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Leder’n 

Fra og med dette nummeret av Friluft går 

vi ned fra tre til to utgivelser per år. 

Hovedårsaken til dette er at vi heller 

ønsker to større arbeidsperioder med 

bladet pr år. Det tar tid å lage Friluft, og 

selv med tre nummer i året føler vi at vi 

må gå i gang med neste nummer allerede 

kort tid etter det forrige har kommet ut. 

Med to nummer i året skapes mer «luft» 

og tid til for oss i styret til fokus på andre 

prosjekter. Websidene våre blir som 

vanlig fortløpende oppdatert med nyheter 

og påminnelse om arrangementer. 

Dette nummeret av Friluft dekker arran-

gementer frem til begynnelsen av okto-

ber. Vi håper arrangementene oppleves 

varierte og interessante. Noen turer er 

gjengangere, men vi har også flere turer 

til «nye» steder. Vi har tidligere opp-

fordret medlemmene til å komme med 

turforslag, og vi takker dere som har bi-

dratt. Fortsett med å komme med forslag! 

Det gode miljøet i Friluftsklubben skapes 

av deltakerne. Vi kunne imidlertid tenke 

oss å bli enda flere på tur. Vi håper derfor 

at vi vil få se enda flere nye ansikter i år. 

Ta med deg en venn på tur da vel! 

Styret ønsker alle et riktig godt turår i 

2016! 

 

                                               Magne 

 

 

 

Forsidebildet – Nedenfor Heggelia 

Foto: Ingve Dragsnes 

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, 

Nedre Rælingsveg 378, 

2008 Fjerdingby 

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.  

Vårens utemøte med grilling 

onsdag 4. mai 

Vårens utemøte blir tradisjonen tro et ute-

møte med grilling i Tidemandsstuens 

hage. Her har vi også muligheter til å 

trekke innendørs ved dårlig vær. Ta med 

grillmat og drikke så sørger styret for 

griller og tilbehør. Vi møtes kl 18. 

Arrangementet egner seg for store og små 

i alle aldre. 

Tidemandsstuen ligger i Tidemandsgaten 

44 ved Vestkanttorget, kort vei fra 

Majorstua. 

Siden vi lager en felles salat til grill-

maten, så ønsker vi påmelding. Fristen er 

i løpet av mandagen to dager før. 

Velkommen til alle nye og gamle med-

lemmer! 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 2. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Fra fjorårets utemøte med grilling. Skulle det hende 

at mai ikke har stilt opp med kveldssol og mange 

varmegrader er det bare å ta på seg godt med klær 

 - Foto: Steinar Roland 
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Innkalling til generalforsamling 

Det innkalles til generalforsamling  
tirsdag 15. mars 

Friluftsklubbens årlige ordinære general-

forsamling avholdes 15. mars kl. 18.00 i 

Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, 

Oslo. 

Det vil være gratis selvbetjening av 

kaker, kaffe og te. 

Dagsorden: 

1) Godkjenning av innkalling og dags-

orden 

2) Oppnevne ordstyrer, referent og telle-

korps 

3) Årsberetning 2015 

4) Regnskap med revisors beretning 

5) Budsjett 2016 

6) Endringer i vedtektene 

Innkomne saker 

 

7) Valg. Det er valg på: 

Formann (1 år) 

To styremedlemmer (2 år) 

To varamedlemmer (1 år) 

Valgkomité, to personer (1 år) 
Revisor (1 år) 

8) Eventuelt/orienteringer. 

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt 

valg til valgkomitéen, utarbeides av 

valgkomitéen. Alternative forslag kan 

fremsettes direkte overfor generalfor-

samlingen av ethvert stemmeberettiget 

medlem av foreningen. 

 

Dokumentene som tilhører dagsorden kan 

fås utlevert av styret 14 dager før general-

forsamlingen. 
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Fra sommerfesten på Seterstua i 2015 – Foto: Sara Palm 

Invitasjon til sommerfest på 
Frognerseteren 

lørdag 18. juni 

Vi fortsetter med å holde sommerfesten 

på Seterstua på Frognerseteren. Det blir et 

kveldsarrangement uten overnatting. 

Seterstua har god mat til hyggelige priser, 

og vi har hatt vellykkede og koselige 

sommerfester der de tre siste årene. 

Seterstua serverer typiske norske retter og 

har mye godt å tilby. De fleste middags-

rettene ligger mellom 145 og 245 kroner. 

Det finnes også andre billigere alterna-

tiver enn middagsrettene, og alle velger 

og kjøper det de selv vil ha. Frogner-

seterens legendariske eplekake som 

dessert kan sikkert også friste flere av oss. 

Det er hyggelig innenfor de lune tømmer-

veggene på Frognerseteren - og med en 

praktfull utsikt over hele Oslo! Kommer 

du i bil er det parkering rett utenfor. Tar 

du t-bane går du ned fra Frognerseteren 

stasjon. 

Oppmøte:  

Kl. 19:00 ved Frognerseteren i pent 

antrekk og godt humør. 

 

Avreise: T-bane nr 1 fra Stortinget kl. 

18:06 er på Frognerseteren kl 18:43. Det 

er noen få hundre metre å gå ned til 

Frognerseteren fra stasjonen. Med for-

behold om endrede rutetider i perioden 

frem til arrangementet. Det er parkering 

for bil rett ved restauranten. 

Retur: Vi avslutter ca. kl. 22.00. 

Pris: Du kjøper selv mat og drikke. 

Maks antall personer: 36 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 15. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

Turfakta 
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Onsdagsturene fortsetter 
annenhver måned 

Som et tilskudd til det ordinære turpro-

grammet, har vi siden 2012 hatt en fast 

turkveld en onsdagskveld i måneden. Vi 

ønsker å fortsette med disse kveldsturene, 

så før dette 5. året har vi sett på deltakel-

sen, avlyste / utsatte turer, samt andre 

møter vi har på turprogrammet. Vi har 

derfor landet på at vi i år satser på ons-

dagsturer hver annen måned, og det falt 

seg slik at månedene med partall er de vi 

har hatt mest deltakelse på. Vi ser også at 

noen av turvariantene er populære fra år 

til år, så derfor har vi alt nå skissert ons-

dagsturplanene for 2016. 

Vanligvis legges denne turen til første 

onsdagen, men den kan bli flyttet på ved 

høytid, ferie, værforhold, ol. Disse turene 

har ennå ikke et fastlagt program og vil 

bli planlagt ganske tett opptil den aktuelle 

turdatoen. I år vil vi også søke etter flere 

til å komme med innspill og lede disse 

turene, så vi får en bedre spredning på 

aktive som bidrar med gode forslag og 

fine områder som kan besøkes. 

Dere er alle velkomne til å melde inn 

forslag til turer. Programmet for onsdagen 

vil bli annonsert på hovedsiden noen 

dager før turen. Dere kan melde dere på 

til turkoordinator Aina innen kl. 14 på 

turdagen, så sant ikke annet er oppgitt 

under turfakta. Så får vi håpe på mange 

fine kveldsturer fremover. 

Skisse til turer 

24/2 Skitur rundt Tryvannsåsen med 

ostefondue på Seterstua 

6/4 Urban tur med middag etterpå 

8/6 En sommerlig kveldstur med mat 

3/8 Øytur i Oslofjorden 

12/10 Bålkveld et sted i marka 

14/12 Fullmånetur eller en «julete» tur 

som årets siste 

 

Følg med på Friluftsklubbens forside der 

vi legger ut turene som er planlagt. Kom 

også gjerne med forslag til onsdagstur 

direkte til: 

Aina Grymyr,  

e-post: agrymyr@yahoo.no,  

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Vi åpner 2016 med en skitur rundt Tryvannsåsen, og 

avslutter med middag på Seterstua. Der er det 

mulighet for ostefondue og mye annen mat. 

Foto: Aina Grymyr 

 

 

Tursidene 
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Onsdagsturene i 2015 

Ved et årsskifte så passer det bra å se litt 

tilbake på året som gikk. Da hadde vi 

mange fine onsdagsturer, riktignok med 

litt varierende deltakelse og interesse. For 

å mimre litt, så kommer her et lite bilde-

referat fra onsdagsturene i 2015. 

Vinter 2015 

Vi startet med en skitur rundt Tryvanns-

åsen, med en middagsstopp på Seterstua 

etterpå. Det var ikke det beste føret, men 

vi var 4 som tok skirunden og koste oss 

med mat. Snøen og skiføret var ikke helt 

med oss i 2015, så i februar var det kun 2 

som tok en treningsskitur fra Sognsvann. 

Vi valgte da å avslutte den snøfattige 

vinteren med en Skijeger-post og refleks-

tur i Lillomarka til fots, her var vi 3 del-

takere som jaktet på små reflekser med 

hodelykter i en mørk skog. 

 

Ved Alnsjøen - Foto: Aina Grymyr 

Vår 2015 

Tradisjonen tro hadde vi en urban fottur i 

april, og dette er ofte en tur som mange 

ønsker å være med på. Vi var 8 som 

hadde en flott og vårlig tur rundt Østen-

sjøvannet, der vi avsluttet med indisk mat 

på Beno. I mai var det tradisjonen tro det 

årlige utemøtet med grilling ved Vest-

kanttorget der mange deltok til tross for 

litt dårlig vær.  

 

På vei rundt Østensjøvannet - Foto: Aina Grymyr 

Sommer 2015 

I juni er det lenge lyst, så da ble det en 

lang stolpetur rundt på Brannfjell og 

Ekebergsletta. Vi avsluttet på uterestau-

ranten til Ekebergrestauranten, der vi fikk 

både litt varmt og søtt. 

 

Deilig utsikt fra Ekebergrestauranten 

Foto: Aina Grymyr 

I august tok vi båt ut til Hovedøya. Der 

startet vi med både middag og kake på 

Klosterkroa, før vi gikk rundt hele øya på 

jakt etter geocacher, gammel og spen-
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nende geologi, flotte utsiktspunkter og 

tett skog. Dette er en øy med mye histo-

rie, kultur og natur. En artig og variert 

tur. 

 

Fra Hovedøya – Foto: Steinar Roland 

Høst 2015 

På den første onsdagsturen i høst, fikk vi 

med oss Line som turleder. Hun tok oss 

med på en flott rundtur fra Sognsvann til 

Fuglemyra og Vettakollen, med sin prakt-

fulle utsikt og sprakende solnedgang. 

Flott med nye turledere som viser frem 

sine nærområder - dette håper vi på mer 

av i 2016. 

 

En liten pustepause ved Fuglemyra etter alle bakkene 

opp hit - Foto: Steinar Roland 

I oktober gikk den tradisjonelle bålturen i 

Lillomarka. Vi gikk rundt Steinbruvannet, 

og grillet pølser mens vi nøt utsikten og 

kvelden på nordsiden av vannet. I desem-

ber ble det nok en spennende reflekstur i 

Lillomarka, denne gangen fra Linderud-

kollen. Vi tok en lang rast med pepper-

kaker, julesnop og varmt drikke, mens vi 

så på Iver som viste frem sine tre-

klatringskunster. Selvsagt var det en 

geocache som fristet i toppen av et tre. 

 

Rast med pepperkaker – Foto: Aina Grymyr 

 

Iver på jakt etter høythengende geocache – Foto: 

Aina Grymyr 

Takk for turene! Vi ser frem til nye fine 

onsdagsturer i 2016. Det er lagt ut flere 

bilder i albumet til onsdagsturene 2015 - 

sjekk: http://www.friluftsklubben.no 

/album/vis/1 (fortsatt i testmodus). 
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Skitur i Nordmarka fra 
Frognerseteren til 
Kobberhaughytta 

søndag 14. februar 

Denne søndagen blir det en skitur i fint 

terreng med start fra Frognerseteren (T-

bane). Vi går inn til Tryvann – Nord-

markskapellet og til Kobberhaughytta 

hvor vi tar en rast inne. Returen går over 

Skjennungen - Frønsvollmyrene - 

Heggehullet tilbake til utgangspunktet på 

Frognerseteren. Totalt ca 16 km. En 

klassisk og hyggelig tur i Nordmarka. Vi 

regner med å være tilbake til Frogner-

seteren senest ved 15-tiden. 

 

Avreise:  

Trikken går fra Stortinget T-banestasjon 

(Linje 1) kl 10.06 og er fremme på 

Frognerseteren kl 10.43. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 10. februar. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes,  

e-post: ingve.dragsnes@gmail.com,  

tlf: 996 05 408 

 

Oppkuvvann med Oppkuven i bakgrunnen 

-  Foto: Ingve Dragsnes 

MåneSKInnstur til Sandbakken 

lørdag 20. februar 

Måneskinnsturene våre har blitt en 

tradisjon nå, både i Østmarka til Sand-

bakken og Vangen og i Romeriksåsene. 

Bildene og stemningen fra tidligere turer 

kan sees på Friluftsforumet vårt og etter 

hvert også i turalbumene. 

I år passer det bra å 'feire' starten på mitt 

5. år som FiO-turleder! Planen å gjenta 

den aller første turen jeg hadde som 

samlet hele 14 deltakere på en magisk og 

nesten full månekveld fra Skullerud. Hvis 

føreforholdene er på vår side blir det en 

rundtur med klokken. Selve løypen blir 

planlagt like før turen, og mer detaljer blir 

lagt på FiO's forside. 

Skiturer i Østmarka vil nødvendigvis bli 

kupert, men vi vil følge preparerte eller 

oppgåtte skiløyper. Er vi riktig heldige 

med nok snø og fine forhold, så kan det 

også bli tur gjennom magiske Trolldalen 

og Svartdalen. For disse er vi avhengige 

av gode føreforhold, men ivrige Øst-

markinger tråkker alltid opp disse ville og 

uberørte dalene når det er forhold for det. 

Turen blir mellom 15 og 20 km med store 

deler utenom lysløype. Ta med hodelykt 

til forsiktig bruk i mørke partier eller hvis 

overskyet, men litt av vitsen er å gå delvis 

uten lys. Vi krysser fingrene for en fin 

skikveld med nesten full måne, og blir det 

problemer med føret i Østmarka så flyttes 

måneskinnsturen til en annen del av 

Marka. 

Fremmøte:  

Skullerudstua p-plass kl. 16:30.  Offent-

lig: T-banen linje 3 til Bøler, så Buss for 

bane 3B videre til Skullerud. Det går også 

andre busser til Skullerud, derfra er det 10 

Turfakta 

Turfakta 
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min. å gå til parkeringsplassen for Skulle-

rudstua. 

Ta med: Hodelykt, varme klær, samt 

penger til mat og drikke innedørs på 

Sandbakken hvis du ønsker det. 

KVELDSSERVERING: Lasagne 

Retur: Sent på kvelden, gode og mette 

etter innerast på Sandbakken. 

Kart: Oslo Østmarka 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 17. februar. 

Kontaktperson: Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Foto: Bjørn Christian Enger 

Skitur med solen i ansiktet 
gjennom Krokskogen 

lørdag 12. mars 

En klassisk skitur er å gå gjennom marka 

med solen i ansikten. Dette er vanligvis 

en tur man tar litt utpå vinteren. Da kan vi 

håpe og drømme om fortsatt flotte 

skifohold der vi skrider gjennom marka 

fra nord til sør, med en blid sol som 

skinner mot oss på vår vei. I år håper vi at 

vi får en slik flott skitur, som vi kombi-

nerer med å dra innom 2 kjentmanns-

poster fra KM-heftet 2014-16. 

Vi benytter Skiforeningens skibuss for å 

komme helt nord i marka til Ringkollen. 

Bussen vil være fremme rundt kl. 10, og 

da starter vår ferd gjennom Marka på jakt 

etter skinytelse og Kjentmannsposter. Vi 

kommer til å gå i preparerte skiløyper, 

med 400 høydemeter nedover. Turen blir 

mellom 3-4 mil, avhengig av hvilken 

skirute vi tar. 

Første stopp blir en avstikker til KM-post 

20 Østre Vambutjerna, før vi fortsetter 

mot Storflåtan. Vi tar nok en avstikker til 

KM-post 16 Syd i Bleiksjøen, før vi går 

tilbake til hovedløypene sørover. Begge 

disse postene ligger like ved skiløypen. 

Derfra er flere mulige skiløyper som tar 

oss til Skansebakken, så vi ser an føre, 

form og værforhold. De to aktuelle rutene 

er enten langs Heggelivannene og Grå-

seterveien, eller om vi tar turen om 

Oppkuvvannene, Kjagdalen og Lysedam-

mene. Uansett blir det mange herlige 

nedoverbakker på vår vei, så vi håper 

skiføret holder seg lenge og bra. 

 

Avreise:  

Med Skiforeningens skibuss, sjekk nett-

Turfakta 
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siden for avreisesteder og -tidspunkt. 

Turleder kommer på ved Vika Atrium kl. 

08:50. Si ifra ved påmelding hvor du går 

på skibussen.  

BOOKING SKIBUSS: Deltakerne reserverer 

og forhåndsbetaler selv skibussen: 

Skibussens nettsider finnes på 

www.skiforeningen.no. Pga. forhåndsbe-

taling, settes påmeldingsfristen 14 dager 

før selve turen, for å sikre at det blir nok 

deltakere og at turen blir avholdt. 

Retur: Vi tar bussen fra Skansebakken til 

Røa, derfra går det t-bane videre. Bussen 

går 1 min på hver hele time. Regn med at 

turen vil ta hele dagen og kanskje inn i 

kveldsmørket, så ta med hodelykt og skift 

til turen hjem. 

Pris: 170 kr. for medlemmer av Ski-

foreningen, og 240 kr. for ikke-medlem-

mer - husk å ta med medlemskort! 

Ta med: Mat og varmt drikke, varme klær 

og skiutstyr, samt KM-heftet 2014-16 

hvis du er kjentmannspostjeger. Det blir 

mest sannsynlig uterast, men vi passerer 

Vambua som er en rastebu tidlig på turen. 

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

lørdag 20. februar. 

Kontaktperson: Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Fra en vårskitur gjennom Krokskogen. Her ved Vassendvika  – Foto: Øyvind Grandum 
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torsdag 31. mars – søndag 3. april 

Vi har leid en leilighet på Grønolen 

Fjellgard «et steinkast» fra Beitostølen, 

med vakker utsikt til sjøen Øyangen. 

Valdres er et ekte eldorado for skientusi-

aster. Løype, sted og stil velger du selv, 

mulighetene er mange og løypene er for 

enhver smak og ferdighetsgrad. I dette 

trivelige vinterlandskapet finner vi både 

skogsløyper, åpne sletter og høyfjells-

løyper som vi kan boltre oss i. 

Vi lager frokost/matpakke i leiligheten, 

men spiser en eller to middager i Fjell-

stua. Hos Grønolen står maten i høysete 

og de ønsker å gi gjestene sine en smaks-

opplevelse de sent vil glemme.  

 

Avreise:  

med biler fra Oslo-området torsdag, 

avreisetid og –sted avtales etter at på-

meldingsfristen har gått ut. 

Retur: Søndag 

Pris: maks kr. 975,- per pers. for leie av 

leiligheten inkl. utvask. Bilspleis kr. 

1.400 per bil + bompenger. Totale bil-

kostnader deles likt på alle turdeltakerne. 

Ta med: Sengetøy, håndkle, innetøy, tøy 

til middag på fjellstua, solkrem, 2 pålegg 

til felles frokost. Brødmat, snacks samt 

drikke til eget bruk. En eller to av 

middagene spiser vi på Fjellstua, dette 

blir vi enige om før avreise. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 1 

mars. Påmelding er gyldig ved innbe-

taling av depositum på kr. 1000,- til 

Friluftklubben kontonr. 9235.21.68396. 

Husk å merke denne med Beitostølen og 

deltager. Ved avmelding etter fristen 

tapes hele eller deler av depositumet, 

svarende til klubbens merutgifter. 

Maks antall personer: 8 

Kontaktperson: Lin Østad, epost: 

lin.ostad@hotmail.com, tlf: 412 21 036. 

 

Vi hadde en flott helgetur på Sjusjøen før jul, og nå 

frister en ny skihelg etter påske 

 - Foto:Aina Grymyr 

Turfakta 

Vårskitur til Beitostølen 
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I konsul Heftyes fotefar rundt 
Nøklevann 

lørdag 2. april 

I 2015 ble Nøklevann tappet for å ved-

likeholde den gamle demningen ved 

Rustadsaga. Vannstanden sank med 5,5 

meter, og med det dukket mye spennende 

historie fra gamle dager opp i lyset. Den 

største attraksjonen var at den gamle 

veien som konsul Heftye fikk laget som 

snarvei nord i Nøklevann, nå har kommet 

opp i dagen. Det har vært folkevandring 

over denne gamle historiske veien, som 

tidligere ble brukt av fintfolk og gjester 

på Sarabråten. Vi ønsker at Frilufts-

klubbens medlemmer også skal kunne 

oppleve denne, før vannet sakte men 

sikkert stiger til vanlig vannivå iløpet av 

sommeren og høsten 2016. Da vil veien, 

og også andre historiske steder som Saras 

brygge, forsvinne ned i Nøklevanns dype 

vann igjen, kanskje for alltid! 

Sarabråten var det største stedet rundt 

Nøklevann, der det tronet på høyden 

nordøst for vannet med en praktfull 

utsikt. Stedet har sannsynligvis vært 

bebodd siden 1300-tallet, og har også 

vært krongods under Kongen på midten 

av 1500-tallet. Rundt 1840 ble stedet og 

Sarabråten kjøpt av handelsfirmaet 

Heftye og sønn, og etter det fikk det sin 

storhetstid. Her var det festivitas og 

finbesøk, men også til glede for turfolket. 

Etterhvert brant bygningene ned, eller ble 

revet ifm. drikkevannsrestriksjonene, og 

nå idag står det bare ruiner igjen. 

På årets første fottur skal vi besøke disse 

stedene på en rundtur rundt Nøklevann. 

Vi får da se historiske gamle steder, sam-

tidig som man kan oppleve at naturen 

grønnes, og omgivelsene til et stort vann 

som er tappet med over 5 meter. Vi 

starter på Østmarksetra, og vil gå via 

Korketrekkern, Heftyes gamle svingbru-

attraksjon ned til Nøklevann. Vi krysser 

selvsagt Nøklevann over den gamle veien 

i vannet, før vi går opp til Sarabråten. Her 

har det de siste årene blitt ryddet og 

pyntet mye, i regi av Sarabråtens Venner, 

mange frivillige og kommunen. Dermed 

får vi nå bedre sett de gamle ruinene, 

samtidig som det har kommet en flott og 

informativ infotavle med mange bilder på 

stedet. Sjekk også de fine nettsidene til 

Sarabråtens Venner. 

 

"Heftyes snarvei" - fyllingen som nå er synlig igjen 

ifm. nedtappingen av Nøklevann - synlig kun i 

2015/16. Kilde: Sarabråtens Venner 

Etter å ha brukt lang og god tid her på 

nordsiden av Nøklevann, så fortsetter vi 

rundt vannen sørover der det tidligere var 

mange bebodde husmannsplasser som 
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Bremserud og Kattisa. Dette er turleders 

nærområde, så vi skal innom mange 

andre interessante steder også på vår 

rundtur, før vi tar en lang og god lunsjrast 

på Rustadsaga. Den blir forøvrig drevet 

av familien Ullevålseter. Etter matpausen 

går vi tilbake via vestsiden av Nøklevann, 

forbi badeplassen og Sørlimyren, som nå 

er merket av nedtappingen. Turen blir 

rundt 8 km. i rolig tempo. 

 

Fremmøte: Østmarksetra p-plass kl. 11. 

Offentlig: T-banen linje 3 til Ulsrud eller 

buss 76 til Østmarkveien. Derfra går man 

mot Østmarka, og følger Østmarkveien til 

parkeringsplassen ved Ulsrudvann.  

Ta med: Varme klær, sitteunderlag, mat, 

drikke og gjerne termos med noe varmt i. 

Vi satser på rast på Rustadsaga. 

Kart: Oslo Østmarka 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 20. april. 

Kontaktperson: Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Hvitveistur til Jomfruland 

fredag 29. april – søndag 1. mai 

Vi ønsker våren velkommen og reiser på 

tur til Jomfruland utenfor Kragerø. Vi har 

leid hovedhuset på Øitangen gård med 

plass til 13 personer. Øitangen ligger helt 

nord på øya i naturskjønne omgivelser i 

landskapsvernområdet. Stedet har ball-

bane, turstier, brygger og en kjempefin 

sandstrand. Det er anlagt kultur- og 

naturstier som forbinder Øitangen med 

Tårnbrygga og Jomfruland Fyr. 

 

Avreise:  

med biler fra Oslo fredag formiddag ca 

kl. 10:00 og fredag ettermiddag ca kl. 

18:00. Avreisetid og –sted avtales etter at 

påmeldingsfristen har gått ut. Si ifra ved 

påmelding om du disponerer bil. Ved 

ankomst Valle, finnes parkering ca 100 

meter før brygga. Herifra tar vi taxibåt 

direkte ut til brygga på Øitangen. 

Retur: søndag ettermiddag 

Pris: maks kr. 600,- per pers for over-

natting. I tillegg kommer kjørekostnader 

på ca kr. 1150 + bompenger ca 250,- og 

parkering kr. 50,- per døgn. Totale bil-

kostnader deles likt på alle turdeltakerne. 

Taxibåt tur/retur kr. 200,- per pers. 

Ta med: Sengetøy/lakenpose, håndkle, 

innetøy, tøfler, 2 pålegg til felles frokost, 

brødmat, grillmat, snacks samt drikke til 

eget forbruk. Turleder sørger for felles 

middag begge kveldene. Det er ikke bu-

tikk på øya, så alt av matvarer må tas med 

fra fastlandet. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 1 april. Påmelding er mulig etter 

dette, men huset kan da være avbestilt 

hvis for få påmeldte. Påmelding er gyldig 

ved innbetaling av depositum på kr. 

1000,- til Friluftklubben kontonr. 

9235.21.68396. Husk å merke denne med 

Jomfruland og deltager. Ved avmelding 

etter fristen tapes hele eller deler av 

depositumet, svarende til klubbens mer-

utgifter.  

Maks antall personer: 13 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 1. april. 

Kontaktperson: Lin Østad, epost: 

lin.ostad@hotmail.com, tlf: 412 21 036. 

Turfakta 

Turfakta 
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Øya Jomfruland ligger ytterst i Kragerø-

skjærgården, som en skjerm mot havet. 

Den er 7,5 km lang og omtrent en km på 

det bredeste, det høyeste punktet er 15 

moh. Øya er et populært reisemål både 

for turister og fastboende Kragerø-folk.  

Jomfruland er en del av raet som strekker 

seg fra Østersjøen, gjennom Sverige og 

langs norskekysten. På utsiden av øya 

ligger en rullesteinstrand, og på innsiden 

er det sandstrender langs hele øya. 

Gunstig klima og en rik vegetasjon gir 

grunnlag for et mangfoldig fugleliv. Det 

finnes mellom 60 og 70 fuglearter som 

hekker her. Jomfruland byr på en helt 

spesiell naturopplevelse. Hver vår 

strømmer besøkende til den flate øya for 

å oppleve den utrolige hvitveisblomstr-

ingen i den trolske eikeskogen. Jomfru-

land er kjent for hvitveis og øya ble brukt 

som innspillingssted i den norske filmen 

om Kristin Lavransdatter, nettopp på 

grunn av dette flotte bakteppet. Hver vår i 

begynnelsen av mai brer hvitveisen sitt 

teppe over Jomfruland. 

På utsiden av Jomfruland ligger rulle-

steinstrendene med havet rett ut. Steinene 

er fraktet med isen fra innlandet og skurt 

runde av havets krefter. Vegetasjonen 

bærer preg av vind og hardt vær. Havets 

variasjoner – fra blikkstille sjø til 

voldsomme bølger – gjør disse strendene 

fascinerende å besøke. Et populært om-

råde her kalles Saltstein der en kan bade 

og sole seg på en varm sommerdag. Dette 

er også et fint sted å fiske.  

De to fyrtårnene midt på øya er kjente 

landemerker. Det gamle fyret ble tent 

Jomfruland – en vakker og variert øy 

Tekst: Lin Østad 

Foto: Steinar Østlie 
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første gang i 1839. Siden den gang har 

fyret vært det første som møter skip med 

kurs mot Kragerø. Tårnet er 22 meter 

høyt og er bygget i teglstein. I 1874 fikk 

fyret tåkelur med trompet, Norges første 

maskindrevne horn. Det nye fyret av jern 

kom hundre år seinere og er 37 meter 

høyt. I dag er det gamle fyret ett av 

Telemarks viktigste kulturminner, og i 

sommersesongen fungerer det som et lite 

museum. Herfra kan man oppleve en 

fantastisk utsikt over både Jomfruland, 

havet og skjærgården innenfor. Fyr-

mesterhagen er en populær konsertarena 

om sommeren, og i Fyrmesterboligen er 

det kunstutstillinger. 

Tårnbrygga er et naturlig utgangspunkt 

for tilreisende. I området finnes mange 

severdigheter. Det går en merket natur- 

og kultursti gjennom løvskogen til 

Tårntjernet. Her tegnet Th. Kittelsen 

«Nøkken», vanntrollet. 

Ved Tårnbrygga ligger Haga Vertshus. 

Området rundt Haga Vertshus er godt 

egnet for aktiviteter og rekreasjon. 

Badestranden ved Tårnbrygga er 

langgrunn og passer utmerket for 

småbarnsfamilier. Kystkultursenteret 

ligger også her, man kan blant annet 

kjøpte kaffe, brød og annet bakverk, 

dagens aviser, is, noen nød-varer og endel 

brukt-kupp. Det er en fast utstilling om 

øya. 

Jomfruland har også et landskapsvern-

område på Øitangen. Her er det flott 

kulturlandskap med eike- og hasselskog, 

naturbeitemark, strandenger, eldre edel-

løvskog, slåpetornkratt og sandstrender. 

Mange sjeldne og rødlistede arter av 

planter, insekter og fugler er funnet her. 

 

Hovedhuset på Øitangen - Kilde:www.nks.no 

Det eldste navnet på øya var Aur, som 

betyr grushaug eller gruslandet. Aur har 

sin opprinnelse fra sagatiden. Omkring år 

1100 var Dag Eilivssøn eier av "Aur" og i 

denne tid ble "Aur" ryddet og dyrket opp. 

Øya har også hatt andre navn. Sjøfolk 

kalte den "Landet gode". Navnet 

Jomfruland nevnes første gang i gamle 

skrifter fra ca. år 1500.  

Noen mener at dette navnet kommer av at 

nonner fra Gimsøy kloster holdt til her 

om sommeren. Øya ble hovedsakelig 

benyttet som hvilested for nonnene. Det 

var omkring år 1000, at Gregorius 

Dagsen grunnla Gimsøy kloster. Andre 

mener at øya er oppkalt etter Jomfru 

Maria. Det var et farlig farvann for sjø-

farende i gamle dager, og det hevdes at de 

påkalte henne når de seilte forbi. Så var 

det noen som mente at det var noe med 

havfrue å gjøre. 

I dag går det rutegående ferge og taxi-

båter til Jomfruland. Her er det ikke lov å 

kjøre bil, og sykle er en fin måte og 

forflytte seg på. Kuene går fritt, så man 

må passe seg for kuruker og huske å 

lukke grinder! På Jomfruland står tiden 

nesten stille. Det er fantastisk. 
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Vårdugnad på Solstua 

lørdag 21. mai 

Vi skal skifte deler av kledningen på et 

uthus. I godvær maler vi litt. Ellers ryd-

der, klopper og merker vi stien til hytta. 

Vårrengjøring blir det også tid til. Vi stil-

ler med mat til lunsj og middag for de 

som melder i fra på forhånd. Kaffe lager 

vi, men annen drikke må du ha med selv. 

 

Avreise:  

Alle er velkommen til å stille på Solstua 

lørdag fra kl. 10. Vi prøver å organisere 

felleskjøring fra Oslo.  

Ta med: Arbeidstøy, skift til å ha på, 

inne, mat og drikke til egen frokost og 

lunsj. Friluftsklubben stiller verneklær til 

en motorsag og verktøy. 

Pris: Lunsj og middag spanderer Frilufts-

klubben, meld fra på forhånd om du vil 

ha mat. 

Overnatting: For de som ønsker å 

overnatte, er det mulig. 

Påmelding: Viktig med påmelding i tide 

innen 17. mai til dugnadsanvarlig av 

hensyn til matinnkjøp. Meld fra om dere 

stiller med bil. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen, epost: 

leif@friluftsklubben.no, tlf: 924 07 060 

Sykkeltur på Minneåsen i 
Hurdal 

søndag 22.mai 

Vi starter turen ved Eidsvollbygningen 

der det er god parkeringsplass, og sykler 

mot Minneåsen i idylliske områder. Etter 

ca 8 km får vi en stigning på ca 300 

høydemeter de neste 4 km, før det ved ca 

12 km fortsetter i flatere og små kupert 

landskap resten av turen. 

På denne turen kommer vi til å sykle 

gjennom flott skog langs små vann, forbi 

fine setrer og historiske steder, utsikt over 

Romerikssletta og Gardermoen flystasjon 

får vi også. 

Denne turen er en ren sykkeltur i et flott 

område, der deltakerne må være i god nok 

form til å sykle i 5-6 timer. Turens lengde 

er ca 50 km. 

 

Fremmøte: Avtales etter at påmeldings-

fristen har gått ut. Si ifra hvis du stiller 

med bil og sykkelstativ (bilspleis). 

Ta med: Mat, drikke, lappesaker / 

punkteringsskum og andre sykkelting 

som hjelm, hansker, briller, vindtett 

jakke. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 18. mai. 

Kontaktperson: Lin Østad, epost: 

lin.ostad@hotmail.com, tlf: 412 21 036. 

Vårdugnad på Sellanrå 
turisthytte 

fredag 27. – søndag 29. mai 

Normalt holdes vårens dugnad i pinse-

helga. Siden denne i år er klemt inn mot 

17. mai så tar vi denne gangen dugnaden 

helga etter. 

Disse dugnadene brukes hvert år for å gi 

hytta en ekstra omgang med såpe og 

vann, maling, vedsjau og rene lakener for 

at hytta skal bli klar til sommeren og 

Turfakta 

Turfakta 
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høstens innrykk. Hyttas proviantskap skal 

også få påfyll. Men, det blir en del andre 

aktiviteter også, både bedagelig avslap-

ping og turmuligheter får vi i tillegg tid til 

denne helgen.Vi samles fredag etter-

middag med fiskegryte med ris på 

menyen. 

Lørdag åpner vi med en felles frokost, og 

jobber deretter frem til et stykke ut på 

ettermiddagen, da vi setter av tid til å gå 

en liten tur om noen har lyst. Middagen 

på lørdag kveld blir diverse grillmat med 

salat, og vi har også dessert etterpå. 

Søndag jobber vi hele dagen så lenge vi 

orker og vil. Hvis du blir til middag 

søndag, så er det pølser på menyen. 

Hvis du ikke har mulighet til å være med 

hele helgen, så er det fint om du kan 

komme deler av den. 

For oppmøte og avreise, samt andre 

opplysninger om arrangementet, ta 

kontakt med kontaktpersonen. 

 

Avreise:  

Fellesavgang og eventuelt bil-skyss 

samordnes så langt det lar seg gjøre etter 

at påmeldingsfristen har gått ut. 

Alternativt kan man selv gå inn til hytta 

fra Skar i Maridalen (buss 51). 

Pris: All overnatting og middagsmåltider 

er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 

og lunsj, samt drikke tar du med selv. 

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 

tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 25. mai. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøpene. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

 

Turfakta 

Vårdugnad på Sellanrå er alltid en hyggelig affære med tid til god mat  – Foto: Øyvind Grandum 

Turfakta 
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Dagstur i Bærumsmarka 

søndag 5. juni 

Denne søndagen legger vi dagsturen til 

Bærumsmarka. Turen går i et lett og 

hyggelig terreng og er på ca. 8,5 km. Vi 

tar utgangspunkt fra parkeringen ved 

Øverland, og går derfra på blåmerket sti 

vest for Gardlaushøgda, forbi Fiskelaus-

tjernet, over Skollerudåsen og Skriver-

berget til Nygard hvor det er servering 

inne. Her tar vi rast. Nygard er et hyg-

gelig serveringssted med bra produkter. 

Fra Nygard går vi på blåmerket sti om 

Sæteren gård, og derfra på vei tilbake til 

Øverland. 

 

Avreise: Med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 11.00. Gi beskjed ved 

påmelding om du kan stille med bil, eller 

om du ønsker å komme til utgangspunktet 

på Øverland på annen måte. Vi går fra 

Øverland senest ca. kl. 11.30. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50.000. 

Hjemkomst: Vi er tilbake ved Øverland 

senest ca. kl. 16.00. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 1. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

 

 

Padletur fra Hundsundspollen 
ved Snarøya skole 

onsdag 22. juni 

La oss starte padlesesongen med Frilufts-

klubbens tur fra Fornebu. Fra idylliske 

Hundsundspollen, og det rike fuglelivet 

den deler med Storøykilen, tar vi turen i 

Oslos vakre skjærgård. Vi velger å padle 

mot Ostøya via Storøya med retur innom 

Vassholmene. 

NB! Denne turen forutsetter at du har de 

nødvendige ferdighetene for kajakk-

padling. Friluftsklubben tar ikke ansvar 

for opplæring. Eventuell skade på lånt 

utstyr eller andre materielle skader må 

dekkes av turdeltaker. 

 

Oppmøte: Vi møtes ved brygga bak 

tennishallen i nærheten av Snarøya skole 

kl. 18, med avgang kl. 18:15.  

Ta med: Kajakk, redningsvest og annet 

sikkerhetsutstyr. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

søndag 19. juni. 

Kontaktperson:  Iver Nicolai Gjersøe, 

tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20. 

Kjentmannssykkeltur og "En 
sommerdag på Krokskogen" 

lørdag 25. juni 

Vi benytter Skiforeningens sykkelbuss for 

å komme helt nord i marka til Ringkollen. 

Bussen vil være fremme rundt kl. 10, og 

da starter vår ferd gjennom Marka på jakt 

etter Kjentmannsposter. Vi kommer til å 

sykle på skogsbilveier, og det vil bli mye 

Turfakta 

Turfakta 
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nedover til Sørkedalen. Derfra kan vi 

fortsette sykkelturen via Bogstad helt 

tilbake til Frognerparken, fortsatt mye 

nedover. Det er også mulig å ta bussen fra 

Skansebakken, men det er begrenset plass 

til sykkel på bussen. Det er også mulig å 

sykle til T-banestasjonen på Røa. Eller 

sykle helt hjem for de som ønsker det. 

Første stopp blir en avstikker rundt 

Øyangen til Ugla for å 'bestige' post 22 

Uglahaugåsen 618 moh. Vi triller og 

sykler videre sydover og tar en avstikker 

opp til 18 Lortholkollen vest. før vi fort-

setter mot Storflåtan og starter på ned-

overturen. På veien stopper vi ved post 15 

Skibet nord i N. Heggelivann, før vi suser 

nedover bakkene mot Skansebakken. 

Mer informasjon om Sykkelbussen finnes 

på www.skiforeningen.no, og her be-

skrives den ruten vi har tenkt å følge; 

www.skiforeningen.no/marka/showtour.c

gi?id=65. Det blir noen avstikkere fra den 

skisserte turen til kjentmannspostene, så 

turen blir lengre enn skissert i artikkelen. 

Sykkelturen fra Ringkollen til Sørkedalen 

er fra rundt 3 mil, derfra til Majorstuen er 

det ca. 1,5 mil (fortsatt mye nedover). 

Alle har vel hørt om og kanskje lest 

klassikeren "En Sommernatt på Krok-

skogen", av Peter Chr. Asbjørnsen. 

Denne fortellingen har inspirert mange til 

friluftsliv og til turer både på Krokskogen 

og i andre deler av Oslomarka. Det er en 

spesiell opplevelse å være i Marka en 

lang lys sommerkveld og sykle eller gå 

inn mot sommernatten. Hele den 

klassiske historien kan leses her: 

http://norske -eventyr.com/en_ 

sommernatt _ pa_krokskogen/,  

og det er mye annen artig information om 

eventyret på nettet. 

 

Avreise:  

Med Skiforeningens sykkelbuss, avreise 

kl. 08:45 foran hovedinngangen til 

Frognerparken / Vigelandsparken. Si ifra 

ved påmelding hvis du går på bussen et 

annet sted. 

Retur: Dette er en av årets lengste dager, 

så det må vi nyte på en lang fin sykkeltur. 

Er nok først ferdig sent til kvelds. 

BOOKING SYKKELBUSS: Deltakerne reser-

verer selv sykkelbussen. Vanligvis er det 

mulig å booke 1-2 uker før avreise, så det 

lønner seg å være tidlig ute. Påmeldings-

fristen settes til 14 dager før selve turen, 

for å sikre at det blir nok deltakere og at 

turen blir avholdt. 

Pris: I 2015 var prisen 200 kr. for med-

lemmer av Skiforeningen, og 275 kr. for 

ikke-medlemmer - husk å ta med 

medlemskort hvis du har. 

Ta med: Penger, mat og drikke til en 

uterast (eller to) underveis, samt varme 

klær til kvelden og returen. Ta også med 

KM-heftet 2014-16 og lappesaker, syk-

kelpumpe, sykkellykt og fiksesaker til 

sykkelen din, samt kunnskap om hvordan 

reparere hvis uhellet er ute (turleder er 

ikke sykkelekspert ;-) 

Kart: Oslo Nordmarka 1:50.000.  

Turleder har med GPS med kart. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

lørdag 11. juni. 

Kontaktperson: Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Turfakta 
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Som fjorten års gutt kom jeg en lørdags 

eftermiddag kort efter sankthanstid til Øvre-

Lyse, den siste gården i Sørkedalen. Jeg 

hadde så ofte kjørt og gått den slagne 

landevei mellom Kristiania og Ringerike; nu 

hadde jeg efter et kort besøk i mitt hjem til en 

avveksling tatt veien forbi Bogstad til Lyse, 

for derfra å gå kløvveien eller benveien over 

den nordlige del av Krokskogen til kjerraten i 

Åsa. Alle dører på gården sto åpne; men jeg 

lette forgjeves i stuen, kjøkkenet og på låven 

efter et menneske jeg kunne be om å skaffe 

meg en leskedrikk og gi meg noen under-

retning om veien. Der var ingen annen 

hjemme enn en sort katt, som veltilfreds satt 

og spant i peisen, og en skinnende hvit hane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som krodde seg og spanket frem og tilbake i 

svalen og gol i ett vekk, som om den ville si: 

«Nu er jeg selv størst!» Svalene som i talløse 

mengder hadde festet bo på låven og under 

takskjegget – lokket av rikdommen på 

insekter i skogens nærhet – tumlet seg 

fryktløst kretsende og kvitrende omkring i 

solstrålene. 

Trett av heten og vandringen kastet jeg meg 

ned i en skygge på tunets gressvoll. Der lå 

jeg i en halvdøs og hvilte, til jeg ble skremt 

opp av en uhyggelig konsert; en skurrende 

kvinnestemme prøvde med skjenn og kjæleord 

å stagge gårdens gryntende griseyngel. Ved å 

gå efter lyden traff jeg på en gulgrå barbent 

kjerring; hun sto bøyd og holdt på å fylle 

En sommernatt på Krokskogen - utdrag 

Kilde: www.norske-eventyr.com 

Utsikt over Tyrifjorden – Foto: Hanne Enger 



Friluft nr 1/2016 

22 

trauet som de støyende smådyrene trengte 

seg om, mens de bet og rev i hverandre og 

hylte av forventning og glede. 

På mitt spørsmål om veien svarte hun med et 

annet; uten å rette seg opp snudde hun hodet 

halvveis vekk fra kjæledeggene sine for å glo 

på meg. 

«Hå er han fra da?» 

Da hun hadde fått tilfredsstillende svar på 

det, fortsatte hun, snart henvendt til meg og 

snart til grisungene: 

«Ja så – er han i prestlære hos 

Ringerikspresten – tsju gyssa mine da! — – 

vegen til Stubdal i Åsa? sier han – – – Sjå 

den du, vil du la de andre få med deg, 

styggen! Tsju, vil du være rolig! å stakkar, 

spente jeg deg nå da – – – Ja, den skal jeg 

ratt si han den, det er strake vegen ende beint 

fram over skogen like til kjerraten det.» 

Da denne rettledningen forekom meg å være 

holdt i altfor alminnelige uttrykk om en 

skogsvei på et par mil, spurte jeg om jeg ikke 

for betaling kunne få med en gutt som var 

kjent. 

«Nei, kors, var det likt seg det,» sa hun, og 

kom ut fra grisehuset, ut på tunet. «Dem 

driver så med slåttonna, at dem mest inte får 

i seg maten. Men det er strake vegen heile 

skogen over, og jeg skal te han den så 

skjellig, som han såg den for seg. Først så 

går han opp kleiva og alle bakkene borte i 

åslia der, og når han er kommet opp på 

høgda, så har han store sterke vegen ratt 

fram til Heggelia. Elva den har han på 

venstren heile tida, og ser han den inte, så 

hører han den. Men fremme ved Heggelia er 

det liksom litt vringel og kringelkrangel med 

vegen, så den jussom blir borte stykkomtil, og 

er en ikke kjent, er det ikke så greitt å finne 

fram; men han finnern nok fram til Heggelia, 

for den ligger ved vatnet. Sia så går han bort 

med Heggelivatnet, til han kommer fram til 

dammen; det er slik en dam foran et lite vatn, 

og liksom ei bru, som dem kaller det; der går 

han på venstren og tar av på høgren, og så 

har han store, strake vegen ende ratt fram til 

Stubdal i Åsa.» 

Skjønt heller ikke denne rettledningen var 

helt tilfredsstillende, især da det var første 

gang jeg bega meg så langt ut fra den slagne 

alfarvei, tok jeg trøstig fatt på veien, og alle 

betenkeligheter var snart forsvunnet. Fra lien 

åpnet der seg av og til mellom graner og 

høye furutrær utsikt til dalen, der elven 

buktet seg som en smal sølvstripe mellom 

lunder og enger. Rødmalte gårder lå så 

vakkert og norskt på de grønne bakkene 

dernede, hvor karfolk og jenter drev på med 

slåttonnen. Fra enkelte piper steg røken blå 

og lett opp mot en mørk bakgrunn av 

grankledde åser. Over dalen hvilte en ro og 

en fred, så en neppe kunne ane at 

hovedstaden var så nær. Da jeg var kommet 

inn på åsen, lød toner av valthorn og en 

klingende los, som ekkoet gjentok mange-

dobbelt over meg, men den fjernet seg mer og 

mer, og til sist var det bare ljomen av den 

som nådde mitt øre. Nu hørte jeg elven også; 

den bruste langt til venstre; men efterhvert 

bar kløvstien ned mot den, og på enkelte 

strekninger klemte åsene seg sammen, så jeg 

stundomtil gikk i en dyp, skummende dal, der 

elven nesten opptok hele dalbunnen. Men 

veien fjernet seg fra elven igjen; det bar både 

vringel og kringelkrangel, for den buktet seg 

snart hit, snart dit, og ble på enkelte steder 

neppe til å skjelne. Det bar oppover og da jeg 

hadde gått over en liten åskam, så jeg et par 

blinkende skogtjern mellom furustammene, 

og ved et av tjernene lå en seter på en grønn 

bakke i aftensolens gull. I skyggen under 

bakken sto bunker av frodig ormegress,; 
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gjeteramsen kneiste yppig mellom stenene 

med sin høye, røde, praktfulle blomstertopp; 

men den alvorlige, stormhatt hevet hodet 

høyere, så mørk og giftig ned på den og 

nikket takten til gjøkens gal, som ville den 

telle efter hvor mange dager den hadde igjen 

å leve. I det grønne bakkehellet og nede ved 

vannet pranget hegg og rogn i sommerlig 

blomsterskrud. De spredte liflig, kvegende 

duft vidt omkring og rystet vemodig sine hvite 

blad utover seterbakkens speilbillede i 

vannet, som på alle andre kanter var 

omringet av graner og mosegrodde berg. 

I seteren var ingen hjemme. Alle dører var 

låst og lukket. Jeg hamret på overalt, men 

ingensteds var det noe svar å få. Jeg satte 

meg på en sten og ventet en stund, men ingen 

kom. Aftenen falt på; jeg syntes jeg ikke 

kunne bie lenger, og gikk av gårde. Det var 

mørkere i skogen, men snart kom jeg til en 

tømmerdam eller demning over en elvestubb 

mellom to tjern; her var det visst jeg «skulle 

gå på venstre og ta av på høyre». Jeg gikk 

over, men på den siden av dammen var der 

bare – så vidt jeg kunne se – flate, glatte, 

fuktige svaberg, og ikke spor av noen vei; på 

den andre, den høyre siden av dammen, gikk 

det en sterkt oppgått sti. Jeg undersøkte 

begge sidene flere ganger, og enda det syntes 

å stride mot den rettledningen jeg hadde fått, 

bestemte jeg meg for den tydeligste stien, som 

fremdeles gikk på høyre side av vassdraget. 

Så lenge den fulgte det mørke tjernet var den 

god og fremkommelig, men plutselig dreiet 

den av i en retning som i mine tanker omtrent 

var den motsatte av den jeg skulle gå i, og 

tapte seg i et forvirret nett av krøtterstier 

dypt inne i den dunkle skogen. 

Usigelig trett av denne engstelige, villsomme 

letingen kastet jeg meg ned i den bløte mosen 

for å hvile et øyeblikk, men trettheten seiret 

over skogangsten, og jeg vet ikke hvor lenge 

jeg blundet. Jeg fór opp ved et vilt skrik, som 

ennu klang i ørene mine, da jeg våknet; men 

så hørte jeg rødkjelken, og den trøstet meg, 

og jeg syntes ikke jeg var helt forlatt så lenge 

jeg hørte måltrostens muntre slag. Himmelen 

var overskyet, og den dype skumring hadde 

tiltatt i skogen. Det falt et fint støvregn, som 

gir fornyet liv til alle vekster og fylte luften 

med en frisk, krydret duft; men regnet syntes 

også å vekke til live alle skogens nattlige 

lyder og toner. Mellom toppene over meg 

hørte jeg en hul, metallisk klang, som kvekk 

på kvekk av frosk, og skjærende fløyt og pip. 

Rundt om meg surret hundre rokker: men det 

skremmende ved alle disse lydene var at de i 

ett øyeblikk lød like ved meg, i neste langt 

borte; snart ble de avbrutt av kåte, ville skrik 

under flaksende vingeslag, snart av fjerne 

nødrop, og så ble det plutselig stille igjen. 

Jeg ble grepet av en unevnelig angst; det 

isnet gjennom meg for hver lyd, og 

skogmørket øket redselen. Alt jeg så og 

skimtet, viste seg fortrukket, bevegelig, 

levende, og det var som tusener av hender og 

armer strakte seg ut efter den villsomme 

vandrer. Min oppskremte fantasi mante frem 

alle min barndoms eventyr, de levde i 

tusmørket omkring meg; hele skogen var full 

av troll og hulder og gjekkende dverger. Jeg 

satte avsted, jeg løp for livet, men efter som 

jeg løp, dukket nye skikkelser frem, enda 

fælsligere og mere fortrukne, og jeg kjente 

grepet av hendene deres. Med ett hørte jeg 

skritt: noen gikk tungt over knakende kvist. 

Jeg så, eller trodde å se, noe stort svart noe; 

det nærmet seg med et par øyne som 

glødende stjerner i mørket. Håret reiste seg 

på mitt hode, jeg trodde ikke faren var til å 

unngå, og i en ubevisst trang til å manne meg 

opp, skrek jeg: 

«Er det folk, så si meg veien til Stubdal!» 

En hul brumming var det svar jeg fikk, og 
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den gående fjernet seg hurtig og med knak og 

brak den vei han var kommet. Jeg sto lenge 

og lydde efter de tunge skrittene og mumlet 

ved meg selv: «Gid det var lyst og jeg hadde 

en børse, så skulle du fått en kule, bamse, for 

det du skremte meg!» 

Dette ønske og denne barnslige trusel tok all 

min frykt og all tanke om fare med seg, og jeg 

skrittet trygt videre i den myke mosen. Nu var 

det ikke spor hverken av vei eller sti, men det 

lysnet mellom stammene, skogen ble mere 

glissen, og jeg sto på hellingen ned mot en 

stor sjø; rundt den var barskog, som på 

bortre siden forsvant i nattetåken. Nordvest-

himmelens purpurglød speilte seg i vannets 

mørke flate, som flaggermus kretset og 

flagret over, men høyt oppe i luften skjøt 

store fugler henover vannet, med den kvek-

kende lyd og de skjærende fløyt som før 

hadde skremt meg så. Og nu ble jeg klar over 

at jeg hadde gått i nordøst istedenfor mot 

vest. Mens jeg grundet på om jeg skulle bli 

her jeg var, til solen sto opp, eller friste 

åfinne tilbake igjen til dammen, ble jeg 

inderlig glad over å skimte ildslys mellom 

trærne på denne siden av vannet. Jeg skyndte 

meg avsted, men jeg ble snart var at det var 

lenger unna enn jeg hadde trodd i 

førstningen; for da jeg hadde gått en halv 

fjerdings vei, skilte en dyp dal meg fra lyset. 

Med strev og mas brøt jeg meg vei frem 

gjennom vindfall og ulende, men da jeg var 

kommet opp over den bratte mot-lien, måtte 

jeg gå enda et drygt stykke over en åpen, tørr 

furumo, der trærne sto i rader som ranke 

søyler og jorden ga klang under mine skritt. 

Ved randen av moen sildret en liten bekk, og 

langsefter den prøvde igjen or og gran å 

hevde seg; på en liten grønn flekk på andre 

siden av bekken flaret og brant en stor nying, 

som vidt og bredt kastet rødt skjær bort 

mellom stammene. Foran varmen satt en 

mørk skikkelse; på grunn av sin stilling 

mellom meg og bålet så den rent overnaturlig 

ut. Krokskogens gamle røverhistorier fór meg 

med ett gjennom hodet, og jeg var på nippet 

til å løpe min vei; men da jeg fikk øye på 

barhytten ved nyingen, de to karene som satt 

fremmenfor den, og alle øksene som var 

hugget fast i stubben efter en felt furu, forsto 

jeg at det var tømmerhuggere. 

Den mørke skikkelsen var en gammel mann; 

jeg så han talte og rørte lebene; i hånden 

hadde han en kort pipe, som han bare av og 

til tok noen sterke drag av for å holde varmen 

ved like. Da jeg nærmet meg, var enten 

historien slutt, eller også ble han avbrutt, for 

han grov et tak ned i ildmørjen med pipen – 

den hadde gått ut – og røkte i ett vekk, og lot 

til åhøre vel efter hva en fjerdemann, som nu 

kom til, hadde å si. Denne fjerde karen var en 

stor rødhåret slusk; han måtte nok også høre 

til laget, for han var uten lue, hadde bare på 

seg en lang islandsk bundingstrøye og kom 

bærende med en vassbøtte fra bekken. Han så 

forskremt ut. Den gamle hadde snudd seg 

mot ham, og da jeg hadde nådd over bekken, 

så jeg ham fra siden i klart skjær fra varmen. 

Det var en liten mann med en lang kroket 

nese. En blå, rødbremmet topplue han hadde 

på seg, kunne nesten ikke holde styr på den 

strie, gråsprengte hårluggen, og en stuttlivet, 

sid ringerikskufte av mørkegrått vadmel med 

avslitte fløyelskanter gjorde ham enda mere 

kruggrygget enn han var. 

Han som sist var kommet, lot til å tale om 

bjørnen. 

 

Vil du få med deg hele eventyret kan du 

lese det her: 

http://norske -eventyr.com/en_ 

sommernatt _ pa_krokskogen/ 
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Sommertur til Gausdal vestfjell (Huldreheimen) 

mandag 18. – lørdag 23. juli 

Friluftsklubbens første sommertur gikk til 

Gausdal Vestfjell sommeren 2000. Vi var 

den gang 13 deltakere. Vi gjentok denne 

turen i 2005 med en noe kortere rute, og 

det er den ruten vi går nå i år. Siden vi var 

her sist, har Langsua nasjonalpark blitt 

etablert i 2011. 

Terrenget er lett-

gått, åpent og kose-

lig, og det er ikke 

altfor langt mellom 

hyttene. Alle hytte-

ne er selvbetjente 

utenom Liomseter 

som er betjent. Alle 

middagene kjøper vi på hyttene. Hyttene 

er også utstyrt med tørrmat. Vi trenger 

derfor ikke å bære på mat mellom hyttene 

utover det vi ønsker å ta med selv. 

RUTEN BLIR SLIK: Man: Oslo - 

Liomseter (bil). Tir: Liomseter - 

Storkvelvbu (5t). Ons: Storkvelvbu - 

Skriurusten (3 t). Tor: Skriurusten - en 

avstikker til Nordre Langsua - Haldorbu 

(5t). Fre: Haldorbu - Liomseter (4 t). Lør: 

Liomseter - Oslo (bil). 

Kart: Det er et eget Gausdal Vestfjellkart 

i 1 : 50.000. Ellers er det også et kart som 

heter Jotunheimens forgård i 1 : 100.000. 

Detaljer om oppmøtested og -tid, utstyr 

og pris, blir sendt deltakerne gjennom et 

eget deltakerhefte som sendes ut i god tid 

før turen. Turleder vil være Iver Nicolai 

Gjersøe. Påmeldinger og spørsmål rettes 

til Magne Arentsen. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 15. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

Liomseter  – Foto: DNT 



Friluft nr 1/2016 

26 

Kajakktur rundt Ostøya 

onsdag 17. august 

Vi velger også denne onsdagen  å padle 

mot Ostøya via Storøya med retur innom 

Vassholmene. 

NB! Denne turen forutsetter at du har de 

nødvendige ferdighetene for kajakk-

padling. Friluftsklubben tar ikke ansvar 

for opplæring. Eventuell skade på lånt 

utstyr eller andre materielle skader må 

dekkes av turdeltaker.  

 

Oppmøte: Vi møtes ved brygga bak 

tennishallen i nærheten av Snarøya skole 

kl. 18, med avgang kl. 18:15.  

Ta med: Kajakk, redningsvest og annet 

sikkerhetsutstyr. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

søndag 14. august. 

Kontaktperson:  Iver Nicolai Gjersøe, 

tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20. 

Helgetur til Bestemorstua i 
Bunnefjorden 

fredag 19. – søndag 21. august 

Bestemorstua ligger flott til ved Bunne-

fjorden i Oppegård kommune, med et fint 

sykkel -og turområde FiO ikke har hatt 

tur til tidligere. Denne helgen skal vi 

gjøre oss kjent i denne delen av marka 

som grenser til Oslo. 

Vi legger opp turen litt avhengig av hva 

turdeltagerne kan stille med av utstyr, 

sykkel eller egne ben. Vi drar innom 

Svartskog og besøker både Roald 

Amundsens hjem, Svartskog Kolonial og 

ser på kulturlandskapet i område, en bit 

av kystledstien skal vi også få med oss. 

Ingierstrand Bad og restaurant passerer vi 

på veien mellom Bestemorstua og Svart-

skog, her er mulighet for litt forfriskning 

eller en kikk på område. 

Roald Amundsens hjem Uranienborg 

ligger vakkert til ved Bunnefjorden og har 

mye spennende historie og mange souve-

nirer å vise frem fra Amundsens reiser. 

Hjemmet står slik Amundsen forlot det da 

han dro på sin siste ekspedisjon. Det blir 

mulighet for en omvisning i den vakre 

sveitservillaen som gir et godt innblikk i 

hans liv (inngang kr. 50, dette er en del av 

Follo Museum). 

Svartskog Kolonial er en nesten 100 år 

gammel liten landhandel. Den var stengt i 

20 år, men i 2012 ble den reåpnet. Interi-

øret og lokalet er heldigvis intakt og gir 

en lun atmosfære i landhandelen. Her kan 

vi spise dagens lunsj. Det er noe nytt på 

menyen hver dag, samt ferskt bakverk, 

kaker, kaffe, italiensk is og mye spen-

nende kram å kikke på. 

 

Bestemorstua 

Mellom Ljan og Svartskog der Beste-

morstua ligger, er et fint skogområde med 

utsikt mot fjorden mange steder. 

Turfakta 
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Oppegård kommune har også bygd opp 

igjen oppgangssaga i Gjersjøelva, denne 

ble innviet i april 2002. Saga står omtrent 

der den siste vannsaga i Gjersjøelva sto 

inntil den ble lagt ned i 1908. Saga ligger 

ca 500 meter fra Bestemorstua. 

Denne helgeturen har mye å by på. I 

tillegg skal vi kose oss med god mat og 

nyte utsikten over til Nesodden og Oslo 

fra verandaen. Her kan vi bade i sjøen og 

sole oss på svabergene nedenfor hytta.  

 

Avreise:  

Bil, buss, sykkel. Vi har hytta fra kl. 

16:00 på fredag til kl. 14:00 på søndag. 

Buss 86 går fra Kolbotn stasjon og 

stopper 50 meter fra hytta, for de som 

ønsker å komme kollektivt. Det går an å 

komme på egen sykkel, eller samkjøre 

med bil. Dette avtales etter at 

påmeldingsfristen har gått ut. 

Retur: Søndag når vi vil. 

Pris: kr. 410,- per pers for leie av hytta. I 

tillegg kommer event. tog/buss billett (50 

kr fra Oslo) el. bilspleis ca 100-200 kr 

fordelt på alle i bilen (avhengig av 

oppmøtested). 

Ta med: Sovepose/sengetøy (det er ikke 

dyner på hytta), håndkle, solkrem, 

badetøy, passende klær til tur/å være på 

hytta med, brødmat, 2 pålegg til felles 

frokost, grillmat, snop/snacks til eget 

forbruk. Turleder handler inn til felles 

middag.  

Påmelding: Til kontaktperson innen 

mandag 1. august. Påmelding etter dette 

er mulig, men da kan hytta være avbestilt 

hvis for få påmeldte. Påmelding gyldig 

ved innbetaling av depositum på kr. 700,- 

til Friluftsklubbens kontonummer 

9235.21.68396, merk denne med 

Bestemorstua og deltager. Ved avmelding 

etter fristen tapes hele eller deler av 

depositumet, svarende til klubbens 

merutgifter.  

Maks antall personer: 10  

Kontaktperson: Lin Østad, epost: 

lin.ostad@hotmail.com, tlf: 412 21 036. 

Dagstur til Kolsåstoppen – god 
trim og flott utsikt! 

søndag 28. august 

I år tar vi en høsttur til Kolsåstoppen. 

Turen starter ved Gjettum T-bane stasjon. 

Derfra går vi gjennom et boligfelt, før vi 

ankommer turstien som går til Kolsås-

toppen. 

Stien opp til Kolsåstoppen er delvis 

ganske bratt. Oppe på toppen koser vi oss 

med medbrakt mat og drikke. 

Varighet: ca. 3,5 - 4 timer. Terreng: litt 

krevende. 

 

Fremmøte: Gjettum T-bane kl. 11.30. 

Reise: kl 11.05 fra Majorstuen, T-bane 2 

mot Kolsås. (Ankomst Gjettum kl 11.28.) 

Utstyr: Ta med klær etter været, og gode 

sko. Ta også med mat og drikke. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 24. august. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes,  

e-post: ingve.dragsnes@gmail.com,  

tlf: 996 05 408 

 

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur med 
kjentmannsmerkeåpning 

søndag 4. september 

Det er ofte at kjentmannsposter danner 

rammen for de turmålene Friluftsklubben 

har på sine turer. Det er flere "kjent-

mannspostjegere" i Friluftsklubben, og vi 

anbefaler enda flere å prøve! Om du ikke 

er interessert i å samle poster, så er det 

likevel moro å bli med på turen. Stedet vi 

besøker har alltid en historie som krydrer 

opplevelsen av turen, enten vi besøker en 

nedlagt plass, en gammel damkonstruk-

sjon eller kanskje et fint utsiktspunkt som 

få kjente til fra før. 

Lansering av ny bok finner sted på et 

foreløpig hemmelig sted et sted i Oslo-

marka første søndagen i september kl. 

12.00. Boken vil være i salg på stedet fra 

kl 10.00. Tema og sted for posten av-

sløres en stund før selve åpningen, og da 

oppdateres denne turbeskrivelsen. 

Etter åpningen satser vi på å fortsette 

videre til en eller flere av de nye 

kjentmannspostene i nærheten. Siden det 

er hemmelig hvor postene er satt ut, så 

vet vi ikke hvor vi drar videre før etter at  

heftet er anskaffet!  

Mer informasjon om kjentmannspost-

åpningen på www.skiforeningen.no og 

www.kjentmannsmerket.org 

 

Avreise:  

Avtales når vi vet hvor åpningen blir. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 31. august. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

Kveldstur etter nye 
kjentmannsposter 

tirsdag 6. september 

Denne kveldsturen vil gå i et område hvor 

vi får tatt noen av de nye kjentmanns-

postene. Turen vil bli lagt opp slik at det 

passer til en fin kveldstur, så kom gjerne 

med forslag på åpningsdagen. 

Siden vi ikke vet hvor de nye postene er 

satt ut før på åpningen 4. september, så 

kommer det ikke nærmere detaljer om 

turen før da. Følg med på hovedsiden 

hvor turdetaljene og oppmøtested kom-

mer. 

 

Avreise: Sted vil komme her og på 

forsiden når turen er bestemt etter det nye 

KM-heftet er tilgjengelig. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 5. september. 

Kontaktperson: Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Fra en gammel kjentmannspost i Årvollåsen 

 – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

 

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur til Skjennungstua i 
Nordmarka 

søndag 11. september 

Her er en klassisk og fin søndagstur i 

Nordmarka som vi har tenkt å ta i et 

bedagelig tempo. Fra Frognerseteren sta-

sjon går vi ned til Skistua og videre inn 

Rykkinnveien til Slagene hvor vi går på 

sti ned til Frønsvollstråkka. Herfra går vi 

opp til Frønsvollen. Her ligger klubbhytta 

til Norges første skiklubb, Christiania 

Skiclub, som fortsatt har sin virksomhet 

her. På Frønsvollen holder også Natur-

vernforbundet i Oslo og Akershus til. 

Kanskje er det åpent denne dagen. Da 

pleier de å ha gratis kaffe. 

Fra Frønsvollen går vi videre over Frøns-

vollsmyrene til Skjennungstua. Her har de 

et godt utvalg av mat og bakervarer, så 

 

du kan legge igjen matpakka hjemme. Vi 

tar en lang rast på Skjennungstua. 

Returen tar vi via veien ned til Skjenn-

ungsvannet, og derfra over Marimyr til 

Heggehullet og tilbake til Frognerseteren. 

Turens lengde er ca. 9 km. 

 

Avreise:  

Med t-banens linje 1 fra Stortinget kl. 

10.36 som er fremme ved Frognerseteren 

kl. 11.13.  

Retur: Vi er tilbake på Frognerseteren ca. 

kl. 15.30. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 9. september 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

Turfakta 

Fra en tidlig vintertur til Skjennungstua – Foto: Magne Arentsen 
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Høstfargetur til Vikerfjell 

fredag 16. – søndag 18. september 

Vikerfjell benevnes ofte som Oslos 

nærmeste høyfjell, og kan faktisk skilte 

med topper på over 1.000 moh. To av 

dem er fjellet med det velklingende 

navnet «Jøranfisen» på 1.127 moh og 

«Treknatten» (uten trær) på 1.101 moh. 

Mon tro om navnene ikke har en annen 

opprinnelse enn dagens navn vitner om… 

Vi setter i alle fall nesen mot frisk luft 

blant disse fjellene og håper på skarpe 

høstfarger. Vi har base på Vikerkoia og 

foretar våre dagsutflukter derfra. Vi 

tilpasser turene til været og legger den 

lengste turen til lørdag med mulighet for 

utsikt fra «Jøranfisen». Søndag går vi en 

kortere tur. 

 

Avreise:  

Fra Oslo ca kl 18 fredag kveld. Avreisetid 

og sted avtales etter påmelding. Si fra ved 

påmelding om du disponerer bil. 

Retur: Retur fra hytta ca kl 16 på søndag. 

Ta med: Sovepose, gode tursko, innetøy, 

brødmat og eget drikke. Turleder ordner 

fellesmiddag lørdag. 

Pris: Overnatting kr 240 (DNT-medl.) 

samt felles middag og deling av reisekost. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

torsdag 1. september. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes,  

e-post: ingve.dragsnes@gmail.com,  

tlf: 996 05 408 

. 

Turfakta 

Fra en deilig høstfargetur til Blefjell. I det fjerne ser vi Gaustadtoppen – Foto: Lin Østad 
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Gruvesafari på 
Blaafargeværket 

søndag 25. september 

På denne turen får vi oppleve vakre fjell-

formasjoner, dype sjakter og avsatser med 

eventyrlig utsikt og koboltblomst. Dette 

er en unik tur som går gjennom et nett-

verk av utbrente gruveganger og videre i 

stiger ned gjennom dype sjakter, til 

imponerende haller hvor koboltåren 

befant seg. Vi går først 200 m inn i fjellet 

og starter på Clara Stoll-nivået, deretter 

80 m ned og avslutter turen ut gjennom 

den 800 m lange Ludvig Eugen stollen. 

Turen har stemningsfull belysning, og vi 

blir med Blaafarveværkets guide som 

leder oss gjennom historien. 

Høydeforskjellen er på ca. 80 m, turen er 

1,5 km lang og krever vanlig god fysikk. 

Varighet ca. 2,5 time. Husk gode sko og 

varmt tøy. Aldersgrense 10 år. OBS! 

Turen kan føles ubehagelig for personer 

med klaustrofobi. 

Blaafarveværket og koboltgruvene er et 8 

km langt museum og ligger i Modum 

kommune midt i Buskerud. Det er kunst-, 

kultur- og naturopplevelser, samt butikker 

og spisesteder som vi kan oppleve / 

utforske før og etter gruvesafarien. 

Mer info her: http://www.blaa.no 

 

Avreise:  

Avtales etter at påmeldingsfristen har gått 

ut, si ifra hvis du stiller med bil. 

Ta med: Varmt tøy, gjerne en liten niste 

og drikke 

Pris: Gruvesafari kr. 290,- per pers. 

Bilspleis ca kr. 550 + bompenger. Totale 

bilkostnader deles på alle turdeltakerne. 

Maks antall personer: 10 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 15. august. 

Kontaktperson: Lin Østad, epost: 

lin.ostad@hotmail.com, tlf: 412 21 036. 

 

Inngangen til en av gruvene  – Kilde: www.blaa.no 

Dugnad på Sellanrå med 
tradisjonell elggrytemiddag 

lørdag 1. – søndag 2. oktober 

I år erstatter vi fårikålen med elggryte, og 

opprettholder minidugnaden på Sellanrå 

lørdag. Derfor blir både middagen og 

overnatting gratis. 

Vi har noen få oppgaver som skal gjøres 

lørdag. Veden skal i hus, plenen skal 

rakes for løv, vi skal skifte sengetøy, 

oppgradere proviantlageret, vaske og 

noen andre mindre oppgaver som vil være 

forefallende. Det blir en langt mindre 

arbeidsmengde enn på pinsedugnaden. 

Det vil være folk på hytta fra ca. 11.30. 

Turfakta 
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Dugnaden avsluttes ca. kl. 17.00. 

Middagen er klar ca. kl. 18.30. 

På søndagen har vi arrangementet "åpen 

dag", hvor det er servering og vi skal ha 

et markarelatert foredrag. Vi oppfordrer 

deltakerne på dugnaden til også å bli med 

på dette arrangementet om dere har 

mulighet. Mer om dette arrangementet vil 

bli kunngjort på hjemmesidene når 

programmet er klart. 

 

Avreise: Etter avtale med kontakt-

personen. En bil går oppover lørdag som 

passerer bommen på Hammeren kl. 

09.45. De tre første interesserte får plass i 

bilen. De øvrige må gå opp selv fra Skar 

uten turleder. 

Retur: Søndag formiddag, eller etter-

middag etter "Åpen dag". 

Kart: Oslo Nordmark 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 28. september. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

 

Leif svinger øksa over en gjenstridig vedkubbe – 

Foto: Øyvind Grandum 

Åpen dag på Sellanrå 

søndag 2. oktober 

Denne søndagen i oktober arrangerer vi 

som vanlig åpen hytte med servering av 

vafler, kaker, kaffe, te og saft. Alle 

turfolk inviteres til å ta turen innom hytta, 

både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Kanskje kan vi se nysnø på Norefjell? Vi 

har med kikkert til utlån. Serveringen 

holder åpent fra kl. 12-15. 

Vi jobber med å få til et foredrag der 

oppe i år. Vi oppdaterer hjemmesidene 

når dette blir klart. 

Inne i den hyggelige stua vil det brenne et 

stort bål  på peisen. Vi håper flest mulig 

av Friluftsklubbens medlemmer tar turen 

opp til hytta. Velkommen ellers til alle da 

dette er et åpent arrangement. 

Det er ingen påmelding til arrangementet, 

men ta gjerne kontakt hvis du har 

spørsmål til kontaktpersonen. 

 

Avreise:  

Det blir ingen felles avreise. Sjekk Ruter 

for avgangstider med buss nr. 51. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

 

 

 

 

 

Turfakta 

Turfakta 
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Friluftsklubben fortsetter også kommende 

sesong med turer som er myntet på 

småtasser i alderen 0 år og oppover – og 

naturligvis deres foreldre. Det er med 

andre ord ikke et nytt barnehagetilbud. 

Klubben tar ikke ansvar for småtasser på 

tur, men har startet et turtilbud som vi 

håper at vil falle i smak hos de av våre 

medlemmer som har småbarn.  

Turene tilrettelegges og ledes av med-

lemmer som selv har småbarn, og noe av 

hensikten er at også de voksne skal ha 

glede av turene.  

De voksne som melder på seg selv og 

sine barn har ansvaret for å finne ut om 

turen passer for egen familie og finne ut 

hva man må forberede, ta med etc. 

Påmelding og betingelser for øvrig 

gjelder som for de andre turene våre. 

Ny giv - Vi søker flere turarrangører 

Småtassgruppa holder på for fullt også 

kommende vår, sommer og høst etter at 

forrige sesong gav ny giv og mer 

aktivitet. Vi trenger også noen flere tur-

interesserte voksne som kan være med og 

arrangere turer og komme med turidéer. 

Har du lyst til å arrangere en tur, lurer på 

hva det innebærer å arrangere turer eller 

har turidéer?  

Send e-post til: 

hanne_enger@hotmail.com 

For de som er på Facebook er det også 

mulig å be om å bli innmeldt i småtass-

gruppen vi har her. 

 

Litt om småtass på Facebook 

 

https://www.facebook.com/groups/ 

FIOsmaatass/ 
 

Det er opprettet en lukket gruppe for 

småtass-gjengen. Gruppen aksepterer 

bare ekte Facebookprofiler. Uekte pro-

filer blir ikke tatt opp i gruppen. 

Oppdages det uekte profiler i etterkant 

fjernes disse fra gruppen og det sendes en 

melding med informasjon til den det 

gjelder om hvorfor vedkommende profil 

er blitt fjernet. 

Via denne gruppen vil medlemmene få 

oppdatert turinformasjon. Medlemmene 

har også anledning til å poste innlegg i 

gruppen. Aktivitet i slike lukkede grupper 

vises ikke på den enkeltes private FB-

profil. Det er dog naturligvis ikke på-

krevet å være på facebook. Turinfo 

sendes også ut på e-post og på Frilufts-

klubbens nettsider. 

 

Turer for småtasser (og deres foreldre)  

https://www.facebook.com/groups/%0bFIOsmaatass/
https://www.facebook.com/groups/%0bFIOsmaatass/
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Skidag på Linderudkollen 

lørdag 13. februar 

Vi møtes ved Linderudkollen Sportsstue 

og har denne som base for skidag. De 

som har ski går en liten tur i området fra 

Linderudkollen. Lengde på turen bestem-

mes av alder og skiferdigheter. Tilbake på 

Linderudkollen raster vi. Linderudkollen 

har severing av hjemmebakst, drikkevarer 

og pølser. Har noen lyst til å ake også 

gjør vi det etter skituren. Ta med akebrett 

eller rattkjelke om dere har. Linderud-

kollen ligger ca 100 meter fra parkerings-

plass, så det er overkommelig å ta med 

seg en del greier. 

 

Fremmøte: 

Linderudkollen sportsstue kl 10:30 (tidlig 

oppmøte da det fort blir fullt på parker-

ingsplassen). 

Retur: Etter eget ønske. 

Ta med: Niste, drikke og sitteplate. Ski 

og / eller akebrett. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 12. februar. 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424. 

 

Deilig nysnøføre ved Linderudkollen 

 – Foto: Tom Ingebrigtsen 

Skitur fra Vestmarksetra til 
Gupu 

søndag 13. mars 

Vi møtes på parkeringsplassen på Vest-

marksetra, og går derfra inn til Gupu. 

Turen inn til Gupu er på ca 1,5 kilometer 

med noe motbakke. Vi tar oss god tid 

ettersom småtassene skal få muligheten 

til å gå selv. Til de aller minste går det 

naturligvis an å ta med pulk. Fremme på 

Gupu raster vi lenge og vel. Gupu har 

salg av hjemmebakst og rundstykker mv. 

Er det deilig vær kan vi sitte ute og små-

tassene kan ake litt. Ta eventuelt med 

rumpeakebrett om dere har. Returen er 

nesten bare nedoverbakke . 

 

Fremmøte: 

Parkeringsplassen på Vestmarksetra kl 

11. 

Retur: Etter eget ønske. 

Ta med: Niste, drikke og sitteplate. 

Eventuelt rumpeakebrett om man har. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 11. mars. 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424. 

 

 

 

Turfakta 

Turfakta 
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Tur langs Drammenselva 

søndag 3. april 

Vi møtes på plassen utenfor Drammen 

togstasjon kl 11.00. Hit kan man komme 

både med tog og med bil - det er en 

parkeringplass ved stasjonen.  

Herfra triller vi på elvepromenaden ned-

over langs Strømsøsiden av elva, til 

Holmenbroa, som vi krysser og tar en tur 

ut på Holmenokken som ligger midt i 

Drammenselva og er en fin oase med 

stort grønntareal og en fin liten 

sandstrand. Videre triller vi elveprome-

naden oppover langs Bragernessiden av 

elva, krysser Bragernes torg og ankom-

mer den store lekeplassen i Byparken. 

Her raster vi, mens barna leker. Det vil 

være mulig å kjøpe med seg mat og 

drikke på vår ferd hit. Vi avslutter med å 

trille over den spektakulære Ypsilon-broa 

til Union Brygge, hvor vi triller ned til 

Drammen stasjon igjen. 

 

Fremmøte: 

Drammen togstasjon kl 11.00. 

Retur: Etter eget ønske. 

Ta med: Eventuelt niste. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

lørdag 2. april. 

Kontaktperson: Janne Møller-Stray, 

tlf 98038327, epost 

arbeidsadresse@hotmail.com  

Hvitveistur til Jomfruland 

fredag 29. april - søndag1. mai 

Da vi ønsker å ha en kombinasjonstur 

med både den voksne turgruppa og 

småtassgruppa, har vi leid hovedhuset for 

de voksne turdeltakerne uten barn og 

sjøboden for de med barn på Øitangen 

gård.  

På sjøboden er det plass til 3 familier 

fordelt på 3 rom med 7 sengeplasser. Vi 

har mulighet til å låne en barneseng og en 

reisebarneseng, samt ekstra madrasser på 

gulvet om nødvendig. Det er plass til 

barneseng/madrass på gulvet inne på 

rommene ifølge utleier. Sjøboden har 

kjøkken, stue og bad i tillegg til 

soverommene.  

Vi disponerer husene fra kl. 15.00 an-

komstdagen til kl. 12.00 avreisedagen. 

Hvis det er mulig å få husene litt utover 

denne tiden, så kommer det info om dette 

når turen nærmer seg.  

Se ellers info lenger frem i bladet om 

Jomfruland og den ordinære turen. 

 

Sjøboden på Øitangen – Kilde:www.nks.no 

 

Turfakta 
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Avreise:  

med biler fra Oslo på fredag. Man kjører 

fra Oslo etter eget ønske. Gi beskjed om 

dere har ekstra plass til en passasjer eller 

to. Ved ankomst Valle, finnes parkering 

ca 100 meter før brygga. Herifra tar vi 

taxibåt direkte ut til brygga på Øitangen. 

Retur: søndag  

Pris: ca kr. 1000-1100,- per rom for 

helgen. Vi prøver å justere prisen mest 

mulig rettferdig i forhold til hvor mange 

det er i hver familie/antall senger i bruk. I 

tillegg kommer kjørekostnader på ca kr. 

1150,- + bompenger ca 250,- og 

parkering kr. 50,- per døgn. Taxibåt 

tur/retur kr. 200,- per pers. Barn under 1 

år gratis. 

Ta med: Sengetøy/lakenpose, håndkle, 

innetøy, tøfler, solkrem?, brødmat, 

pålegg, grillmat, snacks samt drikke til 

eget forbruk. Turleder sørger for felles 

middag begge kveldene. Det er ikke 

butikk på øya, så alt av matvarer må tas 

med fra fastlandet.  

Påmelding: til kontaktperson innen 

fredag 1 april. Påmelding er mulig etter 

dette, men huset kan da være avbestilt 

hvis for få påmeldte. Påmelding er gyldig 

ved innbetaling av depositum på kr. 

1000,- til Friluftklubben kontonr. 

9235.21.68396. Husk å merke denne med 

Jomfruland og deltagere. Ved avmelding 

etter fristen tapes hele eller deler av 

depositumet, svarende til klubbens 

merutgifter.  

Maks antall personer: 7 (+ 2 barnesenger, 

evnet madrasser på gulv). 

Kontaktperson: Lin Østad, epost: 

lin.ostad@hotmail.com, tlf: 412 21 036. 

Orienteringstur på Nadderud 

søndag 8. mai 

Vi skal gå en av turene i 

Flaggsprettens turorienter-

ing. Det er om å gjøre å opp-

dage små oransje og hvite 

flagg eller stolper i terrenget 

slik at man kan klippe og få 

poeng. 

Turen er meget barnevennlig og ligger i 

et boligområde med turveier på Nadderud 

i Bærum. Turens lengde er ca 4 km. Det 

går fint å trille vogn. Har småtassene lyst 

til å bruke sykkel eller sparkesykkel er 

dette også mulig. 

 

Fremmøte:Kl 11 i nærheten av Nadderud 

stadion. Oppmøtested avtales etter 

påmelding (og når kartet for turen er 

klart). 

Ta med: Niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 6. mai 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424 

 

Foto: Hanne Enger 

Turfakta 

Turfakta 
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Tur til Skapertjern i 
Kjekstadmarka 

søndag 29. mai 

Vi møtes på parkeringsplassen ved Lier 

togstasjon kl 11.00. Her kan eventuelle 

påmeldte togfarende sitte på videre på 

eventuelle ledige bilseter. Vi kjører i 

kolonne Tuverudveien bort til Riksvei 23, 

som vi følger til Gullaugkleiva. Herfra 

kjører vi opp til parkeringsplassen på 

Myrvold.  

Fra parkeringsplassen spaserer vi, gjerne 

med barnevogn, på skogsbilvei oppover 

og innover circa to kilometer til Skaper-

tjern og rasteplassen på vestsiden. Her 

lager vi bål og griller, og det er mulighet 

for bading og fisking. Ofte er det noen 

fine andefamilier som svømmer rundt i 

vannet, og som er morsomme å se på for 

små og store. Endene kan være litt mer 

sosiale dersom vi har med oss noen biter 

oppkuttet brød (uten så mye salt) til dem. 

Det er også mulig å gå rundt vannet. De 

som ikke har barnevogn kan ta turen 

nedover lia og se på de gamle Molybden-

gruvene (og derfra er det mulig å spasere 

på sti nedover mot togstasjonen igjen). 

Fremmøte: 

Parkeringsplassen ved Lier togstasjon kl 

11.00. 

Ta med: Niste, drikke og sitteplate samt 

det du eventuelt vil grille. Turleder tar 

med engangsgriller. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 27. mai. 

Kontaktperson: Janne Møller-Stray, 

tlf 98038327, epost 

arbeidsadresse@hotmail.com  

Orienteringstur ved Dæhlivann 

søndag 12. juni 

Vi jakter videre på poster i 

Flaggsprettens turorienter-

ingsopplegg. 

Denne turen går på østsiden 

av Dæhlivann. Turen er på 

ca 4,5 kilometer i lett ter-

reng. Turen egner seg imidlertid ikke med 

barnevogn (om man ikke liker ufordring-

er). De som ikke går så mye selv tas 

lettest med i bæremeis / bæresele. 

 

Fremmøte: 

Detaljer kommer nærmere turdato nå 

kartet for postene er klart. 

Ta med: Niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 10. juni. 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424 

 

Foto: Hans Edvard Sunde 

Turfakta 
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Badetur til Trollvann 

søndag 7. august 

Fjorårets badetur til Trollvann var en 

knallsuksess, så den kommer på høstens 

program også. Vi reiser til Trollvann ved 

Grefsenkleiva for å bade og grille på 

ettermiddagen. Trollvannsstua kafé 

holder åpen frem til kl 16, og serverer bla. 

hjemmelaget bakst, brus og is. Dette 

arrangementet passer for alle både med 

og uten barn. 

 

Fra badeturen i 2015 – Foto: Hanne Enger 

Se www.trollvann .no for mer info. 

 

Avreise: 

Vi møtes ved Trollvannstua søndag 

ettermiddag kl 14.30 og blir utover så 

lenge vi har lyst.  Trollvannsstua ligger ca 

100 meter fra parkeringsplass når man 

kjører veien opp mot Grefsenkollen. 

Ta med: badeutstyr til store og små, samt 

det du vil grille og drikke. Turleder tar 

med engangsgriller. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av fredag 5. august. 

Kontaktperson: Hanne Enger,  

e-post: hanne_enger@hotmail.com  

tlf: 928 52 424 

Tur med Lommedalsbanen 

søndag 28. august 

Lommedalsbanen er en liten museums-

jernbane som ligger innerst i Lomme-

dalen i Bærum. Det har aldri vært noen 

jernbane der hvor Lommedalsbanen lig-

ger. Banen er bygget for å vise bruken av 

forskjellige typer anleggsjernbanemateri-

ell. Togene på Lommedalsbanen går i 

rutetrafikk på utvalgte søndager hvor man 

kan kjøpe billett og bli med innover i 

skogen for å se ulike gjenstander benyttet 

i forskjellige anlegg, samt høre noen 

historier. Ikke minst er det morsomt med 

damplokomotivet som tuter og hveser! 

Vi møtes i god tid før avgangen kl 11.55 

og kjøper billetter. Selve togturen tar ca 

en halvtime. Etterpå har vi felles lunsj. 

 

Fremmøte: 

Ved kiosken til Lommedalsbanen kl 

11.30. For å komme dit kjører man til 

Bærums Verk, derfra Lommedalsveien 

helt til enden, samt Kampeveien og 

Tolverudveien. Deretter følg skilting til 

Lommedalsbanen. 

Retur: Etter eget ønske. 

Ta med: Niste og drikke om ønskelig. 

Kiosken selger vafler og drikke samt 

sjokolade etc. (de tar kort).  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 23. august. 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424 

Turfakta 

Turfakta 
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Orienteringstur i Veritasskogen 

lørdag 3. september 

Flaggsprettens turorienter-

ingsopplegg har også noen 

poster i Veritasskogen. Dette 

er et område med park og litt 

skog som ligger rundt Henie 

Onstad kunstsenter og i 

boligområdene øst for dette. 

Nærmere beskrivelse av turen kommer 

nærmere turdato når kart for turen er 

klart. Turen er på ca 3,5 kilometer. 

 

Fremmøte: 

Detaljer kommer nærmere turdato nå 

kartet for postene er klart. 

Ta med: Niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 2. september. 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424 

Båltur ved Øyungen 

søndag 18. september 

Vi møtes på Skar i Maridalen og trasker 

opp til Øyungsdammen. Kanskje har det 

kommet litt gult på trærne og et kjøligere 

drag i lufta så vi koser oss med å tenne 

bål og grille pølser og marshmallows.  

Turen går på skogsbilvei og er på ca 2,5 

km hver vei (5 km totalt). Det går fint å 

trille barnevogn. 

 

Fremmøte: 

Parkeringsplassen på Skar i Maridalen kl 

11.15. Til Skar kommer man med bil eller 

med buss 51 fra Nydalen kl 10.54 som er 

fremme kl 11.14. 

Ta med: Niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 2. september. 

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post: 

hanne_enger@hotmail.com, 

tlf: 928 52 424

Turfakta 

Turfakta 

Solnedgang over Øyungen 

– Foto: Hanne Enger 
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 Loddrett 

1 Soppfamilie 

2 Lever 

3 Åtte (omv.) 

4 Hallusinogen 

5 Internett-begrep 

6 Rødlistet fasanfugl 

7 Utleie 

9 Tynne ut 

11 Pronomen 

14 Krypdyr 

17 Kjappe 

18 Søtstoff 

19 Disney-havfrue 

22 Finsk navn 

24 Bend 

25 Dyrebolig 

27 Utrop 

  

  

 

 

 Vannrett 

1 Turisme 

8 Hinne 

10 Redskap 

12 Himmelretning 

13 Mediaspiller 

15 Burfugl 

16 Strever 

18 Pynt 

20 Nynorsk pronomen 

21 Matvarebedrift 

23 Velstående 

25 Hovedstad 

26 Øystat 

28 Egentlig 

29 Drikk 

30 Organisasjon 

  

 

Friluftskryss 1 / 2016 

 
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. august 2016 
 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

En Camelbak drikkeflaske 

To poser sportsenergi-drikk 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 2 / 2016) sammen med løsningen. 

. 
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Man lider for småfuglene 

Du leste riktig. Det er ikke småfuglene 

som lider midt på vinteren, men Iver og 

undertegnede.  

Som dette magasins trofaste lesere vet, 

sitter det en viss Hanne Enger og be-

kymrer seg for småfuglenes ve og vel nå 

midtvinters. Hun kjøper hvert år inn 

fugleboller som skal gis småfuglene som 

overvintrer på Sellanrå, Friluftsklubbens 

første hytte. Ett år kjøpte hun også 

julenek, men dette ble i sin helhet elgmat, 

så den tradisjonen utgikk. 

Julegodteriet denne gang var kun fugle-

boller, og tradisjonen tro var det Iver og 

undertegnede som fikk jobben i år også. 

Vi går fra Movatn stasjon og opp til 

Tømte gård. Derfra er det en skraklete 

løype inn til Sellanrå. Løypa har aldri 

vært bra, men med lite snø er det litt stein 

og mye kvist i den. Våt snø hadde bent 

trær ned og halvparten av kvistene var 

havnet i løypa. Et par trær var også falt 

over så det var litt hinderløype. 

I vind, sludd og regn fikk vi hengt opp 

nødprovianten til fuglene, klissvåte til 

skinnet og ikke veldig varme. Mens Iver 

hutret «la oss komme oss herfra!», sa jeg 

«hold ut til jeg får tatt bilde». Jeg lokket 

med at han kanskje fikk bildet sitt i Friluft 

og da holdt han ut, men så forsvant vi ut i 

natten igjen. 

Vi håper småfuglene setter pris på maten 

fra Hanne og vår lidelse. 

 

Iver henger opp mat til småfuglene på Sellanrå – 

Foto: Hans Edvard Sunde 

                              Hans Edvard Sunde 

 

Hytter i marka 

Man kan mene hva man vil om bygging i 

marka. Nå er det nær umulig å få oppført 

en hytte. Den tid er forbi. Markahytter 

bygges ikke lengre. De er et endelig gode. 

Man skulle tro at de derfor ble høyt 

verdsatt, både på det åpne markedet og av 

eierne for kosen og bruksverdien, men 

slik er det ikke alltid. Gang på gang 

bringer mine orienteringsturer meg til 

hytter som ingen bryr seg om. Hytter som 

Smått og stort  
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var markert på kartet som bygning for 

noen år siden, men som nå er markert 

som ruin. Tro meg, marka er full av hytter 

som er på full fart til ruinstadiet. 

Noen mener sikkert dette er bra. Naturen 

tar tilbake byggene. Jeg synes det er litt 

vemodig. En hytte gir glede, peiskos, 

stearinlys, varme og ro. Både Sellanrå og 

Solstua så råten komme da de ble reddet 

av Friluftsklubben. Jeg skulle ønske det 

var flere slike hvite riddere i natten, som 

reddet hytter som er døden nær. 

Når jeg ser dekketøyet som fremdeles står 

på utstilling samtidig som den ene veggen 

er borte, da tenker jeg på dem som bar 

serviset inn. Jeg ser for meg et ungt par, 

rett etter krigen. Fulle av optimisme, men 

med få midler. Det var rasjonering på alt 

fra spiker til takpapp, men like fullt fikk 

de bygget en hytte i marka. Like fullt fikk 

de innredet og pyntet i den.  

 

En hytteruin i Lommedalen  

– Foto: Hans Edvard Sunde 

Jeg ser for meg at de stolte eierne var 

flittige brukere i de første årene og at 

mange venner var på besøk. 

Nå sitter de på et gamlehjem, eller de har 

forlatt livet. De er ikke lenger i posisjon 

til å nyte hyttelivets gleder. Neste 

generasjon, eller neste deretter har ingen 

interesse av en primitiv hytte og aner 

knapt at de eier (en del av) den. Min 

oppfordring er: selg det du ikke har glede 

av. La ikke hyttene råtne, for mange 

andre kan ha glede og nytte av dem. 

Selges hyttene tidlig, kan folk attpå til gi 

gode penger for dem, mens en ruin ikke 

har noen verdi utover skogen som igjen 

vokser på tomta. 

                              Hans Edvard Sunde 

Hva er Flaggspretten? 

Flaggspretten er et turorien-

teringsopplegg som passer 

for store og små. Turene går 

i Asker og Bærum og spen-

ner over mange ulike om-

råder slik som Veritas-

skogen, Vestmarka, Sollihøgda og Nad-

derud, og har ulik vanskelighetsgrad slik 

at både nybegynnere og garvede orien-

terere skal kunne finne noe som passer. 

Sesongen åpnes med finn-frem-dagen på 

Kalvøya 1. mai, men for de ivrigste er det 

mulig å hente poster allerede fra 16. april. 

Postene står ute til 16. oktober. 

Har du lyst til å vite mer om Flaggspret-

ten kan du gå inn på nettsidene deres på 

www.flaggspretten.no. Her kan man lese 

mer om postene i 2016 og hvor man kan 

få fatt i kart om man vil ha. 
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20. januar 2016, midt under den verste 

kuldebølgen, avlyste Iver og jeg kvelds-

skituren til fordel for skismørekurs. 

Ned i innboksen hadde det dumpet invit-

asjon til skismørekurs med ingen ringere 

enn Odd-Bjørn Hjelmeset. Det var G-max 

på Storo som inviterte og Iver og jeg var 

ikke de eneste som kom. Det tøt folk inn i 

et alt for lite lokale og folk satt på høyt-

talere, sto langs veggene og satt i vindus-

karmene. Vi fikk plass sammen med 

Hjelmeset ved smørebukken! Der sto vi 

litt i glaninga til folk men ellers hadde vi 

jo orkesterplass. 

 

God utsikt til Hjelmeset og smørebukken hans – 

Foto: Hans Edvard Sunde 

Selv om han har to OL-medaljer var han 

ujålete også når det gjaldt skismøring. 

Han ville at man skulle ha få tørrvokser, 

kanskje helst fra bare ett merke. Det er 

slett ikke nødvendig å kjøpe alle varianter 

og heller ikke de dyreste variantene.  

«Jeg elsker Rode lilla Multigrade. Det er 

nok den voksen som har vunnet flest 

verdenscuprenn.» Forsamlingen summet 

og folk noterte. «-Eller blå ekstra om du 

vil holde deg til Swix.» Da ble det ikke 

fullt så eksotisk. 

Her er noen av hans konkrete tips: 

Ikke lyv på vekta i butikken! Da får du 

feil ski. Få butikken til å måle opp 

smøresonen for deg. Ha aldri glivoks i 

smøresonen. Rubb smøresonen lett med 

sandpapir hver gang du har renset den. 

Hvis du ikke må, så unngå spritvask av 

glisonene. Nye ski må sikles fri for 

transportvoks. Deretter må de mettes med 

glivoks tre ganger.  

Legg grunnvalla eller grønt klister i 

festesonen, deretter mykere og mykere 

opp til dagens voks eller klister, helst med 

minst ett lag mellomvarm smøring 

mellom det grønne og dagens. Hvis det er 

voks som er dagens smurning, legg flere 

tynne lag og gni voksen ut med kork 

mellom hvert lag. Han påsto at dette varer 

lenger og bremser mindre enn mosjo-

nistens sedvanlige ene solide klumpelag 

som ikke er gnidd ut med kork.  

Ved bruk av strykejern må man være 

særdeles påpasselig med ikke å varme 

samme sted på sålen for lenge. Å dra 

jernet frem og tilbake kan være nok til å 

brenne sålen der du snur. 

Smørekurs med Hjelmeset 

Tekst og foto: Hans Edvard Sinde 



Friluft nr 1/2016 

44 

Frilufts utsendte fikk en god prat med Hjelmeset – Foto: Hans Edvard Sunde  

Da jeg misunnelig spurte om de alltid 

hadde perfekte ski i eliten, kunne han 

røpe at eliten hele tiden smører med så 

myk festesmurning som de tør. Man har 

hele tiden langt mykere valg enn det som 

fremgår av bruksanvisningen og går hele 

tiden på kanten til ising i smurningen. «- 

Eller ising i rubben», la Hjelmeset til. 

Denne gamblingen blir noen ganger 

vinnerformelen og andre ganger en opp-

skrift på katastrofe. Slik må det være hvis 

man en gang skal klare å knappe et 

sekund på konkurrentene i eliten.  

Rillejern anbefalte han ikke for den jevne 

mosjonist. Han mente at skienes slip 

måtte forstås i kombinasjon med vann-

mengde i sporet og rillene fra jernet. Selv 

i eliten blir det begått feil hvor rillejern 

ødelegger skiens opprinnelige steinslip. 

«Nordmennene gjorde det ikke strålende i 

Sotsji», sa Odd-Bjørn.  

Det kom også noen tips om utstyr og om 

å gå helt på kanten til ising, men noen 

hemmeligheter må Hjelmeset få ha til han 

skal holde neste kurs. 

Man får alltid noen nye hint og tips av 

slike kurs. Samtidig er det jo stas å høre 

på en som har flere pallplasseringer i 

verdenscupen enn man selv har deltatt i 

klubbmesterskap. Hjelmeset er en jord-

nær og jovial person. Han oppfører seg 

ikke som en «verdensmester», selv om 

han faktisk har vært best i verden fem 

ganger. Han besvarte spørsmål fra oss 

mosjonister og tok seg tid til fotogra-

fering med Frilufts utsendte i etterkant. 

Dette var en positiv opplevelse på alle 

måter.
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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 (gjeldende fra 1. april 2015) 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 150,- 220,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år 100,- 180,- 

Overnatting, barn under 16 år gratis 100,- 

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. 

 



 

 

Måned Dato Tur/arrangement  

Februar 
20. MåneSKInnstur til Sandbakken  

24. Månedens onsdagstur – Skitur rundt Tryvannsåsen  

Mars 

12. Skitur med solen i ansiktet gjennom Krokskogen KM 

13. Skitur fra Vestmarksetra til Gupu 
 

15. Generalforsamling 2016  

31. – 3. Vårskitur til Beitostølen  

April 

3. Tur langs Drammenselva 
 

6. Månedens onsdagstur – urban tur med middag etterpå  

23. I konsul Heftyes fotefar rundt Nøklevann  

26. – 1. Hvitveistur til Jomfruland  

26. – 1. Hvitveistur til Jomfruland 
 

Mai 

4. Utemøte med grilling  

8. Orienteringstur på Nadderud 
 

21. Vårdugnad på Solstua  

22. Sykkeltur på Minneåsen i Hurdal  

27. – 29. Vårdugnad på Sellanrå turisthytte  

29. Tur til Skapertjern i Kjekstadmarka 
 

Juni 

5. Dagstur i Bærumsmarka  

8. Månedens onsdagstur – en sommerlig kveldstur m/ mat  

12. Orienteringstur ved Dæhlivann 
 

18.  Sommerfest på Frognerseteren  

22. Padletur fra Hundsundspollen ved Snarøya skole  

25.  Kjentmannssykkeltur og «En sommerdag på Krokskogen» KM 

Juli 18. – 23. Sommertur til Gausdal Vestfjell (Huldreheimen)  

August 

3. Månedens onsdagstur – øytur i Oslofjorden  

7. Badetur til Trollvann 
 

17. Kajakktur rundt Ostøya  

19. – 20. Helgetur til Bestemorstua i Bunnefjorden  

28. Dagstur til Kolsåstoppen – god trim og flott utsikt  

28. Tur med Lommedalsbanen 
 

September 

3. Orienteringstur i Veritasskogen 
 

4. Dagstur med kjentmannsmerkeåpning KM 

6. Kveldstur etter nye kjentmannsposter KM 

11. Dagstur til Skjennungstua i Nordmarka  

16. – 18. Høstfargetur til Vikerfjell  

18. Båltur til Øyungen i Maridalen 
 

25. Gruvesafari på Blaafargeværket  

Oktober 
1. Dugnad på Sellanrå med tradisjonell elggrytemiddag  

2. Åpen dag på Sellanrå  
 


