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Leder’n 

Vi i Friluftsklubben ønsker alltid flere 
medlemmer. Foreningens hovedformål er 
å «fremme fotvandring og et enkelt 
friluftsliv». Hvis vi kan være inngangs-
porten til at man selv begynner å gå mer 
ute i skog og mark, så har vi langt på vei 
oppnådd denne målsettingen. Vi håper 
selvsagt i tillegg at man også fortsetter 
med å delta på turene våre, hyttene våre, 
og vil være med på å være en del av det 
gode og inkluderende miljøet vi har.  

Vi kan tilby et turmiljø til både nye og 
erfarne turfolk med mange ulike turer av 
ulik vanskelighetsgrad. Les turbeskrivel-
sen nøye eller ring turlederen hvis du er 
usikker på hvor mye turen krever. 
På dagsturene og de månedlige kvelds-
turene, blir du både kjent med nye 
mennesker og marka. Kanskje er vi på 
kveldsturene i mer bynære men interes-
sante områder. Dagsturer i helgene er de 
turene vi har flest av. Vi forsøker å 
variere så vi i løpet av et år har dekket 
mange av områdene i Oslomarka. Helge-
turene med overnatting går også i marka, 
men ofte drar vi gjerne til fjells. På disse 
turene er vi ofte færre, og det er lettere å 
bli kjent med alle deltakerne på turen.  

Mange liker de to hyttene våre, Sellanrå 
og Solstua som vi veldig stolte av. Se helt 
bakerst i bladet hvordan du bestiller dem.  
Har du lyst til å bidra i foreningen vår, er 
du veldig velkommen til det – f.eks 
gjennom forslag til turer, om du ønsker å 
lede turer selv, eller om du vil bidra på 
hyttene våre. Vi trenger flere som kan ta 
del i driften, og vi kan love at det er en 
veldig morsom og samfunnsnyttig hobby! 
Ta kontakt!                               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 dek-
ker skader som deltakerne pådrar seg. Er 
det forhold som turlederen bør kjenne til, 
så si ifra 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.  

Medlemsmøte med lysbilde-
foredrag og middag på Mistral 
onsdag 6. november 

På høstens medlemsmøte vil Ragnar Lien 
dele sine turopplevelser i Grønland med 
oss. Møtet begynner kl 18.00 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. 

Etter foredraget inviteres alle til å bli med 
på middag på Mistral Café. Mange av oss 
nøt Thai-scampi og fiskesuppe der etter 
onsdagsturen i april, og da ble vi enige 
om at dette kunne være et fint middags-
sted etter et medlemsmøte. 
 
Videre informasjon:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 
Velkommen til alle nye og gamle 
medlemmer! 

 
Forsidebildet – Foto: Hanne Enger 
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Invitasjon til julefest 
lørdag 14. – søndag 15. desember 

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 
lenge og vel, og kanskje ta en svingom til 
Øyvind sin to-rader. 

 
Foto: Hanne Enger 

I år, som de seneste årene, holdes 
julefesten på KSI-hytta som ligger rett 
ved Nordmarkskapellet.  
Hytta kan nås både til fots og på sykkel 
(på barmark), eller på ski hvis værgudene 
byr på vinterføre. I år satser vi på snø 
siden det begynner å nærme seg jul  
Hytta er utstyrt med både dusj og badstu, 
så det er bare å ta med badehåndkle, 
godlukt og pene klær! 

Gløgg og knask settes frem fra kl 18, og 
middagen serveres kl 19. 

 
Avreise: felles avreise blir fra Frogner-
seteren T-bane kl. 16:00 (t-bane nr 1 fra 
Jernbanetorget kl. 15:21 er på Frogner-
seteren kl 15.58). Det er 6 km å gå inn til 
hytta. 

Pris: 300,-. Dette inkluderer gløgg ved 
ankomst, treretters middag og over-
natting. Drikke tar du med selv. 
Maks antall: 33. De første påmeldte får 
plass ved for stor pågang. Ingen grunn til 
å nøle! 
Påmeldingsfrist: onsdag 11. desember. 

Påmelding skjer ved innbetaling av kr 
300 til konto 9235.21.68396. Meld også 
ifra til kontaktpersonen. 
Antrekk: Pent. 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  
e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  
tlf: 951 47 284 

 
Kaker hører naturligvis med, og det er gutta som står 
for disse. Ingve, Iver og Øyvind sørger for 
serveringen. Foto: Hanne Enger 

Bilde motstående side –  
Foto: Bjørn Christian Enger 

Turfakta 
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STORT BILDE 
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Fårikålaften på Sellanrå 
lørdag 5. – søndag 6. 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 
annen 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 arrangementet «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 i egen 
rubrikk. 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, hvor det 
blir foredrag og vaffelservering. Se 
beskrivelsen av åpen dag. 
 

Avreise: Fra Jernbanetorget ta t-bane nr. 3 
– Ringen - kl. 15:38. Den er på Nydalen 
kl. 15:51. Bytt til buss nr. 51 mot Skar kl. 
15:54. Gå av på Øvre Vaggestein (siste 
holdeplass før Skar) kl. 16:13. 

Retur: Søndag formiddag. 

Pris: Overnatting på Sellanrå for 
medlemmer er kr. 100,-. Fårikålmiddagen 
koster kr. 100,- pr. person inkludert 
dessert. Ta med til kontantbetaling. 

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 2. oktober. 
Kontaktperson:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, e-post: 
magne@friluftsklubben.no 

Åpen dag på Sellanrå 
søndag 6. oktober 

Denne første søndagen i oktober arran-
gerer vi som vanlig åpen hytte med 
servering av vafler, kaker, kaffe, te og 
saft. Alle turfolk inviteres til å ta turen 
innom hytta. Serveringen holder åpent fra 
kl 12 – 15. 
Tema for årets foredrag blir «Hyttene på 
Raudløkkollen og deres historie». 
Foredraget rundes av med en guidet tur i 
nærområdet der bla. hyttene besøkes. 
Foredraget vil starte kl 13. 
Merk at det ikke er fellesavgang med 
turleder. 

Kontaktperson:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, e-post: 
magne@friluftsklubben.no 

Tursidene 

Turfakta 
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Fra Åpen dag på Sellanrå høsten 2012 da Trygve Christensen foredro om marka og krigen 
 – Foto: Leif Jørgensen 

Dagstur i Lillomarka med 
eventyrskog 
søndag 20. oktober 

Vi går fra Linderudkollen først mot nord, 
og så vestover mot Kringlefjell. Videre 
går turen sørover over Lachmannsfjell. 
Her tar en vi en pause for å se den fine 
utsikten mot byen. Matpause tar vi på 
Trollvannsstua. Etter pausen ser vi på en 
av Naturvernforbundet i Oslo og Akers-
hus (NOA) sine eventyrskogposter sør for 
Trollvann.  Dette er et særegent sted, med 
en tørrlagt bekkedal på nedsiden av 
Trollvann. Det er en stupbratt fjellside 
med rasmark på motsatt side av stien. 
Langs stien finner vi også noen kjempe-
store grantrær. Tilbake til Linderudkollen 
går turen via Langevann. 

Dette er en enkel tur, men i litt kupert 
terreng, og noe utenfor sti. Turen lengde 

er ikke mer enn ca. 6 km. Det er en veldig 
fin tur i et nærområde du kanskje ikke har 
besøkt tidligere. 
 
Avreise:  
Fra Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
11.00. Si i fra ved påmelding om du kan 
kjøre bil. 
Retur: Vi er tilbake på Majorstuen ca. kl. 
16.00. 

Ta med: Niste, drikke og sitteunderlag, 
samt solid fottøy. 
Kart: Lillomarka 

Maks antall personer: 12 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 16. oktober. 
Kontaktperson:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, e-post: 
magne@friluftsklubben.no 

Turfakta 
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Kjentmannsposttur til en annen topp, Barlinderåsen i Østmarka – Foto: Aina Grymyr 

Dagstur på Romerike med  
KM-poster 
søndag 3. november 

Hexebergfjellet med Vardåsen er et inne-
klemt skogsområde nord-øst for Skeds-
mokorset. Her finnes mange gravrøyser 
fra Jernalderen. Målet vårt her er 
utsiktspunktet Vardåsen, også kalt 
«Asbjørnsens utsikt» etter eventyr-
samleren som bodde i nærheten et års tid 
(1836-37). Her står en Kjentmannspost 
(post 40). Vi parkerer bilen(e) ved bolig-
området Vardeåsen (samkjøring nød-
vendig da det er vanskelig med parker-
ing). Turen fram og tilbake er på 4 km. 
Deretter drar vi videre i biler til Tærud-
dalen for å ta kjentmannspost 39 - 
Steindammen i Ulvevassdraget. Turen her 
blir mest på sti, men det blir også 2 km i 
terrenget. 

Turen her er 7 km. Hele dagsturen blir 
således 11 km. 
 
Avreise:  
Oppmøte Olavsgård bussholdeplass kl. 
11.00. Felles transport fra Oslo avtales 
etter påmelding. Turleder kan også hente 
deltakere på Lillestrøm stasjon.  
Retur: Vi regner med å være tilbake 
innen kl. 17. 

Ta med: Støvler eller fjellstøvler, niste, 
drikke og sitteunderlag. 
Kart: Nordmarka Sommer. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 30. oktober. 
Kontaktperson: Øyvind Grandum,  
e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  
tlf: 951 47 284  

Turfakta 
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Dagstur til Lommedalen og 
Bærums Verk 
søndag 17. november 

Novemberdagene blir kortere, så da 
passer det med en kort, lett tur etter 
kjentmannsposter, kombinert med besøk 
til koselige Bærums Verk. Dette blir et 
arrangement tilsvarende turene vi har hatt 
til Hurum & Villa Malla, med både tur og 
mat. 
Vi starter med en kort rusletur fra By 
parkeringsplass i Lommedalen for å 
besøke Kjentmannspost 8 Guribysaga, øst 
ved dammen i 2012-14 heftet. Posten 
ligger på en liten øy som vi kan rusle 
rundt på, før vi returnerer til bilene. Turen 
er kort og lett og går mest på skogsbilvei, 
totalt blir det under 5 km. 

På Bærums Verk er det mye artig å se på, 
og Verksgata med koselig små kunst-
steder og butikker er åpen på søndager til 
kl. 16. De har også en skulpturpark og 
Kunstværket Galleri, så det er flere ting vi 
kan utforske. Vi samles på et av spise-
stedene der, som Værtshuset. Turleder vil 
legge ut mer informasjon om planene på 
forumet før turen. 

 
Verksgata på Bærums Verk – Kilde: Wikipedia 

 
Fra en høsttur i Østmarka – Foto: Aina Grymyr 

 
 

Avreise: Vi avtaler bilskyss ved 
påmelding, så si i fra om du disponerer 
bil. Oppmøte kl. 10 ved Brynseng T-
banestasjon (alle østlige linjer unntatt 5) 
for felles transport. Det blir bilspleis 
basert på kjørelengde og bompenger 
utregnet under middagen. Vi ønsker å 
koordinere antall biler så vi får plass på p-
plasser underveis. 

Retur: Gode og mette, utpå kvelden en 
gang ;-) 
Ta med: I tillegg til turting, niste og 
drikke, kan det være kjekt å ta med klær 
til skift før middagen hvis du ønsker det. 
Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 
har med GPS med kart.  

Maks antall personer: 12 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 13. november. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 
agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 
tlf. 922 35 865 
 
 

Turfakta 
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Vinterens første skitur - 
Sjusjøen 
fredag 29. november – søndag 1. desember 

Endelig er vinteren her. Vi har leid en 
hytte på Sjusjøen med plass til 9 personer. 
Hytta ligger på Rømsåsen med utsikt ut-
over Sjusjøen, 200 m fra løypenettet. 
Hytta har både badstue og utendørs bade-
stamp som vi kan benytte etter skituren. 
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 17.30. 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), innetøy, bade-
tøy, brødmat og pålegg til frokost og niste 
samt drikke. Turleder sørger for felles 
middag. 
Påmelding: til kontaktpersonen innen 1. 
november. Påmeldingen er gyldig ved 
innbetaling av depositum på kr 1.000 til 
Friluftsklubbens konto 9235.21.68396. 

Ved avmelding etter fristen tapes hele 
eller deler av depositumet, svarende til 
klubbens merutgifter. 
Maks antall personer: 9 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  
e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  
tlf: 951 47 284  

 

 

 
Fra en tidligere hyttetur til Sjusjøen 
Foto: Leiv Skorgen 

Turfakta 
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Kjentmannspost på Storhaug 
og Ole Høilands hule i 
Lillomarka 
søndag 8. desember 

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 
Høilands hule som vi besøker. Etter en 
runde i området kommer vi tilbake til 
Linderudkollen, hvor vi kan få enda et 
utsiktspunkt fra tårnet i den største av 
hoppbakkene. Vi raster inne på ser-
veringsstedet på Linderudkollen før vi 
drar hjem. 
Turen er relativt kort, og blir på 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. 

Ta med: Drikke og eventuelt niste om du 
ikke ønsker å kjøpe mat ved rasten. 
Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 4. desember. 

Kontaktperson:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, e-post: 
magne@friluftsklubben.no 

Skitur til Sørsetra 
søndag 12. januar 

Sollihøgda er et ganske snøsikkert om-
råde. Vi skal gå en ganske lett skitur inn 
til Sørsetra og tilbake. Innover følger vi 
Djupedalsløypa, og tilbake går vi om 
Toresplassen. Undervis passerer vi en 
kjentmannspost fra 2008-heftet som er 
tett inntil løypa. Det blir rast inne på 
Sørsetra. Turens lengde er ca. 14 km, og 
den går i gode løyper.  

Avreise:  
Oppmøte på Sollihøgda kl. 11.30. Si i fra 
ved påmelding om du kan kjøre bil. Felles 
transport avtales etter at påmeldings-
fristen har gått ut. Vi spleiser på bensin. 

Ta med: Drikke og eventuelt niste om du 
ikke ønsker å kjøpe mat på Sørsetra. 

Kart: Oslo Nordmark vinterutgaven. 
Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
tirsdag 7. januar. 
Kontaktperson: Ingve Dragsnes, e-post: 
ingve.dragsnes@gmail.com,  
tlf: 996 05 408 

 
Foto: Magne Arentsen 

Turfakta 

Turfakta 
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Hyttetur til Smedmyrkoia 
lørdag 25. – søndag 26. januar 

Det er ikke alltid like snøsikkert i marka i 
januar lenger, men fra slutten av januar er 
det alltid godt skiføre i området rundt 
Smedmyrkoia. Vi drar oppover på ski 
lørdag formiddag, og setter fra oss 
sekkene på hytta før vi tar en tur videre 
opp mot Storflaka. Det blir en rolig tur, 
for det er en del oppover hit. Så får 
trøsten være at det bare er nedoverbakker 
tilbake til Smedmyrkoia. 

Lørdag kveld serverer kokken vår en fire-
retters middag bestående av «Ventepølse 
Strøm Larsen» (prima wienerpølse som 
selges på stedet), «Fiskesuppe Salma», en 
laksebasert fiskesuppe, «Tømtegryta» 
(viltgryte med reinsdyrskav og mye annet 
godt), og «Smedmyras spesial» (kara-
mellpudding med frukt og krem), til 
dessert. Så hygger vi oss videre utover 
kvelden rundt bordet i stua. En lørdags-
kveld på en hytte blir alltid koselig. Ta 
gjerne med noe godteri for å dele ut. 
På søndag blir det en del igjen av oss som 
tar seg av serveringsdriften. For dere som 
drar videre, så er det ingen turleder med 
nedover. Dere kan selv gå sammen om å 
avtale en lengre tur, ellers så er det 5 km 
med stort sett bare nedoverbakker tilbake 
til Skansebakken i Sørkedalen hvor det 
går buss nedover mot byen. Serveringen 
avsluttes kl. 16.00, og det er felles avreise 
ned mot Skansebakken. Ønsker du å stille 
som frivillig, ta kontakt med kontakt-
personen om dette. 
 
Avreise:  
Oppmøte på Skansebakken kl. 12.45. 
Buss 41 går fra Røa kl. 12.24.  

Retur: Fra Skansebakken går det buss 45 
minutter over hver hele time. 
Ta med: Vintersovepose, innetøy og-sko, 
brødmat og drikke. 

Pris: Trerettersmiddagen koster kr. 100,-. 
Ønsker du å ta med egen mat, så opplys 
om det ved påmelding. Overnatting koster 
kr. 205,- pr. person. Overnatting for 
frivillige til serveringen er gratis. 

Kart: Oslo Nordmark vinterutgaven. 
Maks antall personer: 9 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 22. januar. 
Kontaktperson:  
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, e-post: 
magne@friluftsklubben.no 

 
Smedmyrkoia – Foto: Per Roger Lauritzen 

 
På vei hjem fra Smedmyrkoia – Foto: Aina Grymyr 

Turfakta 
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 Vannrett 

1 Øm 
4 Kald dessert 
8 Gå 

11 Fisk 
13 Vann i Nordmarka 
14 Ujevn 
15 Serveringssted i 

Østmarka 
16 Organisasjon 
17 Kunstnerbolig 
18 Romersk hus 
20 Luring 
22 Eidsvollsmann 
23 Nyn. pronomen 
24 Delstat 
27 Ikke oppe 
28 Traff 

 

 Loddrett 

1 Skiutstyr 
2 Grunnene 
3 Revne 
5 Ikke blind 
6 Hes 
7 Like 
9 Signet 

14 Elv 
16 Via 
19 Adverb 
21 Brensel 
25 Anmode 
26 Ukeblad 

  
  
  
  

 

 

Friluftskryss 3 / 2013 
 
Av Morten Eriksen 

Innsendig via mobiltelefon 

Bruk bokstavene i rutene merket fra A til G 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: 

En turbolle i plast 

En sammenleggbar kopp 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 
neste Friluft (nr. 1 / 2014) sammen med løsningen. 
. 
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Friluftskryss 2/2013 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 
forrige «Friluft». 
Vinnere denne gangen er Toril Deildok 
og Anne-Line Filiberto. 

De to vinnerne får tilsendt henholdvis en 
kartmappe og en brettekopp. 

 
 

Serveringen på Smedmyrkoia 

Friuftsklubben holder som vanlig åpent 
for vaffelservering på Smedmyrkoia i 
søndagene i perioden 19/1 – 2/3 2014. Vi 
vil veldig ubeskjedent hevde at Smed-
myrvaflene er av de beste som er å få i 
marka, og definitivt verdt en tur. Korteste 
vei til Smedmyrkoia og vaflene går fra 
Skansebakken 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 forbi-
passerende med supergode vafler, toddy 
og kvalitetspølser fra Strøm-Larsen 
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. 
Overnattingen spanderer DNT som driver 
hytta. 

Mer informasjon om serveringen og 
hvilke helger vi trenger hjelp til, samt 
oppdaterte serveringspriser finner du også 
på nettsidene våre. 

 
Roen senker seg over Smedmyrkoia og marka etter 
en travel vaffelsøndag – Foto: Aina Grymyr 

Smått og stort 
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Hvor er hytta? Ser man riktig godt etter ser man toppen av takpappen – Foto: Hanne Enger 

Ramsåsstua 

I november 1943 arresterte tyskerne 
studentene ved Universitetet i Oslo. De 
som ikke ble tatt ble etterlyst, blant dem 
tvillingene Mathias og Thore Winsnes fra 
Ullern i Oslo. De bygde Ramsåsstua og 
bodde her frem til mars 1945. Tyskerne 
fant aldri hytta, og speidere fra 1. 
Sandvika speidertropp restaurerte og 
gjenreiste hytta i 1947-48. Hytta er i dag 
reigstrert som krigsminnesmerke av 
Norsk Hjemmefrontmuseum. 

Når man ser det øverste bildet er det 
kanskje ikke rart at hytta ikke ble funnet. 
Hytta ligger langt oppe på Ramsåsen godt 
gjemt under en bratt skrent. I dag ligger 
den rett ved en ganske god sti som kan 
følges opp fra Haugsvollen. 

 

 
Ramsåsstua – Foto: Hanne Enger 
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Utsikt mot Rondane fra Sohlbergplassen – Foto: Hanne Enger 

De fleste kjenner motivet «Vinternatt i 
Rondane» malt av Harald Sohlberg. Det 
skulle da være åpenbart at han må ha 
befunnet seg et sted med utsikt til 
Rondane, men kanskje ikke alle er kjent 
med hvor. Motivet er faktisk sammensatt 
av inntrykk og skisser fra flere steder der 
Sohlberg stod og malte. Blant dem er 
Nesset, Nessetseætra og Sjølisætra. 

I nærheten av disse stedene, nær 
Atnsjøen, på veien mellom Folldal og 
Venabygdsfjellet er det anlagt en liten 
utsiktsplattform med informasjon om 
maleren og motivet. Bildet over viser 
utsikten en litt regntung sommerdag. 

Rett nok er fjellene i Rondane 
imponerende, men vi aner vel at maleren 
har tatt seg en viss kunstnerisk frihet.  
På neste side ser vi resultatet som 
Sohlberg kom frem til etter å ha jobbet 
med motivet i hele 14 år. I februar 1900 
slo Sohlberg seg til på Nesset ved Atna i 
Østerdalen for å male fjellene i Rondane. 
Først i 1914 ble den siste versjonen av 
«Vinternatt i fjellene» altså malt ferdig til 
en Jubileumsutstilling på Frogner. 

 

Vinternatt i Rondane 
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Vinternatt i Rondane malt av Harald Sohlberg – Kilde: Wikimedia commons 

På utsiktspunktet var dagboknotatene til 
maleren gjengitt. 
«-Den første gang som jeg i mitt liv så 
fjellene, den første gang jeg hadde dette 
for meg aldeles nye, fremmede og i så 
ubeskrivelig grad overraskende syn, da 
stod dette motiv for meg som blot en 
pompøs og skjønn virkning. Jeg kan si 
som en hvit, blå og grønn fargevirkning. 
Senere ble det samme motiv meget mer 
for meg. Be til den som rår din skjebne at 
dette arbeidet må lykkes! Dette ene 

maleri vilde være nok til at jeg kunde 
være tilfreds med mitt livs arbeide». 
Dette siste fikk han da også rett i. 
Nasjonalgalleriets store «Vinternatt i 
fjellene», som maleriet opprinnelig het, 
ble i 1995 valgt til Norges nasjonalmaleri 
gjennom en lytteravstemning i NRK. 
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Iver, Terje og Øyvind på vei fra brygga til teltplassen. Her er det ikke lov med motorisert ferdsel. 

Det ble for få påmeldte til årets sommer-
tur i fjellheimen. Likevel greide vi å 
tromme sammen en gjeng med Frilufts-
klubbere til en bedagelig tur med telt til 
Koster-øyene utenfor Strømstad i 
Sverige, onsdag til søndag i månedsskiftet 
juli/august. 
Kosterøyene består av to øyer, Nord-
Koster og Syd-Koster. Et meget smalt 
sund skiller øyene. En betjent kabelferje 
sørger for forbindelse mellom øyene. 
Begge øyene er bilfrie, noe som gjør dem 
til idylliske steder. På Nord-koster er det 
til og med forbudt med sykler utover 
nødvendig transport. Det var på natur-
campingen på Nord-Koster vi teltet. 

Campingen er en «familiecamp», hvor det 
kun er tillatt med familier og voksne 
grupper. Derfor trengte vi ikke å bekymre 
oss så mye for nattesøvnen.   

 
Frokost på campingen.

Med telt til Koster 
Tekst: Øyvind Grandum – Foto: Cecilie Malnes 
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Kajakken klargjøres før tur 

Nord-Koster er et naturreservat med skog, 
knauser, sandstrender og svaberg. Det er 
gode turstier og –veier på kryss og tvers. 
Et av høydepunktene, bokstavelig talt, er 
et par tvilling-fyrtårn som er over 100 år 
gamle, og er nylig restaurert. Herfra er 
det en formidabel utsikt over hele Koster 
og Nordsjøen i vest. 
Campingplassen har kajakk-utleie (2-
mannskajakker), noe vi benyttet oss av. 
Disse kajakkene er svært robuste og egner 
seg bra for uerfarne. Ulempen er at de er 
vel trege i vannet for de erfarne. Vi padlet 
en dag rundt hele Nord-koster, noe som 
gikk greit helt til vi kom til vestkysten. 
Der slo bølgene inn rett fra Nordsjøen, 
noe som var noe utfordrende for 
undertegnede. 

Vi brukte en av dagene på Syd-Koster. 
Her kan man leie sykler, dog ikke de mest 
moderne. På Syd-koster er det langt mer 
utbygd, med jordbruk og fiskevær. Øya er 
ikke større enn at vi rakk å prøve de fleste 
veiene. På Ekenäs besøkte vi det nye 
«Naturum», et akvarium / natursenter 
som beretter om det rike artsmangfoldet i 
«Kosterhavet Nasjonalpark» (Nasjonal-
park i havet). Farvannet mellom Koster 
og fastlandet er etter sigende spesielt 
saltholdig, noe som gir rikt dyre- og 
planteliv. Øst-kysten er derfor populær 
blant snorklere. 

I Ekenäs finnes en egen snorkel-led hvor 
man kan snorkle i spennende underhavs-
landskap, noe vi dessverre ikke rakk 
denne gangen. 
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Fire syklister med ny-leide «Kostersykler» 

Middagen inntok vi denne dagen i 
Kosters Trädgårder. Det er en økologisk 
restaurant med egen grønnsak- og 
urtehage som er verdt et besøk i seg selv. 

Noen tips:  Kjører man bil til Strømstad, 
må man parkere på egne langtids-
parkeringer utenfor byen og kjøre (gratis) 
mate-busser til kaja.  

Husk å ta ut nok kontanter i Strømstad, da 
ikke alle steder tar kort. Det finnes dog en 
minibank på butikken på Syd-Koster. Det 
går ferje ut til Koster (ca 30 min), men 
det er også mulig å padle ut med 
havkajakk for de aller mest erfarne. Vi 
bodde i telt, men på Syd-koster er det 
imidlertid flere muligheter: Det er 
hoteller og hytter av forskjellig standard 

. 
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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 5 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. 



 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Instituttveien 17, 2007 Kjeller 

 
 

A – POST 
Arrangementer 

Måned Dato Tur/arrangement 

Oktober 

5. – 6. Fårikålaften på Sellanrå 

6. Åpen dag på Sellanrå 

9. Månedens onsdagstur – se nettsidene våre 

20. Dagstur i Lillomarka med eventyrskog 

November 

3.  Dagstur på Romerike med KM-poster 

6. Medlemsmøte med lysbildeforedrag og middag på Mistral 

16. Kjentmannstur til Bærumsmarka og Bærums Verk 

29. – 1. Vinterens første skitur - til Sjusjøen 

Desember 

4. Månedens onsdagstur – se nettsidene våre 

8. Kjentmannspost på Storhaug og Ole Høilands hule i Lillomarka 

14. – 15.  Julefest på KSI-hytta 

Januar 

8. Månedens onsdagstur – se nettsidene våre 

12. Skitur til Sørsetra 

25. – 26. Hyttetur til Smedmyrkoia 

Mars 28. – 30. Skihelg – mer info kommer i neste Friluft 
 


