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Leder’n 

I 2010 feiret vi vårt 10 års jubileum. 

Veien derfra vil gå videre, men hvordan? 

Vi bygget opp mye av foreningen vår 

allerede i løpet av de første fem årene. En 

like stor vekst videre var kanskje litt for 

mye å forvente. Etter våre første fem år 

hadde vi allerede en forening med turer 

omtrent hver eneste uke, og vår hytte 

nummer to sto for åpning på høsten dette 

året. Men, med en svært liten kjerne med 

foreningens styre, og få andre personer ut 

over dette for å ivareta oppgavene våre, 

så er det begrenset hva vi kan forvente av 

videre vekst. Vi som styrer denne 

foreningen har egentlig nok å gjøre som 

vi har. Samtidig er det et ønske hos oss at 

vi skal kunne få til mer. 

Vi i styret står på for å få flere med-

lemmer til arrangementene våre, men vi 

bør også få flere engasjert med i driften 

av Friluftsklubben. Vi trenger personer 

som har lyst til å bidra både som tur-

ledere, kanskje med nye forslag til turer 

vi ennå ikke har tenkt på, eller som fri-

villige bidragsytere til driften av hyttene 

våre. Med flere bidragsytere til driften, så 

kan vi oppnå noe videre som gagner både 

kvantitativt og kvalitativt. Ta gjerne 

kontakt med oss hvis du ønsker å bidra.  

En kald november med solid barfrost har 

sørget for at vi nå står foran en god gam-

meldags vinter utover nyåret, og med det 

har vi gode turmuligheter på ski. Håper 

alle får noen riktige fine skiturer denne 

vinteren! 

En god vinter med en påfølgende fin vår 

til dere alle! 

Magne

Friluftsklubben i Oslo 

Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi 

legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi 

ønsker å skape et godt sosialt miljø for 

medlemmene gjennom foreningens 

aktiviteter. Foruten turer arrangerer vi 

også møter, fester og kurs, og vi driver 

to hytter i marka – Sellanrå og Solstua. 

 

Leder: 

Magne Arentsen, 22 46 60 17 (p), 

22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m), 

mar@patentstyret.no 

Medlemsservice og økonomi: 

Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p), 

63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m), 

oyvind@friluftsklubben.no 

Kontonr: 9235.21.68396 

Foreningens adresse og telefon: 

Friluftsklubben i Oslo, 

Instituttveien 17, 2007 Kjeller 

944 88 175 (m) 

Redaktør: 

Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 

Hyttefut Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Solstua turisthytte: 

Hyttefut Janne Møller-Stray,  

980 38 327 (m) 

Nettsider:  

http://www.friluftsklubben.no 

Nettredaktør: Terje Didriksen:  

terje@friluftsklubben.no 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens arrangementer 

Alle er velkommen på arrangementene 

våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på 

følgende:  

Deltakelse skjer helt på eget ansvar. Vi 

har ingen forsikringsordninger som 

dekker skader som deltakerne pådrar seg. 

Er det forhold som turlederen bør kjenne 

til, så si i fra før turen. Er du usikker på 

om du har forutsetninger for å delta på en 

tur eller har du spørsmål om turutstyr, så 

ta kontakt med turlederen.  

På arrangementer uten påmeldingsfrist er 

det bare å møte opp. Dersom du har meldt 

deg på en tur og det viser seg at du likevel 

ikke kan bli med, gi straks beskjed til 

turlederen. Påmelding er bindende så 

langt turlederen/arrangøren har økono-

miske utlegg for bestilling av hytte, 

innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 

må dekkes også av de som melder seg av 

turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 

tekstmelding eller epost, er du først å 

regne som påmeldt når du har fått be-

kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 

nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 

kjøringen med kroner 2,50 pr. km 

tur/retur oppmøtested og reisens mål. 

Kostnadene deles på alle deltakerne 

uavhengig av hvor mange det er i hver 

bil. 

Ved deltakelse på turene anser vi disse 

vilkårene som kjent og godtatt av del-

takerne.  

Serveringen på Smedmyrkoia 
vinteren 2011 

16. januar – 6. mars 

Vi satser igjen på en ny serveringssesong 

på Smedmyrkoia og håper som vanlig at 

våre medlemmer vil bidra med en 

hjelpende hånd. Det er en trivelig jobb, 

med takknemlige og hyggelige gjester. 

Arbeidet innebærer å lage vaffelrøre, 

steke vafler og servere i tidsrommet 11-

16 på søndager. Ønsker man å overnatte 

fra lørdag, er dette gratis, og Frilufts-

klubben spanderer middagen. 

Servering har egen side på våre hjemme-

sider: www.friluftsklubben.no/servering 

Gå inn her og finn en helg som passer 

deg. I tillegg til serveringsdeltakere 

ønsker vi også folk som kan ta ansvaret 

for en servering, enten sammen med 

andre Friluftsklubb-folk eller med familie 

/ andre venner.  

Ta kontakt med: 

  

Øyvind Grandum,  

oyg@start.no, tlf. 951 47 284, eller 

  

Hanne Enger, tlf. 928 52 424 

hanne_enger@hotmail.com 

 

Serveringsgjengen slapper av – Foto: Hanne Enger 



Friluft nr 1/2011 

4 

Medlemsmøter vinter og vår 

Vi ønsker også på nyåret velkommen til 

medlemsmøter i Tidemandsstuen. Dette 

er en søt gammel villa som ligger i 

Tidemandsgaten 44 ved Vestkanttorget, 

kort vei fra Majorstua. 

Møtene begynner kl. 18.00. 

mandag 14. februar 

Til vinterens medlemsmøte har vi vært så 

heldige å få Ole Walter Sundlo til å holde 

et lite grunnkurs i naturfotografering. 

Ole Walter har lang erfaring med foto-

grafering, og vil vise bilder samtidig som 

han gir oss tips om hvordan vi kan ta bra 

bilder ute i naturen. 

Vi annonserer også vinneren av foto-

konkurransen utlyst i forrige «Friluft». 

På møtet vanker det hjemmebakte kaker, 

kaffe, te og saft. Dette får du kjøpt for en 

billig penge – som går til inntekt for 

klubben. 

onsdag 4. mai 

Vårens utemøte holdes som i fjor på 

Tidemandsstuen. Tradisjonen tro blir det 

et utemøte med grilling i Tidemands-

stuens hage. Her har vi også muligheter 

til å trekke innendørs ved dårlig vær. 

Ta med grillmat så sørger styret for griller 

og tilbehør. 

 

Videre informasjon:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068 (m). 

 

Velkommen til alle nye og gamle 

medlemmer! 

Innkalling til generalforsamling 

Det innkalles til generalforsamling  
mandag 28.mars 

Friluftsklubbens tiende ordinære general-

forsamling avholdes mandag 28. mars kl. 

18.00 i Tidemandsstuen i Tidemands-

gaten 44, Oslo. 

Dagsorden: 

1) Godkjenning av innkalling og dags-

orden 

2) Oppnevne ordstyrer, referent og telle-

korps. 

3) Årsberetning 2010. 

4) Regnskap med revisors beretning. 

5) Budsjett 2011. 

6) Endringer i vedtektene. Forslag vil 

foreligge til gjennomsyn hos styre-

leder 14 dager før generalfor-

samlingen. 

7) Innkomne saker. Forslag vil foreligge 

til gjennomsyn hos styreleder 14 

dager før generalforsamlingen. 

8) Valg. Det er valg på: 

Formann (1 år) 

To styremedlemmer (2 år) 

Ett varamedlem (1 år) 

Valgkomité, to personer (1 år) 

Revisor (1 år) 

9) 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. 

Dersom noen ønsker å legge frem et 

forslag for generalforsamlingen, må dette 

være styret i hende innen 18. februar 

2011. 
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Foto: Bjørn Christian Enger 

 

 

 

 

 



Friluft nr 1/2011 

6 

Dagstur – øst i Nordmarka 

søndag 16. januar 

En fin rundtur er å starte ved skianlegget i 

Nittedal og derfra gå opp til Ørfiske, 

Fløyta og Holmetjern. Derfra er det en fin 

«villmarksløype» nord for Glotjernskol-

len til Gørjehytta hvor vi raster inne. 

Returen går i åpent terreng om Kalvsjøen, 

Auretjerna og Finntjern før vi kjører ned 

til Lørenskog og nordre Movann. Deretter 

går vi langs jernbanen tilbake til Sørli. 

Turens lenge er ca. 21 km i relativt kupert 

terreng. 

 

Avreise:  

Fremmøte ved Sørli i Nittedal kl. 11:00. 

Felles transport fra Oslo kan arrangeres. 

Påmelding: til kontaktperson innen 

fredag 14. januar. 

Kontaktperson og turleder: 

Morten Eriksen, tlf: 909 15 571. 

Dagstur i Maridalsmarka 

søndag 30. januar  

Målet for denne skituren er Gørjahytta, 

som er kjent for sine gode vafler.  

Ruten er som følger: Skar - Øyungen – 

Gåslungen - Helgeren - Gørjahytta – 

Kalvsjøen - Øyungen - Skar. Ca. 16 km. 

Tilbake på Skar ved 16-tiden. 

 

 

Avreise:  

Buss 51 går fra Nydalen t-banestasjon kl. 

10:57 og er på Skar kl. 11:17. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 28. januar. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Skitur til Sørsetra 

lørdag 12. februar  

Vi går Toresplassløypa inn til Sørsetra, 

hvor det er servering og en solrik 

setervoll hvis vi er heldige med været. 

Videre går vi linjeløypa tilbake til 

Sollihøgda. Totalt er turen på ca. 18 km 

og går i lette og hyggelige løyper. 

 

Avreise:  

Buss fra Universitetsplassen kl. 10.00 

(Rute 171 Hønefoss) til Sollihøgda kl. 

10.57. Vi møtes foran kaféen på 

Sollihøgda kl. 11.00. 

Buss returnerer fra Sollihøgda kl. 15.32 

og er ved Oslo Bussterminal kl. 16.25. 

Påmelding: til kontaktperson innen 

onsdag 9. februar.  

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068. 

 

Tursidene 

Turfakta 

Turfakta 

Turfakta 



 Friluft nr 1/2011 

 7 

Måneskinnstur i Lillomarka 

onsdag 16. februar 

Vi skal benytte anledningen til å ta en 

måneskinnstur i Lillomarka, fra Am-

merud til Sinober via Lilloseter, ca. 7 km 

hver vei. Omtrent halvparten av distansen 

er i lysløype, resten er i preparerte spor i 

nydelig natur. Ta med pannelykt hvis det 

skulle bli overskyet. Det blir rast 

innendørs på Sinober. Ta med kontanter 

for å kjøpe drikke. 

www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/ 

skog_mark/sportsstuer/sinober 

 

Avreise:  

Fremmøte ved parkeringsplassen / bom-

men innerst i Lilloseterveien kl. 18.30. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

mandag 14. februar. 

Kontaktperson og turleder:  

Morten Eriksen, tlf. 909 15 571. 

 

Foto: Bjørn Christian Enger 

Dagstur i Nordmarka – med 
VM-innslag 

søndag 27. februar 

Denne turen kombinerer en skitur med en 

tur innom VM på ski. Vi starter på 

Sognsvann, og går herfra mot 

Frønsvollstråkka og opp til Frogner-

seteren. Når vi passerer Frognerseteren så 

pågår langrenn 30 km jaktstart for menn, 

sikkert med gode gullsjanser for Norge. 

Vi tar en liten rast langs VM-løypa og 

opplever stemningen før vi går videre.  

Etter VM-rasten går vi videre om 

Heggehullet – Skjennungen til Ullevål-

seter, hvor vi tar en rast før vi går ned 

igjen til Sognsvann.  

Hele turens lengde er på ca. 16 km, og vil 

gå i et rolig tempo i lette løyper. 

 

Avreise:  

T-bane nr. 3 til Sognsvann går fra 

Stortinget kl. 10.27, og er fremme på 

Sognsvann kl. 10.44.  

Påmelding: til kontaktperson innen 

onsdag 23. februar. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068. 

Hyttetur til Råbjørnhytta på 
Romeriksåsen 

lørdag 26. – søndag 27. februar 

Denne helgen ligger det til rette for en 

avslappende tur til Råbjørnhytta som 

ligger nordøst på Romeriksåsen. Vi reiser 

opp på lørdag ettermiddag, og går opp til 

hytta (ca. 9 km) hvor vi koser oss med 

god mat og drikke. Søndag legger vi re-

Turfakta 

Turfakta 
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turen om Råsjøstua der vi kan proviantere 

vafler, pølser og toddy.  

Vi tar også en tur innom "Jaktslottet" som 

ligger rett ved Råsjøstua. "Jaktslottet" 

tilhører familien Fearnely, og ble oppført 

i 1916. "Slottet" ble i sin tid benyttet 

nettopp i forbindelse med jakt. I dag kan 

man leie stedet til lukkede selskaper. 

 

Distanse:  

Turens lengde er totalt på ca. 25 km. 

Avreise: Det blir felles avreise med bil fra 

Oslo kl. 14. Konkret møtested og tid av-

tales etter påmelding. Deltakerne spleiser 

på bilutgiftene. 

Pris: overnatting kr 185 for medlemmer 

av turistforeningen (kr 285 for ikke-

medlemmer). 

Utstyr: Skiutstyr, klær etter vær og føre, 

lakenpose eller sovepose samt niste og 

drikke. 

Maks antall: 10 personer. Medlemmer av 

Friluftsklubben har fortrinnsrett ved for 

mange påmeldte. 

Påmelding: Til kontaktperson innen fre-

dag 25. februar. 

Kontaktperson:  

Hanne Enger, tlf 928 52 424 eller epost: 

hanne_enger@hotmail.com 

Dagstur til Løvlia 

søndag 20. mars 

Her satser vi på en lengre tur i et fint 

område, når vinter går mot vår og sola 

begynner og få tak. Vi tar det med ro og 

nyter dagen på denne turen. Husk 

solkrem! 

Vi går fra Skansebakken forbi Smed-

myrkoia - Oppkuvvann - Gagnumseter til 

Løvlia. 

Tilbake går vi tilbake til Gagnumseter og 

sørover på Heggelivannene – Store-

bekkhytta – Skrubbdal - Skansebakken. 

Turen er på ca. 31 km, men kan bli 

kortere hvis det er dårlig vær eller dårlig 

føreforhold. Vi tar det med ro og nyter 

dagen på denne turen. Vi er tilbake på 

Skansebakken ca. kl. 17. 

 

Avreise: T-bane nr. 2 går fra Stortinget kl. 

09.51 og er på Røa kl. 10.05. Videre fra 

Røa ved Vækerøveien  kl. 10.12 med 

buss nr. 41  til Skansebakken kl. 10.29. 

Hvis du kommer med bil så møtes vi på 

p-plassen på Skansebakken kl. 10.45.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 16. mars. 

Kontaktpersoner og turledere:  

Iver Nicolai Gjersøe, tlf: 67 53 29 20 / 

452 59 357 og  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068. 

 

«Jaktslottet» på Romeriksåsen – Foto: Hanne Enger 

 

Turfakta 

Turfakta 
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Alpin- og langrennstur til Hafjell 

fredag 25. – søndag 27. mars 

Årets utflukt med langrennsski og alpin-

ski går til Hafjell. Vi leier en koselig 

hytte der vi har base og koser oss med 

felles måltider og slapper av på kvelden. 

Utover at vi skal hygge oss planlegges det 

ikke konkrete aktiviteter. Den enkelte 

velger selv om bortover-eller nedover-

skiene skal benyttes – eller begge. De 

som ønsker å gå på langrenn blir enige 

om turen. Turleder deltar på og foreslår 

langrennstur den ene av dagene. Distanse 

og retning avgjøres av deltakerne og vær 

og føre. Det er imidlertid glimrende for-

hold for langrenn fra toppen av slalåm-

bakken og innover fjellet. Terrenget byr 

på langstrakt utsikt (i klarvær) og er passe 

snilt (ikke mye bratte bakker). 

 

Avreise:  

Vi reiser med biler fra Oslo ca kl. 17 

fredag kveld. Si ifra ved påmelding om 

du disponerer bil. Oppmøtested avtales 

etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Pris: Overnatting maks kr 1.000. I tillegg 

kommer mat og deling av kjørekostnader. 

Utstyr: Lakenpose / sengetøy, skiutstyr 

(langrenn og alpint), tøy til å ha på inne. 

Mat: Turleder sørger for innkjøp til 

fellesmiddag lørdag. Den enkelte tar med 

brødmat og drikke til seg selv. 

Maks antall: 10 personer. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

mandag 21. februar. 

Kontaktperson og turleder:  

Hanne Enger, tlf: 928 52 424,  

epost: hanne_enger@hotmail.com 

 

Vakker snøsmelting – Foto: BjarneLohmann Madsen 

Vårskitur på Norefjell 

søndag 3. april 

Denne søndagen drar vi litt lengre for å få 

oss en dagstur til fjells. Vi kjører til 

Norefjell og går inn til Høgevarde. 

Returen går enten tilbake samme vei eller 

eventuelt Øvre Djupsjøløype. Med fint 

vær blir denne turen helt fantastisk! 

 

Avreise: 

Med biler fra Sporveismuseet på Major-

stuen kl.09.30. Si ifra ved påmelding om 

du disponerer bil. 

Turens lengde: 21 km i høyfjellsterreng. 

Maks antall: 16 deltakere. 

Utstyr: Langrennsutstyr, klær etter vær og 

føre, samt niste og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 31. mars. 

Kontaktperson og turleder: 

Leif Jørgensen, tlf: 924 07 060 

epost: leifjorgensen@gmail.com 

Turfakta 

Turfakta 
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Linerla dukker kanskje også opp til 17.mai-frokosten – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

Dagstur i Østmarka med  
17. mai-lunsj 

søndag 15. mai 

Den gamle Friluftsklubben hadde som 

tradisjon å feire 17. mai på et sted øst for 

søndre Elvåga som i ettertid ble kalt 17. 

mai-plassen. I 2006 oppsøkte vi stedet og 

hadde en vellykket lunsj i historiske 

omgivelser. I fjor hadde vi et tilsvarende 

arrangement i Manglerudskogen. Til tross 

for en del regn så var også det vellykket. 

Denne gangen drar vi til Solbergvann i 

Østmarka. Stedet ligger med fine 

omgivelser, bare ca. 2 km gange fra p-

plassen ved Østmarkssetra. 

Poenget med dette arrangementet er mer 

lunsjen, enn selve turen. Vi trår til med 

koldtbord med smak av 17. mai, men som 

piknik ute i naturen. 

De påmeldte blir bedt om å bidra i en 

eller annen form. Hvis regn, så sørger 

turlederen for presenninger. Hvis du har 

flagg, så ta det gjerne med i sekken. 

Etter lunsjen går vi om nordenden av 

vannet og vestover til Skøyenputten, og 

derfra sørover tilbake til Østmarksetra. 

 

Avreise:  

Vi avtaler bilskyss ved påmelding. Si i fra 

ved påmelding om du disponerer bil. 

Kommer du på egen hånd, så er det 

oppmøte ved p-plassen ved bommen mot 

Ulsrudvannet kl. 11.00. 

Turens lengde er ca. 5 – 6 km. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 12. mai.  

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. nr. 936 17 068. 

Turfakta 
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Oppskrift på Smedmyrvafler 

Her følger oppskriften på Friluftsklub-

bens utrolig gode vafler som fås på 

Smedmyrkoia. 

 

20 dl siktet hvetemel 

18 dl H-melk 

1 beger (3 dl) seterrømme 

250 gr smeltet smør / margarin 

pluss 250 g til steking 

6 egg 

4 tsk kardemomme (gjerne mer) 

4 dl sukker (380 g) 

2 tsk bakepulver 

 

Bland bakepulver og kardemomme med 

melet. Lag eggedosis av egg og sukker. 

Ha så i vekselvis mel og melk og rør godt 

slik at det ikke blir klumper. Smeltet smør 

avkjøles og helles i røren. Rømme røres 

inn til slutt. Røren kan med fordel stå 

kjølig over natten og svelle. Vi lover at 

dette blir gode vafler! Glem bare ikke 

kardemommen. 

 

Har dere ikke vært Smedmyrkoia ennå 

anbefaler vi en tur innom en av søn-

dagene frem til 6. mars. Da står Fri-

luftsklubben for serveringen. Har du lyst 

til å bidra på en servering, se på side 3 i 

bladet. 

Hytter søker medhjelpere 

Våre to hytter Sellanrå og Solstua har 

åpnet året med flere bookinger allerede. 

Det tegner til å bli nok et godt år på hytte-

fronten. Dette betyr også at det er behov 

for at vi passer på hyttene jevnlig i form 

av å fylle på med dopapir, lys, gass, rene 

tekstiler, og ellers se etter at alt er i orden. 

Hyttefuter Janne (Solstua) og Hanne 

(Sellanrå) søker derfor på vegne av 

hyttene etter medlemmer som har lyst til 

å hjelpe til med det jevnlige ettersynet på 

hyttene. 

Hyttefutene vil fortsatt ha ansvaret for 

ettersyn men vi ønsker oss en liten 

håndfull hjelpere slik at vi kan fordele 

oppgavene på flere hender. Dette betyr 

f.eks at vi vil sende ut epost til de som 

melder seg, for å høre om noen kan ta en 

tur til hytta i fellesskap med påfyll av det 

som trengs, eller bli med når hyttefutene 

drar på ettersyn. 

Og jo flere som hjelper til, jo bedre tilbud 

kan vi ha til våre medlemmer og andre 

som bruker hyttene. 

Har du lyst til å hjelpe til, eller vil du vite 

mer om hva dette innebærer? 

Ta kontakt med 

Hanne Enger, tlf: 928 52 424  

e-post: hanne_enger@hotmail.com 

 

 

Smått og stort 
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Friluftsklubbens 10-års-jubileum ble be-

hørig feiret på gamle Tveten går 30. 

oktober 2010. 30 av klubbens nye og 

gamle medlemmer hadde troppet opp for 

å gjøre dette til en minneverdig aften. 

Her følger et lite knippe bilder fra festen. 

 

Kokken Magne tilbereder 30 forretter med et utvalg 

godsaker fra havet og litt grønt tilbehør. 

Foto: Magne Arentsen 

 

Line fikk den heldige oppgaven med potetskrelling – 

Foto: Hanne Enger 

Kjøkkenet på Tveten gård bokstavelig 

kokte i timene frem til middagen kl 19, da 

hele fem retter skulle tilberedes.  

Menyen bestod av: 
 

Lodderogn og røkelaks med rømme 

Kremet spinatsuppe med ørret 

Dampet rype med viltsaus 

Et utvalg gode oster 

Hjemelaget sjokolademousse 

 

Foto: Hanne Enger 

 

Foto: Hanne Enger 

Bildereportasje fra Friluftsklubbens jubileumsfest 
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Vår revisor Nils Bugge ble tildelt Friluftsklubbens 

gjeveste utmerkelse - «gullkonglen» for grundig 

gjennomgang av regnskapet i alle år  –  

FotoMagne Arentsen 

Morten Eriksen og Hanne Enger ble også 

gjort stas på med «gullkonglen». 

Festdeltakerne holdt ut til uti de små timer 

med polonese, dans til Øyvinds trekkspill,  

og det hele toppet med kaker og kaffe. 

Applaus til alle deltakere og bidragsytere 

for en flott fest! Vi gleder oss til neste 

jubileum! (i 2015 – snart bare 4 år igjen). 

Foto: Magne Arentsen 

 

Foto: Magne Arentsen 

 

Det ble ble som seg hør og bør gått polonese 

Foto: Magne Arentsen  Foto: Hanne Enger 
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Sellanrå er en av seks hytter på Raudløk-

kollen som alle er bygget på omtrent 

samme tid. Siden det er mange i 

Friluftsklubben som liker å gå på tur i 

dette området og er engasjert i hytta vår 

Sellanrå, så kan det være interessant å 

vite noe mer om stedet og hyttenes 

historie. 

Jeg har fått tak i en artikkel skrevet av 

Vinkelhyttas nestor Sheldon Reinholdt 

hvor han skriver om en samtale han den 

gang (ca. i 1969) hadde med Alf 

Christiansen. Denne bruker jeg i det 

følgende blandet og kombinert med egne 

kunnskaper om Raudløkkollen. Jeg gjør 

oppmerksom på at jeg konsekvent bruker 

navnet Tømtehytta om den opprinnelige 

hytta som bar dette navnet. DNT OO sin 

hytte er kalt Davidsenhytta. Artikkelen 

vet jeg ikke hvor er hentet fra, men det 

kan se ut som han skriver til sin egen 

speidergruppe, 7. Oslo NSF. 

Alfs farmor vokste opp på Fyllingen gård. 

Hennes søster var Andrine som senere ble 

kjent som 'Mor Tømte'. Andrine var et 

arbeidsjern og hadde mange venner blant 

friluftsfolk og idrettsungdom som over-

nattet på gården i helgene. Det ble et eget 

miljø på Tømte gård. Da hun døde i 1940 

fikk hun en stabbestein fra Rollveien som 

gravstein. 

Mor Tømte var altså tante til Alfs far. 

Denne faren het Oscar Christiansen og 

var mye i Tømtetraktene. Han fikk leie en 

gammel hytte på Raudløkkollen sammen 

med 4 andre venner. Denne hytta ble 

bygget i 1850-60-årene og lå like foran 

den hytta som nå ligger lengst nordvest 

på Raudløkkollen. Det var en enkel liten 

hytte med ett rom. Når du kom inn døra 

fra syd, hadde du vinduet i nord med 

utsikt til Tømte gård. Det er denne hytta 

som opprinnelig ble kalt Tømtehytta. 

Alf forteller at en jevnaldrende sønn av 

en av de andre vennene på Tømtehytta 

mente at det skal ha vært en enda eldre 

hytte på haugen 100 meter vest sørvest 

for Tømtehytta. «Men kanskje han 

forveksler med granittfundamentene 

lengst syd på Brenna som jeg ikke vet hva 

har vært til», sier Alf Christiansen. Det 

skal også være funnet rester av myrmalm-

blåster lengst nordvest i myrdraget 

mellom Tømtehytta og Vinkelhytta 

omkring 1916. 

Alf forteller at faren og kameratene drev 

mye med jakt og det var sjelden faren 

kom fra jakt uten fangst. Han selv var 

første gang med til Raudløkkollen som 

10-åring. Da var det å gå på ski fra 

Nydalen. Senere tok de toget da det ble 

stasjon på Sandermosen. 

I 1914 ble Alfs far tilbudt å kjøpe skogen 

for 9 000 kroner av daværende eier, 

landhandler Larsen på Korsvoll. Men det 

var mye penger. Anton Tschudi overtok 

så skogen på Raudløkkollen ved auksjon 

for 6 000 kroner.  

Så kom en person som har satt spor etter 

seg på Raudløkkollen. Olsen var en kar i 

50-60-årene som var i tjeneste hos 

Tschudi. Han kartla området og laget en 

oppdelingsplan for hyttebebyggelse. Det 

samme hadde han gjort for Tschudi på 

Hyttene på Raudløkkollen 

Av Magne Arentsen 
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Solemskogen. Anton Tschudis store 

prosjekt med utparsellering av nærmere 

300 tomter på Solemskogen i 1903 til 

bolig- og hytteformål hadde strandet. 

Dette skyldtes Oslo kommunes frykt for 

bebyggelse så nær tilførselsbekkene til 

Maridalsvannet som var drikkevann. Kort 

tid etter byggestarten på Solemskogen, 

ble alle de resterende usolgte eien-

dommene ekspropriert, og flere grunn-

eiere innløste etter hvert eiendommene 

sine til kommunen i årene som fulgte. 

Likevel fikk flere bli boende, men det 

skulle bli et langt mindre samfunn på 

stedet enn hva som hadde vært tilfellet 

hvis alle tomtene ble utbygd. 

Om Tschudi så på Raudløkkollen som et 

nytt forsøk på å skape et område etter 

intensjonene med Solemskogen vites 

ikke. En stor forskjell er blant annet at det 

nå ikke var snakk om salg av tomter, og 

Tschudi bygget selv ut hyttene som Olsen 

fikk til oppgave å bygge.  

Olsen bygget en jordgamme hvor han 

skulle bo under dette arbeidet. Den lå 

omtrent midtveis mellom Tømtehytta og 

«den hytta som ligger i vestlia». Noe spor 

etter denne i dag finnes nok ikke.  

Da Anton Tschudi døde fortsatte sønnen 

Ralph Tschudi med byggeplanene. Han 

ønsket å skape et skisentrum i disse 

traktene. Ungdom fra idrettsforeningen 

Skeid holdt til på Tømte gård og skulle 

etter hvert leie på Vinkelhytta. Ralph 

bygde en hoppbakke i nordlia borte ved 

lia til den nye Tømtehytta. 

I 1915 begynte Olsen å bygge Grense-

hytta, som Kjelsåsspeiderne kaller den 

hytta de nå leier. Bakgrunnen for navnet 

Grensehytta er nok at hytta ligger akkurat 

på grensen mot Oslo kommunes skoger. 

Da denne sto ferdig flyttet Olsen inn. I 

bakken vest for hytta bygde han en 

potetkjeller som det er tydelige rester av. 

Øst og nord for hytta dyrket han kål og 

poteter. 

Omtrent samtidig ble arbeidet på en ny 

hytte i stedet for Tømtehytta satt i gang. 

Dette kom til å bli den beste hytta Olsen 

bygde. Den gamle Tømtehytta ble revet 

og Alfs far og vennene fikk kjøpe tomt til 

hytta i 1919. 

 

Hytta som ble satt opp etter at den opprinnelige 

Tømtehytta ble revet – her besøkt av Friluftsklubbens 

oppussingsgjeng i 2003 – Foto: Magne Arentsen 

Omkring 1918 begynte Olsen å bygge 

«hytta i Vestlia», senere kjent som 

Gråhytta. En som heter Heyerdahl fikk 

leierett til den, men han var lite der. 

 

Gråhytta, nå ikke i så mye bruk – Foto: Hanne Enger 
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Det var antakelig i 1919 Olsen gikk i 

gang med å bygge Vinkelhytta. Først 

hadde den opprinnelig bare to rom. Den 

ble senere utvidet og fikk tilnærmet 

dagens utseende etter en større oppussing 

i 1946. 

I 1921 kjøpte den danske interiør-

arkitekten Jens Stensbæk-Davidsen en 

tomt på vel 4 mål og bygde seg hytte der. 

Det ble etter hvert et trivelig sted med to 

hytter med stue og kjøkken i begge. (Slik 

er det faktisk også i dag med Lillehytta og 

Storehytta.) I et tilbygg til den vestre 

hytta (som senere har blitt kalt bunga-

lowen), hadde han verksted med mengder 

av verktøy. På østsiden av den østre hytta 

bygde han et lite rom hvor han og fruen 

Signe holdt til når de var på tur. (Det er 

dette som i dag kalles Håkonshall, etter 

Håkon Arnestad, som var hyttefut frem til 

1996 på stedet.)  

 

Lillehytta. Håkonshall sees så vidt med en rød dør til 

høyre på gavlveggen – Foto: Bjarne L. Madsen 

Hyttene skulle ellers stå klare til gjester. 

De var meget gjestfrie. Lån av hytterom 

innbefattet mange ganger oppvarmet 

hytte på forhånd og varm kaffe eller 

tevann når som helst. Blide og hyggelige 

var de alltid og det var ikke snakk om å 

betale noe. Fuglebrett, som aldri var tom-

me i helgene, og kassene i trærne, viste at 

de også tenkte på dyrene. 

De var ofte på stedet, og som transport 

mellom byen og Vaggestein brukte de en 

Harley-motorsykkel med sidevogn fra 

1920-årene. Påsken 1962 var siste gang 

de var der sammen. Da de dro oppover, 

var skaren fast og fin, men mildværet 

gjorde at de stadig gikk igjennom i den 

dype snøen på nedturen. Til slutt ble 

Davidsen liggende der i kleivene mens 

fruen så vidt fikk karet seg ned til 

Vaggestein etter hjelp. Året etter solgte 

de eiendommen til Vestheim idrettslag, 

og i 1985 kjøpte Oslo og Omegn 

Turistforening stedet og åpnet den som 

turistforeningshytte. I 1996 ble bunga-

lowen revet og erstattet med en ny hytte 

som åpnet sommeren 1997. Denne hytta 

var en gave fra Olav Thon og fikk navnet 

Storehytta. Samtidig ble Davidsenhytta, 

som etter OOT sin overtakelse hadde hatt 

navnet Tømtehytta, heretter kalt 

Lillehytta. Selve stedet ble kalt 

Tømtehyttene. Jens og Signe skulle visst 

at stedet i dag har ca. 1 000 overnattinger 

i året! 

Etter Vinkelhytta bygde Olsen Sellanrå, 

Tschudis private hytte, med den 

praktfulle utsikten sørvest på kollen. Det 

ble Olsens siste byggverk. Da Sellanrå 

brant etter få år, orket ikke Olsen å påta 

seg flere oppgaver. Andre folk reiste den 

nye hytta. 

I 1928 solgte Alfs far Tømtehytta og de 

mistet dermed kontakten med miljøet. 

Men Sheldon forteller videre: Sellanrå 

ble sammen med den sørvestre delen av 

kollen og resten av vestlia, overtatt av 

Tiedemanns Tobaksfabriks Ferie- og 

Rekreasjonsfond fra Ralph Tschudi i 

1940-41. Sheldon skriver at stedet ikke 

har vært mye brukt «i vår tid» på kollen. 
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Det er tiden etter 1956 han da tenker på. 

Sheldon Reinholdt og speiderne fra 7. 

Oslo NSF, overtok Vinkelhytta dette året. 

Han skriver videre at Sellanrå ble pusset 

opp ca. 1964-65, hvor de isolerte veggene 

med glassvattmatter utvendig og la panel. 

Ny veranda ble bygget og ny papp lagt på 

taket. 

Grensehytta ble leid av et eldre ektepar 

inntil 1956. Hytta sto så tom et par år før 

Kjelsåsspeiderne fikk leie hytta. Et større 

arbeid ble gjort på hytta som til da var 

liten (ca. 12 m2) og dårlig. Det ble bygget 

peis og hytta ble utvidet ved at bislags-

rommet inne til hytta ble byttet ut med et 

dobbelt så stort rom på støpt grunnmur. 

Når det gjelder eiendomsforholdene etter 

Tschudi, så overtok Henrik Schaffersen 

de resterende 200 mål av Raudløkkollens 

skog sammen med Grensehytta og 

Vinkelhytta. Schaffersen ville virkelig-

gjøre Anton Tschudis gamle drøm om 

utpasellering til hytter, men de kom-

munale myndighetene ville ikke ha mer 

bebyggelse i nedslagsfeltet for drikke-

vannet. 

Eiendommen ble i 1954 overdratt til hans 

datter, som kort tid etter solgte videre til 

Løvenskiold.  

Den siste som har reist en bygning på 

Raudløkkollen er Øyvind Grandum (DNT 

og Friluftsklubben), som bygget vedbua 

på Tømtehyttene i 2001. 

Sellanrå ble etter hvert leid ut til en 

gruppe av KFUK-speidere, men stod stort 

sett tom gjennom 90-tallet frem til 

Friluftsklubben i 2003 fikk leie stedet. 

Resten av historien til Sellanrå kjenner 

vi…. 

 

Sellanrå vinterstid – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 
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Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». Vinneren av kryssordet 

ble Hans Edvard Sunde som fikk et 

Nordmarka-kart. 

På neste side følger nytt kryssord. 

 

 

 Vannrett 

1 Nazi-organisasjon 

2 Topp i marka 

3 Smøring i kaldt vær 

4 Teft 

5 Tidligere, omv. 

6 Del av Katnosa 

7 Tall 

8 Ukjent 

11 Ryker 

13 Sideelv til Glomma 

14 Festemiddel 

15 Svensk danser, omv. 

17 Uttalte seg 

18 Brensel, omv. 

20 Stjerne 

22 Bruke hest 

24 Vinylplate 

25 Engelsk bilmerke 

       

 

 Loddrett 

1 Kilde for Frognerelva 

9 Blir du av å trene 

10 Underholdning 

12 Helle mye vann 

13 Hudsykdom 

14 Stjele 

16 På kaffekjelen 

17 Gård i Maridalen 

19 Kompassretning 

20 Bruke bukse med lavt liv 

21 Angående luft 

23 Bukorgan 

26 Visesanger 

27 Blest 

 

Friluftskryss 3 / 2010 - LØSNING 
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 Vannrett 

1 Serveringssted i  

Nordmarka 

9 By i India 

10 Kom ut av noe 

11 Akademisk tittel 

13 Gjør skituren slitsom 

14 ………….. Connery 

15 Kilotonn 

16 Myntenhet 

17 Romvesen 

18 Arabisk guttenavn 

20 Like 

21 Land 

23 Jentenavn 

24 Omstridt klesplagg 

25 Bilmerke 

26 Høyverdig 

27 Livssyn 

28 Rød planet 

29 Rotfrukt 

30 Fisk 
 

 Loddrett 

1 Riking 

2 Lite vann ved Mariholtet 

3 Fuglelyd 

4 Bydel i Berlin, omvendt 

5 Tilberedingsmetode 

6 Barskt 

7 Lus og lopper 

8 Bopeler 

12 Vaskeprosess 

19 Lyskilde 

22 Medisinplante 

23 Ved Sperillen 

24 For tiden 

26 Struts 

 

 

Friluftskryss 1 / 2011 

Av Morten Eriksen 

Klipp ut siden og send inn ferdig utfylt kryssord til 

adressen på neste side – frist er 15. mars 

 

FYLL INN 

Ditt navn :        

Ditt telefonnr:        

 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

1) Kart, Nordmarka sommer, 1:50 000 

2) Sokker med vanntett såle (fra DNT) 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 2 / 2011) sammen med løsningen. 
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LØSNINGEN SENDES TIL 

 

MORTEN ERIKSEN 

KROKLIVEIEN 34 D 

0584 OSLO 

 

FRILUFTSKRYSS I NR 1 / 2011 

Foto: Bjørn Christian Enger 
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Friluftsklubbens hytter 

Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua.  Her kan medlemmer og andre leie sengeplasser 

eller hele hytta. For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 7 plasser for holde av hele hytta. På 

Solstua kan man uansett holde av hele hytta. 

Overnatting og eventuelt proviantkjøp (kun Sellanrå) betales via giro som er utlagt på hytta, eller 

direkte til kontonummer: 9235.21.68396.  

Hytta bestilles på Friluftsklubbens nettsider (http://www.friluftskluben.no/booking/), ved å kontakte 

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

En eventuell avbestilling må gjøres pr. epost til hyttedrift@friluftsklubben.no senest 10 dager før 

oppholdet skulle startet. Ved senere avbestilling må det betales 10% av leiebeløpet pr. dag forsinkelse 

(f.eks. ved avbestilling 6 dager for sent betales 60%, 1 dag før 90%). 

Hyttene er ikke låst med DNT-lås, men Friluftsklubbens egen lås. Kontaktpersoner for formidling av 

nøkkel oppgis ved bestilling. Medlemmer kan kjøpe nøkkel til hyttene. Det er samme nøkkel til begge 

hyttene. 
 

Priser på hyttene 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 100,- 150,- 

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

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

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 

 

Bestilling kan gjøres på www.friluftsklubben.no/booking 



Friluft nr 1/2011 

22 

 Solstua Turisthytte  

 

 

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

plass (ca. 800 meter). 

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

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

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

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

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

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

Adkomst til hytta er fra Sundvolden opp Krokkleiva hvis du tar buss fra Oslo. 

Krokkleiva er verdt en tur. Den er skiltet som natursti. Fra Sundvolden er det ca. 3 km å 

gå opp til hytta. Ellers går det bomvei opp til Kleivstua hvor det er 800 meter å gå inn til 

hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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 Sellanrå Turisthytte  

 

 

Sellanrå er Friluftsklubbens hytte i Nordmarka. Den ligger lunt til på Raudløkkollen helt 

vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.  

Hytta har 15 sengeplasser fordelt på ett soverom og to hemsrom. Det er en koselig 

peisestue med peis og ellers klassisk hytteinteriør fra sportshyttenes ungdom i marka.  

Det er stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Kjøkkenet har 

dekketøy til ca. 20 personer.  

Adkomst til hytta fra Skar i Maridalen på blåmerket sti om Tømtehyttene (DNT-Oslo og 

Omegn) 3,5 km. Sellanrå ligger 0,3 km vest for Tømtehyttene. Det går også en umerket 

sti om Furumokollen rett opp til hytta, 3,5 km Skar - Sellanrå.  

Sellanrå er Oslomarkas eneste selvbetjente hytte. Det vil si at du kan kjøpe middags-mat 

med tilbehør, supper, desserter og annet på stedet gjennom selvbetjening fra proviant-

lageret.  

Ved bestilling for gruppe med minst 7 personer, kan gruppen holde av øvrige ledige 

plasser hvis man ønsker å være alene. 

 



 

 

 
 

A – POST 
 

Arrangementer 

Måned Dato Tur/arrangement 

Januar 
16. Dagstur i Nordmarka øst – fra Nittedal 

30. Dagstur i Maridalsmarka 

Februar 

12. Dagstur til Sørsetra 

14. Medlemsmøte på Tidemandsstuen – kurs i naturfotografering 

16. Kveldstur i måneskinn - Lillomarka 

27. Dagstur i Nordmarka – med VM-innslag 

26. – 27. Helgetur til Råbjørnhytta – Romeriksåsen 

Mars 

20. Dagstur fra Skansebakken til Løvlia 

25. – 27. Skitur til fjells, alpint og langrenn 

28. Generalforsamling på Tidemandsstuen 

April 3. Vårskitur til Norefjell 

Mai 
4. Utemøte med grilling i Tidemandsstuens hage 

15. Dagstur i Østmarka med 17. mai-lunsj 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


