. Vi inntar lunsjen inne på Lillo-

seter, og er tilbake i byen ved 16-tiden. 

 

Avreise:  

Fra Sporveismuseet på Majorstuen kl. 

10:45. Si i fra ved påmelding om du kan 

kjøre bil. 

Ta med: niste og drikke 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 16. januar. 

Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068, eller  

e-post, marentse@online.no 

 

Foto: Hanne Enger 

Turfakta 

Turfakta 

Turfakta 
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Måneskinnstur til Sandbakken 

fredag 25. januar 

To helger i skisesongen har Sandbakken 

fullmåneåpent på fredag og lørdag til kl. 

23, og skiglade strømmer inn i Østmarka 

med minimal lyktebruk for å oppleve 

dette. Det blir ofte en stemningsfull 

kveldstur i nesten fullmånelys, med 

knitrende snø under skiene og for-

håpentligvis godt føre. Sandbakken ut-

vider gjerne menyen med hjemmelaget 

lapskaus, for å friste mange til å finne 

veien ut i den trolske fullmånenatten. Les 

om tidligere fullmånehelger på: 

www.sandbakken.org 

I 2012 hadde vi en gnisterende måne-

skinnstur med månen hengende over oss i 

ganske sterk kulde, og vi ble hele 14 

deltakere på turen som dro innover fra 

Skullerud. 

Vi benytter den første fullmåneåpne 

fredagen i 2013 til en måneskinnstur inn-

over Østmarka. I år gjør vi en litt annen 

vri enn forrige gang, da vi kjører inn og 

starter fra Sandbakken p-plass. Derfra tar 

vi en skitur i området, før vi drar til 

Sandbakken for rast og en sen middag. 

Etter det er det kort vei tilbake til bilene 

og hjemtur. Vi satser på å bestille laps-

kaus til de som ønsker det. 

Østmarka kan ha varierende snøforhold, 

så turen vil bli tilpasset føret og snø-

mengde. Info om planene vil bli lagt ut på 

forumet før turen, samt forventet lengde. 

Ta med hodelykt til bruk i mørke partier 

da vi regner med å gå utenom lysløyper. 

Litt av vitsen er likevel å gå delvis uten 

lys. Det blir rast innendørs på 

Sandbakken, så ta med kontanter eller 

kort for å kjøpe drikke og mat 

(lapskausen koster kr. 100). 

 

Avreise:  

Fremmøte ved Sandbakken p-plass kl. 

18.00. Si ifra ved påmelding om du 

trenger biltransport. Info om hvordan 

komme seg til Sandbakken finnes her: 

http://www.frie-fugler.no/sandbakken/ 

finnefram.html 

Retur: Sent på kvelden, gode og mette 

etter en deilig rast på Sandbakken. 

Ta med: Hodelykt, varme klær og penger 

(lapskausen koster kr. 100). 

Kart: Oslo Østmark 1:50 000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Maks antall personer: 15 

Påmelding: til kontaktpersonen innen ut-

gangen av onsdag 23. januar. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

e-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket), 

evnt. tlf. 922 35 865 

Alpin-og langrennshelg i 
Valdres 

fredag 15. – søndag 17. mars 

Neste års kombinerte alpin-og langrenns-

helg legges til Valdres alpinsenter i 

Aurdal. 

Sett av helgen allerede nå! Flere detaljer 

kommer i neste Friluft og på forum. 

Kontaktperson: Ida Eriksen, e-post: 

i.i.eriksen@gmail.com 
Frostkrystaller – Foto: Bjørn Christian Enger 

Turfakta 
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 Loddrett 

1 Sted i Lommedalen 

2 Redningsskøyte 

3 Verdensdel 

4 Hjuldel og etat 

5 Sted i Lier 

6 Naboer 

7 Erik Andresen 

8 Ordenstall 

11 Korroderer 

13 Odde 

14 Strø 

15 Nyvasket 

17 Tre (latin) 

19 Plaggdel 

23 Krangel 

27 Drikk 

28 Karat 

29 Observere 

  

  

 

 Vannrett 

1 Vann i Nordmarka 

9 Område syd for Bjørnsjøen 

10 To 

12 En som bruker tau  

og stegjern 

16 Forbryteren 

18 Osten (omv.) 

20 Gjøre noe galt 

21 Lisensmottaker 

22 Hopp 

24 Lever 

25 Rød formann 

26 Brukes også av 12 vannrett 

30 Ha husdyr på fjellet om  

sommeren 

31 Falle om kull 

  

  

  

 

 

Friluftskryss 3 / 2012 

 
Av Morten Eriksen 

Innsendig via mobiltelefon 

Bruk bokstavene i rutene merket fra "A" til "I" for å 

finne løsningsordet. 

For å være med i trekningen om premier sender du 

inn løsningsordet sammen med ditt navn på SMS til 

909 15 571. 
 

Frist er 15. desember 
 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

Et valgfritt markakart 

Turbestikk 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 1 / 2013) sammen med løsningen. 

. 
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Spesielle forbud 

 

Foto: Hanne Enger 

Er det slik å forstå at noen har spesielt 

imot besøkende til Mustadkroken, men at 

vi andre som ikke skal dit fritt kan kjøre? 

Serveringen på Smedmyrkoia 

Friuftsklubben holder også kommende 

vintersesong (januar – mars) åpent for 

vaffelservering på Smedmyrkoia. Vi vil 

veldig ubeskjedent hevde at Smedmyr-

vaflene er av de beste som er å få i marka, 

og definitivt verdt en tur. Korteste vei til 

Smedmyrkoia og vaflene går fra Skanse-

bakken via Lysedammene (ca 5 km). 

Trenger du mer apetitt før vaflene inntas 

anbefales en tur via Søndre Heggelivann. 

Vi trenger også serveringsmedhjelpere 

For å kunne forsyne sultne forbipas-

serende med supergode vafler og toddy 

trenger vi også hjelp av dere. Har du lyst 

til å være med og servere en søndag 

mellom kl 12 og 16, ta kontakt med; 

Øyvind Grandum, tlf 951 47 284 

epost: oyvind.grandum@gmail.com 

Vi som serverer reiser gjerne også opp 

lørdag kveld / ettermiddag, installerer oss 

på hytta og spiser en god middag. FiO 

spanderer vin til maten. Overnattingen 

spanderer DNT som driver hytta. 

Nytt kjentmannshefte er lansert 

Det er ofte at kjent-

mannsposter danner 

rammen for tur-

målene våre. Det er 

allerede flere «kjent-

mannspostjegere» i 

FiO, og vi anbefaler 

enda flere å prøve! 

Om du ikke er inter-

essert i å samle poster, er det likevel moro 

å bli med på turen. Stedene vi besøker har 

alltid en historie som krydrer opplevelsen 

av turen, enten vi besøker en nedlagt 

plass, en gammel damkonstruksjon eller 

et fint utsiktspunkt som er lite kjent. 

Smått og stort 
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Monicas snickers-kake 

Her kommer oppskrift på Monicas 

snickers-kake. Redaktøren kan garantere 

at alle deltakerne på årets sommertur 

helhjertet vil stille seg bak en anbefaling 

om å bake og ta med denne på tur! 

Kake 

6 eggehviter 

5 dl sukker 

150 g hakkede peanøtter 

1 pk knuste ritzkjeks 

2 ts bakepulver 

2 ts vaniljesukker 

Glasur 

100 g smør 

2 plater melkeskjokolade av 200 g 

6 eggeplommer 

100 g melis 

Varm stekeovnen til 180 grader. 

Kle en langpanne med bakepapir. Lag 

pannen litt mindre en den er i utgangs-

punktet. 

Stivpisk eggehviter og sukker til marengs. 

Bland inn hakkede peanøtter, knust ritz-

kjeks, bakepulver og vaniljesukker, og 

vend det forsiktig inn i marengsen. 

Fordel den jevnt utover langpannen, og 

stek kaken midt i ovnen i 20 - 25 min. 

Avkjøl kaken. 

Brekk skjokoladen og smelt den sammen 

med smør over vannbad. 

Pisk eggeplommer og melis, og pisk dette 

inn i sjokolade- og smørblandingen. 

Fordel glasuren over avkjølt kake og la 

den stå kjølig før oppskjæring. 

Friluftskryss 2/2012 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft».  

Vinner og mottaker av premien (et tur-

bestikk i tre) er denne gangen Øyvind 

Grandum. Gratulerer! 

 

 

 

Forsidebildet,  fra Vikerfjell – Foto: Hanne Enger 
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Kilimanjaro troner over Kenya og 

Tanzania. Kilimanjaro betyr kanskje «de 

onde ånders fjell». Derom finnes mange 

teorier. Fjellet sprutet i tidligere tider 

røyk fra sine to vulkaner og det var store 

problemer forbundet ved å få lokale inn-

byggere med opp som bærere. En 

høvding beordret alle sine undersåtter ned 

fra fjellet da de bar utstyr for de første 

oppdagere. De som gikk for nær de onde 

åndene ville aldri komme tilbake. 

Geografi 

Kilimanjaro er verdens høyeste fritt-

stående fjell. Fjellet er en kjempevulkan 

og ligger rett syd for 

grensen mellom Kenya 

og Tanzania. Området 

er en nasjonalpark og 

myndighetene krever at 

en engasjerer en guide 

for å bestige fjellet. 

Toppen ligger 3 grader 

syd for ekvator dvs. at solen står rett over 

ens hode og at jorden får maksimal 

solinnstråling og varme.  

Kilimajaro ligger altså rett under solen. I 

tillegg er en høyt i atmosfæren og har 

derfor mindre beskyttelse mot ultra-

fiolette stråler fra solen. Ovenikjøpet går 

man i snø som vi nordmenn vet reflek-

terer solstrålingen fra bakken omkring 

oss. Alle tre faktorene bidrar til at 

skikkelige solbriller og sterk solkrem 

virkelig er på sin plass. Du kommer til å 

puste mye med åpen munn. Glem ikke 

solblokk til leppene!  

Tross solinnstrålingen er det evig is på 

toppen med flere isbreer som ligger inn 

mot et krater som ikke ses fra utsiden. 

Breene, i hovedsak tre stykker, var langt 

større i 2004 da vi besøkte fjellet enn på 

bilder tatt i 1998 og 2000. I motsetning til 

den populære oppfatning kan det se ut 

som om breene på Kilimanjaro de siste 

årene igjen har vokst.  

Klimaet er jevnt året rundt. På toppen må 

en være forberedt på norsk fjellvinter. 

Ved foten av fjellet er det ca. 30 grader 

pluss mens det på toppen er vanlig med 

minus 10 grader. Maasai-sletten ved 

fjellets fot ligger på 1.100-2.000 meters 

høyde. Toppen, Uhuru (uavhengighet på 

Swahili), er på 5.895 meter og er det 

høyeste punkt på det afrikanske 

kontinent. 

Høydesyke 

Nøkkelen til å nå høye topper er å forstå 

høydesyke. 

I fly er flygerne pålagt å bruke oksygen 

om kabintrykket tilsvarer mer enn 3.000 

meters høyde. En regner at hjernen kan få 

for lite oksygen selv jo om flygere sitter 

stille når de skal tenke. Opp til 

Kilimanjaro må en gå selv og puste og 

tenke i ca. 3 døgn over 3.000 meter og 

opp til nesten 6.000 meters høyde. 

En tilsynelatende mystisk tilstand kan 

gjøre at en blir såkalt høydesyk. Man blir 

fysisk syk, med hodepine og kvalme og 

får total reduksjon av lyst til å gå videre. 

Blod renner ut i lungene og hjernen 

utsettes for ekstremt trykk og hevelser i 

Turen til Kilimanjaro 
Tekst og bilder -  Hans Edvard Sunde 
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hjernevev. Man mister synet, fryser selv 

med alle klær på og blir omtåket og 

svimer av. En antar at tilstanden har med 

trykkfallet å gjøre.  

Såkalt høydesyke er i virkeligheten en 

rekke ulike tilstander. 

1. Ødemene 

I lungene kan en få såkalt lungeødem, 

dvs. væskeansamling i lungene, muligens 

pga. minsket lufttrykk. Over 3.500 meter 

kan også hjerneødem oppstå, dvs. at 

blodet avleverer uforholdsmessig mye 

væske til hjernen og en får uutholdelig 

hodepine. En kan ta vanlig 

smertestillende tabletter, men dette må 

ikke overdrives fordi det bare er smertene 

som lindres. Ødemene selv finnes det 

ikke behandling for, annet enn å oppsøke 

høyere trykk på lavere høyde. Begge 

ødemene er skadelige for lunger / hjerne 

og er i ekstreme fall dødelige. En bør 

vurdere om en utvikler ødemer mens man 

går. Vi var ekstremt vaktsomme og gikk 

også ekstremt langsomt. Dette for å holde 

blodtrykk og puls så lavt som mulig for 

ikke å pumpe væske inn i organer som 

har tilpasset seg til lufttrykket utenfor. 

Ved Kilimanjaros topp er lufttrykket ca. 

halvparten av det trykket vi er vant til ved 

havflaten. Når vi trekker pusten er det 

altså halve trykket vi inhalerer.  

Lungene består av små bobler der blod 

passerer rett under overflaten og luften vi 

puster passerer på oversiden av over-

flaten. Gjennom boblehinnene i lungene 

skjer gassutvekslingen. Vi har ingen 

problemer med å oppnå et blodtrykk på 

200 mmHg. ved havflaten. Likevel er 

dette et veldig høyt blodtrykk som vi kun 

har i kort tid ved ekstreme belastninger 

og vi får «blodsmak i munnen», dvs. at 

blod trenger ut i lungene. Tilsvarende vil 

en på toppen av Kilimanjaro teoretisk 

kunne få blodgjennomtrenging ved halve 

blodtrykket, nemlig 100 mmHg. noe som 

er vanlig trykk ved vanlig rusling! 

Det finnes et medikament mot grønn stær 

(væskeansamling i øyeeplene) som heter 

Diamox. Det sies at Diamox drenerer 

kroppens organer slik at hjernen og 

lungene (og andre organer) dreneres for 

væske. Ulempen er at en lenser ut store 

mengder væske som urin og at en følgelig 

må drikke mye. Det sies også at Diamox 

inneholder et ensym som stimulerer 

oksygenopptaket i blodets hemoglobin. 

Diamox er reseptbelagt i Norge, men 

norske leger skriver vanligvis ut medika-

mentet til folk uten grønn stær som skal 

bruke den som sikkerhet på stor høyde. 2 

av 3 av våre leger skrev det ut. Vi brukte 

imidlertid alle tre Diamox uten andre 

merkbare bi-effekter enn lett kribling i 

fingrene. 

 

Denne Soloflasken ble lukket på Horombo (3.720 

moh.). Bildet er tatt i Moshi (1.800 moh.). Høyde-

forskjellen er bare ca. 2.000 meter, men effekten på 

flasken er ganske markert. Vi beveget oss ca. 6.000 

meter over hva vi er vant til. 
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2. Oksygenmangel 

Ved Kilimanjaros topp er lufttrykket ca. 

halvparten av trykket i Oslo. Oksygen-

innholdet i luften er proporsjonalt med 

trykket. Det innebærer at om en trekker 

inn 4 liter luft på Kilimanjaro, inneholder 

de 4 literne den samme mengde oksygen 

som 2 liter Osloluft. For å kompensere 

dette må en tvinge seg selv til å puste 

dobbelt så mye. Dette var ikke noe stort 

problem for kroppen sa fra selv. En ble 

andpusten ved å bevege seg det minste 

grann, men man må være bevisst på å 

trekke pusten dypt og puste skikkelig. 

Blir du først uten den mengden oksygen 

du trenger er du inne i en ond sirkel. 

Hjernen forbrenner en viss mengde energi 

for å virke og forbruker store mengder 

oksygen. Ved oksygenmangel blir hjerne-

funksjonen redusert og det første du 

glemmer er å puste skikkelig. Vi 

opplevde en i vår gruppe som ble apatisk, 

ikke svarte på spørsmål og ikke reagerte 

når vi ba henne puste. Hun fikk helt blå 

lepper og øresus, ble svimmel og var 

søvnig. 

I ekstreme tilfeller får hjernen så lite 

oksygen at synet forsvinner. Fenomenet 

er kjent blant flygere der en utsetter 

kroppen for så stor tyngdekraft at lite 

blod når hjernen (black out). Selv om en 

på fjelltur har mer enn nok blod til 

hjernen er effekten lik  fordi hjernen får 

for lite oksygen. Vi møtte en blindet 

sveitser på kraterkanten som ble geleidet 

ned av to andre. (Dette fenomenet må 

ikke forveksles med snøblindhet som 

skyldes at netthinnen i øyet forbrennes av 

sollys.) 

Til slutt blir det så lite oksygen for 

hjernen at en svimer av og må bæres 

derfra. 

Vi hadde innført rutiner der vi stilte 

urelevante spørsmål til hverandre med 

jevne mellomrom. Veivalg mellom ulike 

adresser i Oslo er ikke praktisk der og da, 

men kunne vi ikke mobilisere hjernekraft 

til å svare kunne det være et tegn på 

oksygenmangel.  

Foruten at oksygen må til for å tenke, 

bruker kroppen oksygen i forbrenningen 

som produserer varme. Vær derfor 

oppmerksom på at kroppens varme-

produksjonsevne reduseres tilvarende ved 

lavt lufttrykk. Jeg er normalt meget varm, 

men opp kraterkanten gikk jeg med fullt 

vinterundertøy, ullskjorte, ullgenser, to 

fleecejakker og Gore-tex ytterjakke. Jeg 

gikk 1.000 høydemeter i bratt stigning og 

ble aldri varm! Temperaturen var ca. - 5 

Celsius og det var relativt stille luft. 

En må kle seg meget varmt for å bevege 

seg på stor høyde. 

3. Matsyke 

I Afrika finnes en rekke mikrober og 

bakterier, ormer og mark som ikke finnes 

hos oss. Mange av dem er å finne i vann. 

Rent vann er mangelvare i Afrika og 

mange andre steder på kloden. Det er 

standard å koke all mat det brukes vann i 

tilberedningen av. En anbefaler ikke å 

drikke noe vann fra springen og en 

advarer til og med mot å pusse tenner i 

tappevann på grunn av en organisme som 

spiser seg inn i tannkjøttet! 

Vi kjøpte vannrenseutstyr som har all 

verdens filtre og renseutstyr. Til alles 

store gys drakk jeg oppvaskvannet fra 

oppvaskkummen min før jeg dro 
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hjemmefra. Alt fett, ketsjup, såpe og 

annet grums var borte og det klareste 

kildevann kom ut. Til og med bakterier 

skal fanges av filteret. Vi pusset tenner og 

vasket oss i renset vann. Vi insisterte også 

på at alt vann som skulle i maten vår, ble 

levert av oss på flasker vi hadde fyllt med 

renset vann. 

Legenden sier at en ikke tåler å spise på 

Kibo 4.700 moh. og at alle turister kaster 

opp alt de spiser på Kibo. Vi møtte da 

også folk som bekreftet at over Kibo 

hadde de vært kvalme hele veien og 

kastet opp bak hver stein. Vi spiste alt vi 

fikk og følte ingen kvalme. Vi spiste også 

vesentlig mer enn det vanlige fordi vi 

hadde med sjokolade kjeks og Solo(!) fra 

Norge. Ingen av oss var det minste 

kvalme. Hemmeligheten er kanskje at 

vannet koker på under 80 grader Celsius 

på Kibo og at en armé bakterier og ymist 

anna overlever 80 grader med glans. 

Til sammenligning drakk vi døde (riktig 

dødkokte) kolerabakterier som vaksine 

før vi reiste. Iver reagerte med vold-

somme magesmerter og oppkast på disse 

døde bakteriene. At levende bakterier kan 

forårsake oppkast er derfor Iver villig til å 

tro. Vi sørget altså for å filtrere dette ube-

haget ut. At en ikke skal spise over en 

viss høyde er selvsagt tull. 

Dermed skulle alle symptomene på 

høydesyke være forklart. 

Høydesykesymtomer er ikke ensartede. 

Selv om oksygenopptaket i lungene bør 

være bra og mengden hemoglobin 

(oksygenbærer) i blodet bør være stor, vil 

ingen av disse egenskapene hjelpe mot 

ødemene. Det er imidlertid mulig å 

akklimatisere seg over tid. Da blir 

kroppen flinkere til å ta opp oksygen ved 

lavt lufttrykk. 22.000 mennesker legger ut 

på tur til Kilimanjaro hvert år. 8.800 eller 

40 % av disse får høydesykesymptomer 

og snur. 

Monsoon 

Det er regntid, eller monsoon fra mars til 

og med mai. Det tilrås ikke å bestige 

fjellet i monsoontiden. Det regner også 

noe fra oktober til desember. Januar og 

februar er tørre måneder. Det samme er 

juni tom. september. Grønnest er det 

naturlig nok etter regntiden. 

Ruter 

 

Fugleperspektiv på rutene opp til toppen 

De ulike rutene varierer i bratthet, antall 

høydemetre, utsikt og fasiliteter. 90 % av 

bestigningene skjer den såkalte 

«Marangu»-ruten (også kalt Coca-Cola 

ruten). Her er det bygget hytter hele veien 

og man sover i senger. Ingen av de andre 

rutene har hytter. Andre steder må en 

ligge i telt.  

Ingen av rutene krever klatring eller bre-

vandring. Husk på høydesyke og 

oksygenmangel når rute skal velges. 

 



Friluft nr 3/2012 

22 

«Marangu»-ruten har få høydemetre, dvs. 

lite opp og ned og regnes for å ha middels 

bra utsikt. Det eneste negative måtte være 

at den er for opparbeidet og tilrettelagt.  

«Machame»-ruten har flere høydemetre 

og brattere stigning. Flott utsikt. 

«Shira»-ruten starter høyt og anbefales 

ikke for folk som er usikre på egne 

høydeegenskaper. 

«Umbwe»-ruten er veldig bratt og an-

befales ikke for folk som er usikre på 

egne høydeegenskaper. 

«Mweka»-ruten brukes kun til ned-

stigning. 

«Rongai»-ruten starter nord for fjellet, på 

Kenya-siden og er relativt slak og med få 

høydemetre. Fin utsikt. Tørrere klima i 

regnskogen enn på sørsiden. 

Vi valgte «Marangu»-ruten. 

Tid og utstyr 

Bestigning tar minimum 5 til 6 

gangdager. Vi valgte 6 gangdager for å få 

ekstra akklimatisering på 3.700 meter. I 

ettertid ville vi ikke vært den ekstra dagen 

foruten. Snarere skulle vi ha ønsket oss 

flere. Da vi bestilte turen ble vi imidlertid 

opplyst om at det ikke var «lov» med 

flere dager. I ettertid har vi funnet ut at 

antall dager man kunne få var en funksjon 

av hvor mye man ville betale. 

Jeg skaffet to kart over fjellet. Det man 

imidlertid skal skaffe er et tredje som er 

utgitt av Tanzanianske myndigheter.  

Mitt vannrensesett med papir, keramisk 

og kullbasert filter og pumpe.skulle gjøre 

oss i stand til å drikke alt vann vi fant 

underveis. Det er som sagt et must for 

seriøse bestigere å rense alt vann til 

drikking, matlaging og mere intim vask, 

som kontaktlinsebytting ol. Vi hadde med 

skrekk lest at vannet inneholder en 

mengde bakterier og mikrober og larver 

som spiser seg gjennom slimhinner og inn 

i kroppen. Senere kan det utvikles 

meterlange ormer som spiser alt vev i 

kroppen, (i motsetning til en bendelorm 

som holder seg i tarmen og bare spiser av 

maten din.) Grøss.Vannet kokes av de 

myndighetspåkrevde kokkene, men 

kokkene har ingen kunnskap om bakterier 

og ikke heller om at vannet på Kibohytten 

på 4.700 moh. koker på ca. 80 grader 

Celsius. Folk som drikker kokt, men 

Kart som viser alle rutene på Kilimanjaro 
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urenset vann på Kibo får ofte akutt diaré 

og voldsomt oppkast. Ingen av oss ble 

syke. 

Gode råd 

Stol ikke på guidenes kompetanse. 

Bookingbyråene vil skryte uhemmet av at 

de har velutstyrte guider som er fjellvante 

og har lang erfaring med høydesyke og 

kosthold i stor høyde samt at de har 

reserveoksygen og medisinsk nødskrin. 

Absolutt alt dette er tull. Vi traff ingen 

velutstyrte guider. Alle dresser seg i likt 

og ulikt, gjerne donasjoner av gammelt 

turutstyr fra tidligere turgåere. Maten er 

OK, men høydesyke og matlaging vil du 

vite langt mer om enn guiden etter å ha 

lest denne berettelse. Guidenes sekker ser 

ut som Ludvigs i Flåklypa og ga dem 

gnagsår og ryggvondt. Guidene er 

fjellvante i den forstand at hovedguiden 

må ha vært på toppen et antall ganger, 

men de har ingen erfaring fra andre fjell 

og særdeles lite erfaring i snø og vind, 

tåke og snøfokk. Disse forholdene er 

svært sjeldne i Afrika og forekommer kun 

på de høyeste toppene. Vår hovedguide 

skrek "Help me, I can't see, I am blind. 

Help me!" da vi ble overrasket av tåke 

over snø som lagde "white-out" forhold 

på kraterkanten. Jeg måtte berolige ham 

og gå foran og lage spor i snøen slik at 

han kunne følge etter i mine spor. Våre 

guider kom også til oss for å få 

smertestillende tabletter. Ikke engang det 

hadde de. Selvsagt hadde de ingen 

nødoksygen heller. 

Ta minst én akklimatiseringsdag. 

Rens alt vann. 

Gå på damedoene. De har som regel 

toalettskåler i stedet for hull i gulvet. 

(Den siste toalettskålen passeres på 

Horombo.) Hvis du liker dopapir; ta det 

med. 

Ta med mye mat til toppturen. 

Gå langsomt. Vi var tre personer som 

organiserte vår egen tur. Vi gikk lang-

somst av alle! Med andre ord ville vi 

måttet gå fortere, med høyere blodtrykk, 

hvis vi var med på en fellestur. Unngå 

fellesturer og organiser et ganglag selv. 

 

Utenfor porten åpenbarte fjellet seg, 5.000 meter 

over oss. 

Dag 1 – fra parkinngangen til Mandara 

I Tanzania er det et tørt steppelandskap. 

Turen startet ved inngangen til nasjonal-

parken på 1.800 meter. og der er det 

likevel tropisk regnskog. Det er fjellet 

selv som ved mekanisk heving av luften, 

lager et fuktig klima og regnskog fra om 

lag 1.800 meter til 2.800 meter. Hele 
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første gangdag til Mandara på 2.720 går 

derfor i regnskogbeltet.  

 

Mandara huts 

Hyttene på denne ruten er tegnet av en 

(trekantet) norsk arkitekt, bygget av en 

norsk snekker og gitt til Tanzania i gave 

fra Norad. Og visst virker det. Dollarene 

renner inn og sysselsetter mange. 

 

Heilandskap over Maundikrateret

Dag 2 – fra Mandara til Horombo 

Rett over Maundi-krateret på omlag 2.800 

meter forsvinner plutselig trærne og hei-

landskapet overtar. 

 

Iver og guiden vår Sikukuu 

Sikukuu hadde studert naturforvaltning 

og Iver, som er gartner, stilte ivrig 

spørsmål om mange sjeldne blomster. 

 

Lunsj med utsikt til et av de mange små bi-kratrene 

på Kilimanjaro. Det siste utbruddet var for 1,75 

millioner år siden. 
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Tåke ved Horombo 

Nær Horombo kommer ofte tåke drivende 

i små banker som straks etter gir plass til 

klarvær igjen. Vi er på 3.500 meter og har 

satt ny rekord i langsomtgåing. 

 

Horombo 

Horombo med sine 3.700 meter ligger 

oftest over skyene. Effekten av å våkne 

og se ned på skyene er ubetalelig. Se 

ravnen som bor på hyttetaket og spiser 

mus.  

Neste morgen la folk ut på tur til Kibo. 

Jeg har zoomet inn kraterkanten på 

hovedtoppen i bakgrunnen. 

Dag 3 - «hviledag» 

 

Utsikt fra Horombo opp mot toppen 

Vi hadde vår «hviledag» og skulle gå opp 

til sadelen, en rygg på ca. 4.500 meter 

mellom hovedtoppen og Mawenzi. 

Underveis passerte vi Sebra klippen, der 

vann renner i striper over et mineral som 

er mørkt i våt tilstand og hvitt i tørr. 

Alle vil fortelle deg at guidene på 

Kilimanjaro sier pole pole til deg. Pole er 

Swahili og betyr sakte. Pole pole betyr 

veldig langsomt. Guidene er jo vant til 

kjekke turister som skal vise hvor fort de 

kan gå. Da vi kom ble de nok litt 

forbauset. Det var ingen som sa pole pole 

til oss! 

Frilufts Swahilinøtt: Ngoro betyr høl. Hva 

betyr navnet på det legendariske krateret 

Ngorongoro? 
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Iver ved sebraklippen 

 

Utsikt opp mot Kibo 

Fra toppen av sadelen ser vi over til hytta 

på Kibo på 4.700 meter. Vi skulle dit 

dagen etter. En ser også stien opp mot 

kraterkanten fra Kibo. 

 

 

 

Mawenzi 

Fra sadelen mellom Mawenzi og hoved-

toppen ruslet vi ned igjen til Horombo. 

Dag 4 – fra Horombo til Kibo 

 

Alt vann må renses 

På vei fra Horombo til Kibo passeres 

«last water point». Over dette stedet 

finner en normalt ikke vann. Vannet her 

var stillestående og ikke noe man ellers 

ville drukket. Jeg imponerte imidlertid 

alle ved å fortelle at jeg hadde renset og 

drukket oppvaskvannet mitt hjemme før 

vi dro. Vi renset omlag 6 liter fra denne 

pytten. 

Vi kom vel frem til Kibo etter ny 

rekordbruk av tid og kryssing av ørken i 

snø. Hele sadelen og Mawenzi var dekket 

av snø. Dette var så eksepsjonelt at 

Sikukuu ville ha en haug bilder av det. 

Kibo 
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Snø på Mawenzi og guidenes teltleir 

Fremme på Kibo spiser man og legger 

seg til å sove, uansett hva klokken er når 

en kommer frem. Oppstigningen, dvs. 

selve toppeforsøket starter normalt ved 

midnatt. Da er det greit å ha hvilt litt på 

forhånd. Man går om natten av tre 

grunner. 1) Det er kaldt og bakken, som 

består av vulkansk aske, sand og grus er 

hardere enn om dagen. 2) Luften er tettere 

om natten når det er kaldt. 3) Det er 

sinnssvakt vakkert å se solen komme opp 

over Mawenzi og vite at du er på det 

punktet på det afrikanske kontinent som 

først ser solen.  

Alle hyttene har radiokontakt med 

hverandre. Dersom folk blir syke finnes 

«etthjulsambulanser» som frakter folk 

ned. Dette er bårer med ett sykkelhjul 

under og med brems og støtdemper. 

Likevel løper åtte mann med båren 

nedover og blir møtt av åtte mann fra 

hytta nedenfor som kommer opp og 

overtar «ambulansen». En person med 

ekstrem hodepine tok denne farkosten fra 

Kibo til Horombo da vi var på Kibo. 

Dagen etter kom en person med hjerne-

ødem, og som hadde vært bevisstløs i 8 

timer. Igjen, gå ikke alene og overse ikke 

symptomene. 

På Kibo ble én lett apatisk og skjønte ikke 

verken å kle av eller på seg, forlate bordet 

eller legge seg. Vedkommende ble på-

kledd og lagt i soveposen men pustet særs 

uregelmessig. Jeg ble liggende og høre på 

denne pustingen på sovesalen og sov 

minimalt før vi la ut igjen kl. 23.00. 

Dag 5 – Topptur 

Ferden startet iført brynjeundertøy, 

skjorte, to gensere, to fleecejakker og 

Goretex på toppen. Få synes forberedt på 

at det er - 10 Celsius på en bra dag og at 

man pga. oksygenmangel ikke produserer 

varme. 

Ute var det -5 til - 10 og antydning til bris 

fra nord. Vi gikk i mørket, men det var 

stjerneklart. Det var ikke lett å se 

Karlsvogna eller Nordstjernen, for vi var 

jo på den sydlige halvkule, men vi så 

Orion og Melkeveien og en strøm av korn 

som brant opp i atmosfæren og lagde 

stjerneskudd. Langt borte i Kenya var det 

noen Cumulonimbuser som stadig laget 

lyn som blitset oss, men vi hørte aldri noe 

skrall. Lysormen av folks hodelykter som 

sikksakker langsomt oppover var i seg 

selv et fenomen som var verdt å se. Det 

hele var fredfullt. 

 

Isbreene på toppen av kraterkanten 
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Solen kom fort ca. kl. 06.30. Plutselig 

steg temperaturen og det ble markert 

tyngre å puste. Hanne fikk helt blå lepper 

over Gilmans point 5.685 moh. på krater-

kanten og ble lett apatisk og giddalaus. 

Hun kunne ikke helt forstå hvorfor hun 

skulle puste mer. Vår assistentguide ble 

sendt tilbake til Kibo med Hanne. Hun 

sov der til vi kom tilbake. 

Lyset er ekstremt sterkt. 1) fordi vi er rett 

ved ekvator, 2) fordi det er snødekke her 

og 3) fordi vi er på 5.600 meter og har lite 

atmosfære over oss som tar av for 

strålingen. Solkrem type sunblock 15 var 

en vits. Her må en ha sterkere saker. 

Zinksalve er et must for leppene og for 

øynene er selvsagt solbriller med UV-

filter nødvendig. 

Vi gikk ca 200 meter den siste halvtimen 

og hadde 2 pust i bakken og 1 drikke-

pause. Iver drakk opp den siste rest av 

min Solo sammen med resten av hode-

pinetablettene. Det var det beste han noen 

sinne hadde drukket sa han. Sikukuu 

hadde ventet en halvtime på oss ved 

toppen og tente like godt en sigarett for å 

feire sin 11. bestigning før han tok bildet 

under. 

 

På toppen av Kilimanjaro 

 

Solen kommer snart over det indiske hav og Mawenzi. Vi aner at lyset snart slippes ned på oss også –  

Foto: Hanne Enger 
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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 (www.friluftsklubben.no), ved å kontakte Friluftsklubben 

på telefon 944 88 175 eller gjennom en epost til hyttedrift@friluftsklubben.no. 

En eventuell avbestilling må gjøres pr. e-post 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,- 180,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år gratis 130,- 

Overnatting, barn under 16 år gratis 80,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua med kort å gå inn fra parkerings-

plass (ca. 800 meter). 

Hytta har 6 sengeplasser fordelt på ett soverom og en stue. Hytta har en koselig 

peisestue med peis og et enkelt kjøkken med alt nødvendig kjøkkenutstyr. 

Det finnes stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et 

meget bra utgangspunkt for turer i området. Severdigheter som Kongens utsikt, 

Svenskeslaget i Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter er ikke langt unna. 

Det er ellers mange fine setervoller i området hvorav Retthellseter er den best bevarte. 

Adkomst til hytta er 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. 
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Arrangementer 

Måned Dato Tur/arrangement 

September 30. Topptur i Østmarka med kjentmannspost 

Oktober 

3. Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

6. – 7. Fårikålaften på Sellanrå 

7. Åpen dag på Sellanrå 

20.  Kjentmannspost på Storhaug og Ole Høilands hule  i Lillomarka 

28. Kjentmannstur fra Kleivstua 

November 

7. Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

11. Kjentmannspost i Bærumsmarka – med fersk suppe 

17. – 18. Julefest på KSI-hytta 

19. Høstens medlemsmøte med lysbildeforedrag fra Grønland 

Desember 

30. – 2. Vinterens første skitur Sjusjøen 

5. Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

9. Dagstur på ski i Sørkedalen 

Januar 

2. Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

13. Dagstur sør i Romeriksåsen 

20. Dagstur i Lillomarka 

25. Måneskinnstur til Sandbakken 

Mars 15. – 17. Alpin-og langrennshelg i Valdres 
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