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Utemøte med grilling 7. mai 

Turprogram for sommer og høst 

Kveldstur første onsdag i hver måned 

 

Sumarkvelden 
 
 

Velkomen atter hit til vaara Grender, 
velkomen her, du sæle Sumarkveld, 

med Lauv og Gras ut yver alla Strender 
og gule Blomar i den grøne Feld, 

med lette Smaasky, lagd i langa Render 
som Traadar i det høge Himmel-Tjeld, 

og med den milde Ljosken, som seg breider 
ut yver Fjell og Fjord paa alla Leider. 

 
 - Ivar Aasen 
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Leder’n 

I dette nummeret av Friluft finner du 

sommerens og deler av høstens program. 

Flere av turene denne gang er valgt lagt 

til et maritimt miljø. Turer til steder langs 

Oslofjorden er også innenfor områder i 

naturen vi gjerne vil besøke. Utover dette 

har vi som vanlig søndagsturer i marka, 

og helgeturer med overnatting er mer 

variert med hensyn til turmålet; litt i 

marka, litt sjø, og noe til fjells. Så var det 

sommerturen da… Det er vel lite som kan 

toppe den fine turen til Lofoten i fjor, 

men årets tur ser også ut til å bli veldig 

bra. Her har du mulighet til å besøke 

blant annet Prekestolen og Kjeragbolten i 

Rogaland. For øvrig er dette et nytt 

område for oss. Vi har ikke hatt turer hit 

tidligere. Se side 18 for detaljer om turen. 

Så vil jeg som mange ganger før opp-

fordre dere alle om å fortelle til andre om 

oss. Vi er veldig glade for at dere blir 

med på turene våre, men ønsker ennå 

flere med. Ta gjerne med deg en venn på 

neste tur, så blir vi enda flere! Vi håper at 

turprogrammet fremover faller i smak, og 

ønsker alle våre medlemmer en riktig god 

sommer! 

Magne 

 

Forsidebilde- Foto: Hanne Enger 

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 Leif Jørgensen,  

924 07 060 (m) 

Turkoordinator 
Aina Grymyr, 922 35 865 (m) 

e-post: agrymyr@yahoo.no 

Nettsider:  

http://www.friluftsklubben.no 

Nettredaktør: Terje Didriksen:  

terje@friluftsklubben.no 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens arrangementer 

Alle er velkommen på arrangementene 

våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på 

følgende:  

Deltakelse skjer helt på eget ansvar. Vi 

har ingen forsikringsordninger som 

dekker skader som deltakerne pådrar seg. 

Er det forhold som turlederen bør kjenne 

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

om du har forutsetninger for å delta på en 

tur eller har du spørsmål om turutstyr, så 

ta kontakt med turlederen.  

På arrangementer uten påmeldingsfrist er 

det bare å møte opp. Dersom du har meldt 

deg på en tur og det viser seg at du likevel 

ikke kan bli med, gi straks beskjed til 

turlederen. Påmelding er bindende så 

langt turlederen/arrangøren har økono-

miske utlegg for bestilling av hytte, 

innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 

må dekkes også av de som melder seg av 

turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 

tekstmelding eller epost, er du først å 

regne som påmeldt når du har fått be-

kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 

nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 

kjøringen med kroner 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.  

Utemøte i mai 

mandag 7. mai 

Vårens utemøte blir tradisjonen tro et 

utemøte 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. 

Videre informasjon:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Velkommen til alle nye og gamle 

medlemmer! 

Onsdagsturer 

første onsdag hver måned 

Som et tilskudd til det ordinære turpro-

grammet vil vi i kommende sesong også 

sette opp en fast turkveld den første 

onsdagen i hver måned. 

Disse turene har ennå ikke et fastlagt 

program og vil planlegges ganske tett 

opptil den aktuelle turdatoen. Dere er alle 

velkomne til å melde inn forslag til turer. 

Programmet for onsdagen vil bli annon-

sert på forum ila helgen i forveien. 

Har dere forslag til onsdagstur kan dere 

melde dette inn via forum, eller til Aina 

Grymyr, e-post: agrymyr@yahoo.no 

(foretrukket), evnt. tlf. 922 35 865. 

Vi begynner onsdagsturene våre 2. mai. 
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Nei, «Kollentåke» er ikke et vitenskapelig 

begrep derivert av det latinske «kollos» 

som betyr alltid. 

 

Kollentåke – Kilde: wikimedia commons 

Kollentåke er derimot et typisk eksempel 

på et begrep meteorologien kaller 

Adveksjonståke. På latin har en utrykket 

«advectio» som betyr å forflytte. 

Adveksjonståke betyr rett og slett for-

flyttingståke. 

Hva forflyttes? I dette tilfellet er det igjen 

store luftmasser som forflyttes. Som alle 

faste lesere av Friluft kjenner til, bygger 

all meteorologi på meteorologiens første 

lov: 

«Varm luft kan inneholde mer oppløst 

vanndamp enn kald luft.» 

En luftmasse kan anses å være en ensartet 

samling luft over et stort område. En har 

med andre ord et stort volum luft med 

nogenlunde de samme egenskapene i 

form av temperatur, innhold av fuktighet 

med mer. Typisk vil en få slike ensartede 

masser når luft beveger seg rolig, eller 

står stille, over ensartet underlag. Ofte 

dannes store luftmasser over hav, over 

Sibir, i Tibet og lignende steder. 

Når luften kommer fra et relativt varmt 

hav, vil luften være relativt varm. Varm 

luft kan ta opp relativt mye fuktighet og 

fuktighet er det nok av over havet. 

Dersom denne varme og fuktige luften 

kommer over et underlag som er kaldere, 

vil de nederste lagene av luften avkjøles. 

Sjekk med meteorologiens første lov nå. 

Sjansen er nå stor for at det dannes tåke. 

Adveksjonståken oppstår der underlaget 

avkjøler luftmassen, dvs. nær overflaten. 

Adveksjonståke ligger derfor i en ganske 

tynt slør over bakken eller vannet. 

Adveksjon eller forflyttningståke kalles 

det fordi luftmassen kan bevege seg fra A 

til B, men også underlaget kan forflytte 

seg A til B i noen tilfeller. Et spennende 

eksempel på det siste er California-

strømmen i havet utenfor kysten av 

Oregon og California. Her kommer kaldt 

vann fra Alaska ned langs kysten. En 

tenker gjerne på California som et fint 

sted å bade, og det er jo for så vidt riktig. 

Vannet blir varmet opp jo lenger syd det 

kommer, men utenfor Oregon og nordlige 

Kollentåke 

Tekst: Hans Edvard Sunde 
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California er havet fortsatt relativt kaldt. 

Her kommer imidlertid de rådende 

vindene fra sydvest over stillehavet. 

Vindene tar med seg luftmasser som er 

varme og fuktigere, formet over et varmt 

stillehav. Nær kysten forsvinner det 

varme underlaget og blir erstattet av den 

kalde Californiastrømmen. Det dannes 

tåkebanker nær kysten. Dette er den 

berømte San Franciscotåken som ofte 

ligger over byen i morgentimene og som 

broen over Golden Gate ofte er 

fotografert i. 

Et sjeldent omtalt faktum er at Kule 

Loklo- og Tchlovoni-indianere bodde 

uberørt i det meget rike og fruktbare 

området ved San Fransicobukten i mange 

hundre år etter at den hvite mann hadde 

erobret Amerika. Portugiseren Joao 

Cabrilho seilte forbi i 1542 og beskrev 

øya Frallon som ligger rett ut Golden 

Gate sett fra Berkely. Briten Sir Francis 

Drake la like godt til på nordsiden av 

Golden Gate i Point Reyes. Han hadde i 

1595 base i det som i dag kalles Drakes 

bay. Det seilte dusinvis av oppdagelses-

reisende og handesskip forbi i år-

hundrene, men ingen av dem oppdaget 

bukten, på grunn av adveksjonståken. Jeg 

tenker indianerne var glade for tåken. 

Først i 1775 seilte et spansk skip inn 

Golden Gate og grunnla de nå berømte 

misjonsstasjonene, San Jose, San 

Fransisco osv. Indianerne var neppe så 

fornøyde med den langsiktige utvik-

lingen. 

San Fransicotåken er adveksjonståke som 

dannes fordi underlaget forflytter seg. Når 

tåken når land oppløses den oftest. Det er 

gjerne klart i Berkely, mens det i selve 

San Fransico er tåke. Ofte løses tåken opp 

utover dagen, når solen får varmet opp 

luften. Se meteorologiens grunnlov igjen. 

 

Tåke ved Golden Gate – Kilde: wikimedia commons 

Den vanligste adveksjonståken er likevel 

den som oppstår når luften beveger seg 

inn over et kaldere landområde. Dette kan 

skje hele året, men opptrer oftest om 

våren når varm fuktig luft dras inn over 

vinterkaldt landskap, kanskje attpåtil med 

snø. I Norge kommer vinden som oftest 

fra sørvest fra Atlanterhavet og over 

Nordsjøen som gir relativt varm og fuktig 

luft. Hvis slik luft treffer kaldt underlag, 

vil grensesjiktet avkjøles og i dette 

grensesjiktet får vi adveksjonståke eller 

Kollentåke om du vil.  

Slik tåke har en i Holmenkollen stort sett 

i mars og alltid når det er hopprenn. 

Det hjelper lite at Holmenkollen ligger 

høyt, og at en dermed også kan få en 

orografiske tåkeeffekt. 
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Dagstur til Villa Malla og 
Hurum 

søndag 29. april 

Årets første fottur tar vi i Hurummarka 

samtidig som vi besøker noen av Kjent-

mannspostene fra 2010-12-heftet som er i 

og rundt Hurum. Det blir flere kortere 

rundturer med besøk inn til disse postene, 

der vi kjører mellom de ulike start-

punktene. KM-post 1 ligger ved ved Him-

melvannet der Friluftsklubben hadde tur 

og vaffelrast for en flott maidag i 2008, så 

det blir spennende med et gjenbesøk hit, 

kanskje fra et annet startpunkt. KM-post 

2 ligger på Tjuvkollen, ikke så langt fra 

RV23, denne vil vi også få med oss. Så 

får vi se hva vi ellers rekker og ønsker. 

På Filtvet på Hurum har kokken Sonja 

Lee skapt et lite paradis, der det serveres 

middelhavsbrunsj (kl. 12-15) og middags-

buffét med varme fristelser fra grillen (kl. 

16-20). Stedet ligger sørøst på Hurum, 

rett ved fjorden med en fantastisk utsikt, 

atmosfære og innredning. Her er det 

palmer, hvite hus, deilig mat og ro - så 

dette blir en dagstur med både kuli-

nariske- og turnytelser! Det er ikke spise-

plikt på stedet, men maten anbefales. Vi 

planlegger med tur først og en lang deilig 

middag etterpå, så sett av hele dagen og 

godt ut på kvelden til et festlig FiO-treff 

med åpning av fottursesongen. Skulle 

Villa Malla bli fullbooket for middag den 

aktuelle søndagen, så får vi bytte om og 

starte med lunsj der (for stedet er nå 

oppdaget og brukes mye til lukkede 

arrangement som bryllup el. på kveldstid, 

spesielt lørdager). De forutsetter mini-

mum 20 for å reservere bord, og da blir 

prisen litt dyrere også. Turleder vil legge 

ut mer info om planene på forumet før 

turen. 

Avreise:  

Vi avtaler bilskyss ved påmelding, så si i 

fra om du disponerer bil. Oppmøte kl. 11 

ved Brynseng T-banestasjon (alle østlige 

linjer untatt 5) for felles transport, eller vi 

avtaler nærmere på forumet. Vi ønsker å 

koordinere antall biler så vi får plass på p-

plasser underveis. Bilspleis. 

Ta med: Mat, drikke og sitteunderlag, 

samt penger til middag på Villa Malla (kr. 

298). I tillegg kommer drikke. Klær til 

skift før middagen, hvis du ønsker det. 

Maks antall deltakere: 15 

Påmelding: til turleder og kontaktperson 

innen utgangen av onsdag 25. april. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Fugletittertur til Fornebu  

søndag 6. mai  

Da Fornebu ble nedlagt som Oslos 

Hovedflyplass i 1998, var det ikke så 

mange som tenkte på at det der ute, i all 

støyen fra flyene, faktisk var et rikt 

fugleliv. Nå, i ettertid, har det blitt freding 

Tursidene 

Turfakta 
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av flere områder der ute, hvor fuglene 

tidligere hadde selskap av andre meka-

niske innretninger, som for øvrig også 

kunne fly. Mennesker hadde normalt ikke 

tilgang på disse områdene tidligere. 

I dag er dette området åpent for publi-

kum. Hele 265 fuglearter er registrert på 

Fornebu. Dette er faktisk mer enn ved 

Nordre Øyeren, sør for Lillestrøm, som er 

klassifisert som et internasjonalt verne-

område. For vår del så blir ikke dette en 

søndagstur i de dype skoger, og det blir 

ikke så langt å gå på beina heller. Vi tar 

utgangspunkt midt på den «byggeplas-

sen» som Fornebu er i dag. Men, vi kan 

love fjordlige idyller på Fornebulandets 

vest- og sørvestside, hvor nettopp fugle-

livet er rikest. 

Vi er så heldige at vi har en engasjert 

fugletitter i Friluftsklubben, Fredrik 

Jacobsen, som blir med som guide på 

denne turen. Det blir også stilt noen 

kikkerter til disposisjon. Men, har du selv 

en kikkert, så ta den gjerne med. 

 

Avreise:  

Vi avtaler bilskyss ved påmelding. Si i fra 

ved påmelding om du disponerer bil. Vi 

møtes ved Sporveismuseet på Majorstuen 

kl. 11.00. Kjøregodtgjørelse til sjåførene 

betales etter avtalte satser. 

Retur: På Majorstuen innen kl. 16.00. 

Ta med: Det blir lunsj ute i området. Ta 

med nistepakke, drikke og sitte underlag. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 2. mai. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. nr. 936 17 068. 

 

Blåmeis – Foto: Leif Jørgensen 

 

Grønnfink – Foto: Leif Jørgensen 

 

Rødstrupe – Foto: Leif Jørgensen 

Turfakta 
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Dagstur i Østmarka med 17. 
mai-lunsj 

søndag 13. 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, men området er nok ikke like 

egnet til vårt formål nå som den gang da. 

Senere har vi holdt ved like tradisjonen, 

men valgt ulike andre steder, alle i 

Østmarka. 

I år blir lunsjen ved Ulsrudvannet sør for 

Østmarksetra. Vi går først en tur i 

området før lunsjen. 

Fokuset på dette arrangementet er mer 

rettet mot lunsjen, enn selve turen. Vi trår 

til med koldtbord med smak av 17. mai, 

men som piknik ute i naturen. Turens 

lengde er ca. 5 – 6 km. Arrangementet 

egner seg for store og små i alle aldre. 

De påmeldte blir bedt om å bidra i en 

eller annen form. Hvis regn, så sørger 

turlederen for presenninger. Hvis du har 

flagg, så stikk det oppi sekken. 

 

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. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 9. mai. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. nr. 936 17 068. 

Kveldstur i Grønliåsen 

tirsdag 22.  mai 

Grønliåsen er en liten perle mellom 

Østmarka og Sørmarka, og mellom 

boligområdene Bjørndal og Hauketo i 

bydel Søndre Nordstrand. Her er det rik 

fauna, og den gamle oldtidsveien mellom 

Fredrikstad og Oslo gikk over toppen. 

Oppe på toppområdet er det mye gammel 

historie som er bra merket, og det ligger 

flere jernalderrøyser langsmed oldtids-

veien. 

Området er lett tilgjengelig og flittig 

brukt av lokalbefolkningen både til 

rekreasjon, trening, lufting av hunder og 

selvsagt turgåing. Det er O-kart over 

området som viser mange av disse 

detaljene, og ofte er det tur-O poster her i 

Skautraver'n turorientering (men ikke i 

2012). Her er det fint for kveldsturer, med 

litt bakker opp til platået, som er lett å gå, 

over nakne svaberg og gjennom åpen 

skog. Vi tilpasser turlengden vær, vind og 

ønsker, og tar en liten rast omtrent 

midtveis. 

 

Oppmøte:  

Hauketo togstasjon og parkering kl. 18.00  

(tog 500 fra Oslo S kl. 17:36)  

Ta med: Mat, drikke og sitteunderlag for 

en kveldsrast ute. 

Kart: O-kart Grønliåsen 1:10.000 / Oslo 

Østmark 1:50.000. Turleder har med GPS 

med kart pluss O-kart. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av søndag 20. mai. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865  

Turfakta 

Turfakta 
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Pinsedugnad på Sellanrå 

fredag 25. – mandag 28. mai 

Tradisjonen tro vil det også pinsen 2012 

holdes dugnad på Sellanrå. Pinsedug-

nadene brukes hvert år for å gi hytta en 

ekstra omgang med såpe og vann, maling 

og rene lakner for at hytta skal bli klar til 

sommeren og høstens innrykk. For de 

som liker å svinge øksa eller bruke sag, 

blir det også muligheter til å bidra da vi 

skal berge ny ved for neste sesong.  

PS! Vi har nå også boka «Hel ved» på 

Sellanrå for de som foretrekker en mer 

akademisk tilnærming til vedhugging. 

Det vil være mulighet for avreise allerede 

fredag kveld, og det vil være aktivitet på 

Sellanrå fra lørdag formiddag.  

Vi samles lørdag ettermiddag med gril-

ling på Sellanråtunet. På menyen står 

diverse grillmat og en sommerlig dessert. 

Etter middag tar vi en liten tur i nærheten. 

Søndag jobber vi frem til et stykke ut på 

ettermiddagen, da vi setter av tid til å gå 

en liten tur om noen har lyst, eventuelt for 

å ta et bad. 

Middagen på søndag kveld blir den 

tradisjonelle elggryta med en spennende 

forrett og påfølgende dessert. Mandag 

jobber vi hele dagen så lenge vi orker og 

vil. Hvis du blir til middag mandag, så er 

det pølser på menyen. 

 

Pris: All overnatting og middagsmåltider 

er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 

og lunsj, samt drikke tar du med selv.  

Avreise: Fellesavgang og eventuelt bil-

skyss samordnes så langt det lar seg gjøre 

etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Alternativt kan man selv går inn til hytta 

fra Skar i Maridalen (buss 51). 

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 

tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 23. mai. Påmelding i 

tide er viktig av hensyn til matinn-

kjøpene. 

Kontaktperson:  

Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller e-post: 

hanne_enger@hotmail.com. 

 

Proviantskapet på hytta fylles opp på hver dugnad 

slik at gjestene kan ta for seg av hermetikk, supper, 

snacks og et lite utvalg av pålegg 

Foto: Hanne Enger 

 

 

 

Turfakta 
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Dagstur i Vestmarka 

søndag 3. juni 

Vestmarka er et fint sted for tur på 

forsommeren. Det har blitt grønt og fint, 

og det er mange villblomster å se. Ut-

gangspunkt for turen er parkeringen ved 

Vestmarkssetra. Målet er Haveråsen, 437 

m.o.h., som er et av Vestmarkas fineste 

utsiktssteder. Vi har tidligere hatt turer til 

Vestmarka hvor utsikten har vært fra 

topper i utkanten av selve marka. Siden 

mye av Vestmarka ligger oppe på et platå, 

er det god utsikt fra disse. Haveråsen 

ligger imidlertid midt inne i Vestmarka, 

og vi får ikke et så bratt utsyn nær toppen. 

Likevel er utsikten bra, og vi ser over 

store deler av Vestmarka, og også over 

lengre avstander i alle retninger. 

På Haveråsen er det kjentmannspost. Hvis 

det er interesse for det, kan vi også legge 

returen om kjentmannsposten ved Fløyta-

dammen. Turens lengde blir på ca. 9 km. 

 

Avreise:  

Med biler fra Sporveismuseet på Major-

stuen kl. 10.45. Si i fra ved påmelding om 

du kan stille med bil. Bilspleis etter 

gjeldende sats. 

Retur: Majorstuen ca. kl. 17.00. 

Ta med: Det blir rast ute. Ta med 

sitteunderlag, mat og drikke. 

Kart: Oslo Vestmark 1 : 50.000 

Maks antall deltakere: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 30. mai. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068, e-post: 

marentse@online.no 

Dagstur i Sørkedalen med 
flystyrtminne 

søndag 10. juni 

De som har vært med på å servere på 

Smedmyrkoia kjenner veien og skiløypa 

fra Skansebakken til Lysedammene. Det 

går også en fin sti parallelt med veien på 

østsiden av denne. Vi starter ved 

Skansebakken, går bort til Lysebråtan og 

nordover på stien til vi kommer til midtre 

Lysedam. Vi går så opp i lia mot And-

tjernsåsen og ser på minnesmerket etter 

den store flyulykken 10. mai 1945. Her 

ses også rester av flyet i terrenget. Vi går 

ned til øvre Lysedam og krysser over 

dammen, og derfra videre bort til 

Smedmyrkoia hvor vi raster inne. 

Turlederen har med vaffelrøre og steker 

dem på hytta. Dette leder nok tankene 

tilbake vinterens serveringssesong på 

samme sted. Fra Smedmyrkoia rusler vi 

tilbake på veien ned til Skansebakken. 

Turens lengde er ca. 13 km. 

 

Avreise: Med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 10.30. Si ifra ved på-

melding om du kan stille med bil. 

Bilspleis etter gjeldende sats. 

Retur: Majorstuen ca. kl. 17.00.  

Ta med: sitteunderlag, mat og drikke. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 6. juni. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068, e-post: 

marentse@online.no

Turfakta 
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Sommeren er kommet og vi ønsker å 

invitere dere på sommerfest til en av 

Oslofjordens perler, Bergholmen, som 

ligger beskyttet av Oscarsborg ved 

Håøya. Bergholmen kan skilte med flotte 

turområder, og huset vi skal bo i er en 

gammel oppusset villa som ligger ved en 

korallstrand. Dette er også en øytur med 

mulighet til å gå innom en av Oslo-

fjordens rike, og ellers vanskelig til-

gjengelige skoger. 

Det vil være mulig å bli med nedover fra 

fredag til søndag, eller å delta kun fra 

lørdag dersom dette passer. 

Vi reiser ned fredag kveld og griller på 

stranda. Lørdag koser vi oss med å fiske 

og går tur i reservatet på Håøya. Håøya er 

rik på fugl og vi kan vente å se stor og 

spennende fugl. På kvelden spiser vi 

reker eller en bedre grillmiddag av dagens 

fangst og det vi ellers har med. 

Vi tar med oss baller og spill til stranda 

og koser oss der når vi ikke er aktive på 

annet vis. 

Søndag pakker vi oss ut, drar på stranda 

og tar eventuelt en omvisning på Oscars-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

borg før hjemreise hvis det er stemning 

for det. 

 

Oppmøte: Fellesavreisen har oppmøte 

fredag kl. 16:00 ved klokka på 

Tingvallakaia på Aker Brygge. Vi skal ta 

ferge 602 fra Aker Brygge til Drøbak - 

Oscarsborg kl. 16:32. Fra Oscarsborg 

bruker vi hyttas egne robåter over til 

Bergholmen (ca 1,5 km å ro). 

Det er gode fortøyingsmuligheter dersom 

du ønsker å stille med egen båt. Dette 

avtales i så fall med kontaktpersonen. 

Ønsker du å komme på lørdag tar du 

fergen til Håøya og møter oss der. Felles 

retur fra Håøya vil bli ca kl 17. Ferger fra 

Aker Brygge ankommer Håøya kl. 11.10 

og 16.10. Gi beskjed om hvilken ferge du 

kommer med. 

Informasjon om adkomst finner du også 

på www.oslofjorden.org 

Retur: fra Bergholmen ca kl. 16:00 

søndag ettermiddag. Vi er da tilbake på 

Aker Brygge kl. 18:05. 

Turfakta 

Bergholmen – Kilde: www.oslofjorden.org  

Sommerhelg på Bergholmen i OsloFiOrden 

fredag 15. – søndag 17. juni 
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Pris: Overnatting og mat - kr 500 for hele 

helgen, og kr 300 for lørdag til søndag. 

Dette inkluderer tilbehør til grillmat og 

reker samt dessert. I tillegg kommer 

fergebilletter t/r Håøya på kr 220, samt 

eventuelt leie av redningsvest med ca 20,- 

 

Kilde – www.oslofjorden.org 

Ta med: Badetøy og utstyr til solbading, 

varme klær til kvelden, turklær, laken og  

putetrekk eller sovepose (det er tepper og 

puter på hytta, ikke dyne). 

Har du lyst, ta med ball, fiskeutstyr eller 

annet aktivitetsutstyr (vi organiserer 

hvem som tar med hva av felles utstyr på 

forum før avreise). 

REDNINGSVEST er påkrevet. Båten vi 

låner er imidlertid ikke utstyrt med dette. 

Den enkelte deltaker må selv ta med 

redningsvest. Har man ikke, kan vest leies 

på Smestad og Kastellet brannstasjoner i 

Oslo. 

MAT Ta med det du ønsker å grille, 

eventuelt reker fredag og / eller lørdag, 

samt drikke og brødmat. Styret sørger for 

grillkull og tilbehør til grilling og reker, 

samt dessert. 

Kart: Oslofjorden sjøsportkart. 

Maks antall deltakere: 22 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av mandag 11. juni. Påmelding 

er gyldig ved innbetaling av beløp for 

overnatting og mat (kr 300 eller 500) til 

Friluftsklubbens konto 9235.21.68396 

(merket: Bergholmen + deltager ). Inn-

betalt beløp tapes ved avmelding etter 

påmeldingsfristens utløp. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen,  

tlf. 924 07 060 eller e-post: 

leif.jorgensen@gmail.com 

En sommernatt på Krokskogen 

onsdag 20. juni 

Alle har vel hørt om, og kanskje lest 

klassikeren «En Sommernatt på Krok-

skogen», av Peder 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. 

Vi bruker denne historien som en inspira-

sjon til en sykkeltur gjennom Krokskogen 

fra nord til sør. Krokskogen er stor, vill, 

trolsk og med masse muligheter for 

turbruk. Vi vil få litt av den samme 

følelsen - og ikke minst opplevelsen av å 

være i Marka sent til kvelds, som 

Asbjørnsen forteller om i sine eventyr og 

fortellinger. 

Vi benytter Skiforeningens sykkelbuss for 

å komme helt nord i marka til Ringkollen. 

Bussen vil være fremme rundt kl. 18, og 

da starter vår ferd gjennom Marka og inn 

i sommernatten.  

Vi kommer til å sykle på skogsbilveier, 

og det vil bli mye nedover til Sørkedalen. 

Derfra kan vi fortsette sykkelturen via 
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Bogstad helt tilbake til Frognerparken, 

fortsatt mye nedover. Ønsker noen å ta 

bussen fra Skansebakken, så sjekk buss-

tidene på forhånd. Det er begrenset plass 

til sykkel på bussen, men det er også 

mulig å sykle til T-banestasjonen på Røa, 

eller sykle helt hjem om man ønsker det. 

Mer info om Sykkelbussen finnes på 
www.skiforeningen.no/forsiden/sykkelbussen. 
Skiforeningen beskriver også flere 

alternative sykkelturforslag fra Ring-

kollen på sine sider. Turleder vil legge ut 

mer info om planene på forumet før turen. 

Det er også mulig med en avstikker opp 

på kjentmannspost 15 på Kustein, som 

ligger mellom Heggelivannene. Sykkel-

turen fra Ringkollen til Sørkedalen er 

rundt 3 mil, derfra til Majorstuen er det 

ca. 1,5 mil. 

Skulle det bli grisevær den aktuelle 

onsdagen, så vurderes det å flytte turen til 

uken etter. 

 

Avreise: Med Skiforeningens sykkelbuss, 

kl. 16:45 foran hovedinngangen til 

Frognerparken. 

Sykkelbuss: DELTAKERNE RESERVERER 

SELV sykkelbussen (se lenke i beskrivel-

sen over). Vanligvis er det mulig å booke 

2-3 uker før avreise, så det lønner seg å 

være tidlig ute. 

Retur: Sent på kvelden / tidlig natt, 

muligens over midnatt. 

Pris: Alle medlemmer av Skiforeningen 

har et kryss på medlemskortet sitt som gir 

en gratis sykkelbusstur. Ellers er prisen 

195 kr. for medlemmer av Skiforeningen, 

og 265 kr. for ikke-medlemmer - husk å 

ta med medlemskort hvis du har! 

 

Foto: Bjørn Christian Enger 

Ta med: Penger til sykkelbussen, mat og 

drikke til en rast (eller to) underveis, samt 

varme klær til kvelden og returen. Ta 

også med lappesaker, sykkelpumpe, 

sykkellykt og ellers fiksesaker til 

sykkelen din, og kunnskap om hvordan 

reparere hvis uhellet er ute (turleder er 

ikke sykkelekspert ;-) 

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til turleder og kontaktperson 

innen utgangen av mandag 18. juni. Si 

ifra ved påmelding hvor du går på 

sykkelbussen. 

Kontaktperson og turleder: 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 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».  

(Fra P.C. Asbjørnsen «En sommernatt på 

Krokskogen») 

 

Otto Sindings illustrasjon til eventyret om en 

sommernatt på Krokskogen 

Få eller ingen tekster har betydd mer for 

skogsmystikken og folks oppfatning av 

den spesielle Nordmarks-stemningen som 

Peter Christen Asbjørnsens tekst «En 

sommernatt på Krokskogen». 

Asbjørnsens malende ord om natur og 

mystikk har brent seg inn i mang en 

markagjenger. Og mange er dem som i 

årenes løp har fulgt Peter Christen 

Asbjørnsens fotspor fra Sørkedalen til 

Stubdal i Åsa. Turen har blitt legendarisk, 

og i juni måned arrangeres det hvert år 

store folkevandringer over Krokskogen 

der lokalkjente guider forsøker å 

rekonstruere veien Asbjørnsen fulgte. 

Men hver gang kommer man til den 

sørgelige erkjennelse at skogsbilveier og 

moderne skogsdrift har slettet de fleste 

spor etter gamle veifar. 

Asbjørnsen var nær 36 år da han beskrev 

turen han gjorde som fjortenåring. 

Erindringene kan med andre ord ha spilt 

Asbjørnsen et lite puss. Trolig har han 

også gått turen flere ganger etterpå, og det 

er vel ikke fritt for at Asbjørnsen har følt 

seg privilegert som kunstner og forfatter 

til å spe på med litt fantasi der han har 

funnet det for godt. 

Vi skal ikke gjøre noen nye forsøk på 

rekonstruksjoner. Vi nøyer oss med å 

henvise til kanskje den mest kvalifiserte 

gjetningen på Asbjørnsens veivalg som 

H. O. Christophersen gjorde i sin artikkel-

samling «På gamle veier og nye stier i 

Oslomarka» (1954). Med denne boka i 

den ene hånda og Asbjørnsens «eventyr» 

i den andre, kan vi garantere vårt publi-

En sommernatt på Krokskogen – utdrag fra Byarkivet 
 Tekst og bilder er fra en artikkel av Bård Alsvik ved Oslo byarkiv  

Innholdet er gjengitt med tillatelse fra Byarkivet 
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kum en uforglemmelig «Sommernatt på 

Krokskogen». 

Aker-manntall fra 1830- og 1840-årene 

Vi skal heller gjøre en stopp i historiens 

begynnelse, nemlig på gården Øvre Lyse 

innerst i Sørkedalen. 

 

"Fortegnelse over Mantallet i Sørkedalen Aar 1832 

juni Maaned"  

I Byarkivet er det bevart et sett manntall 

fra 1830- og 1840-tallet fra Aker hoved-

sokn. I Norge var det landsomfattende 

folketellinger i 1801 og 1865. Mellom 

disse to tellingene er det derfor et stort 

tidsgap, og således er manntallet fra Aker 

ganske unikt, fordi det utfyller 10-20 år 

av en ellers "arkivløs" personalhistorisk 

periode. 

Akermanntallet inneholder et lite hefte 

for hver rode og for hvert år. Sørkedalen 

utgjorde én rode, og i den første tellingen 

fra 1832 finner vi gården Øvre Lyse. 

Asbjørnsen var født i 1812 og må derfor 

ha tatt turen over Krokskogen i 1826 - 

seks år før tellingen ble foretatt. Legger vi 

godviljen til, og forutsetter at de samme 

menneskene bodde på Lyse i 1832 som i 

1826, kan vi gjøre et høyst forbeholdent 

forsøk på å si noe om de Asbjørnsen kan 

ha møtt på gården.  

Asbjørnsen på Øvre Lyse 

På Øvre Lyse stoppet Asbjørnsen for å 

spørre om korteste veien over skauen til 

Stubdal: 

«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 

underretning om veien. Der var ingen 

annen hjemme enn en sort katt, som vel-

tilfreds satt og spant i peisen … 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 skur-

rende kvinnestemme prøvde med skjenn 

og kjæleord å stagge gårdens gryntende 

griseyngel. Ved å gå efter lyden traff jeg 

på en gulgrå barbent kjerring…» 

 

Utsikt mot Sørkedalen - Foto: A. B. Wilse, ca. 1925  

Asbjørnsen hadde sitt svare strev med å 

få noe fornuftig ut av kjerringa. Han 

spurte som høfligst om veien, og om en 

gutt på gården kunne slå følge med han 
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som kjentmann. Men det var umulig, 

ifølge kjerringa: 

«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 så 

den for seg.» 

Den unge Asbjørnsen fikk liten hjelp av 

denne veibeskrivelsen og forlot Øvre 

Lyse nokså mismodig. Men da han kom 

opp i lia og utsikten åpnet seg mot Sørke-

dalen, kom det gode humøret over han 

der han skuet utover og så «karfolk og 

jenter drev på med slåttonnen». Hvem 

kan så disse menneskene ha vært? Og 

hvem var den gulgråe, skurrende kjer-

ringa Asbjørnsen snakket med? 

Hvem møtte Asbjørnsen? 

Ser vi på manntallet, finner vi at det 

bodde 15 personer på Øvre Lyse i 1832; 

fem voksne og ti barn. Fire av de ti barna 

var ikke født i 1826; så gitt at ingen 

hadde flyttet på seg eller forlatt denne 

verden siden Asbjørnsens besøkte gården, 

og med alle andre forbehold som bør tas, 

så bodde det 11 personer der i 1826. 

Det bodde tre voksne kvinner på Øvre 

Lyse. Pauline Abrahamsdatter var kone 

på gården og var gift med leilendingen 

Christen Gulbrandsen. Pauline var 28 år 

da Asbjørnsen kom til gårds i 1826. En 

angivelig søster av Pauline, Dorthea 

Abrahamsdatter, var den andre kona på 

gården. Hun var 35 år i 1826 og gift med 

smeden Engebreth Olsen.  

Manntall, Øvre Lyse 1832 s.1 
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Mens den tredje kvinnen, tjenestejenta 

Ingeborg Johnsdatter, 20 år i 1832 og 

bare 14 år i 1826, neppe ble omtalt av 

Asbjørnsen som en «gulgrå kjerring». 

Da står vi igjen med Pauline og Dorthea. 

Kjerringer kunne de godt fremstå som 

begge to for en fjortenåring. Begrepet 

«kjerring» hadde da heller ikke den noe 

negative klangen som det har i dag, og 

inngikk i dagligtalen som en helt vanlig 

betegnelse på kvinnfolket på gården. Men 

hva som så ligger i ordet «gulgrå», er mer 

usikkert. Gulgrå i håret eller i huden? 

Folk så ofte eldre ut enn det de var, sett 

med vår «moderne» øyne. Skaut på hode, 

kanskje dårlige tenner og ansikt som var 

merket av hardt slit og ungefødsler, 

gjorde kjerringene eldgamle. Pauline var 

yngst, Dorthea eldst. Selv om Pauline 

godt kan ha passet til Asbjørnsens 

beskrivelse, og det bare i en alder av 28 

år, holder vi en knapp på Dorthea på 35 

år.

Pauline var nok ute i slåttenga sammen 

med de andre. Det var eftermiddag, og 

kjerringa på gården (Dorthea) sa jo at alle 

var opptatt med slåtten og hadde knapt 

nok tid til å få i seg mat. Kanskje hadde 

Pauline gjort i stand en kurv med litt 

dovent øl og noen brødleiver. I enga ville 

hun i så fall møte mannen sin, Christen, 

og barna Kristine (6 år) og Mari (3 år) 

som nok hjalp til med å få høyet opp på 

hesjene. Smeden Engebreth var der også 

sammen med sine barn, Oline (8 år), 

Andreas (5 år) og Maria (2 år). Men 

Andreas' oppgave var nok først og fremst 

å passe på lille Maria.  

Alt dette så kanskje Asbjørnsen da han 

tok fatt på de bratte Lysebakkene på vei 

til sin «Sommernatt på Krokskogen». Den 

eksakte veien han fulgte er som sagt en 

godt bevart hemmelighet, men hans tekst 

vil stå for alltid og inspirere markatravere 

også i framtiden. 

 

 
Manntall, Øvre Lyse 1832 s.2 
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Sommertur Lysefjorden rundt 

lørdag 7. – søndag 15. juli 

Årets sommertur går til sydligere 

breddegrader, dvs. så langt sør som til 

Ryfylke og Lysefjorden. Vi skal på denne 

turen se mye av Lysefjorden, og naturlig-

vis skal vi få med oss både Preikestolen 

og Kjerag. Vi skal også få med oss en 

kanskje noe mindre kjent attraksjon – 

nemlig trappene i Flørli som er Norges 

lengste (4.444 trappetrinn). Det vil være 

valgfritt å prøve seg på trappene  

 

Bakken fjellgard der vi skal overnatte en natt – Foto: 

Stavanger Turistforening 

Vi starter turen med båt og buss til 

Preikestolhytta hvor vi første dagen 

legger opp til en liten kveldstur. Dagen 

etter besøker vi Preikestolen på vår første 

dagsetappe rundt fjorden. Nede ved 

fjorden i Lysebotn, etter tre dagsetapper, 

tar vi en hviledag med valget mellom kun 

avslapningsøvelser eller også en liten 

dagstur før vi neste dag gjør oss klar for 

Kjerag. I Flørli blir vi også en dag ekstra 

for å prøve trappene, eller alternativt 

besøke stedets små attraksjoner i form av 

kafé og kunstmuseum.  

Dagsetappene vil variere mellom 5 og 9 

timer og vil gå både høyt over fjorden og 

nede ved vannet, noen ganske flate, og 

noen med mer kupert terreng.  

Overnatting blir i både betjente, 

selvbetjente og ubetjente hytter og fjell-

gårder. 

 

Reise: Deltakerne bestiller selv flybillett 

tur/retur Stavanger etter avtale med 

turleder. Turleder organiserer øvrig 

transport. 

Pris: ca kr 3.500 for overnatting, måltider 

på betjente hytter og transport med buss 

og båt (gitt DNT-medl. For ikke-medl. ca 

kr 4.400) I tillegg kommer noe fellesmat 

samt flyreise. NB! Prisen er en indikasjon 

og ikke fast. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av søndag 10. juni. Turen 

avlyses ved færre enn 4 påmeldte ved 

utløpet av denne datoen. 

Påmelding er gjeldende ved innbetaling 

av et depositum på kr 1.000 til konto 

9235.21.68396. Depositumet tapes ved 

avmelding etter påmeldingsfristens utløp. 

Maks antall deltakere: 14 

Kontaktperson: Hanne Enger,  

tlf: 928 52 424 eller e-post: 

hanne_enger@hotmail.com 

Mer informasjon om turen, detaljert 

program, priser og utstyr fås etter 

påmelding. Ta alternativt kontakt for å få 

denne informasjonen i forkant av 

påmelding. 

 

Turfakta 
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Utsikt fra nordsiden av Lysefjorden i retning Sandne, Gjesdal og Frafjord. 

Haukalivatnet kan såvist ses med Tindefjellet (til venstre) og Vikastakken (til høyre) på hver side. 

Foto: Frank Hupke 
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Kveldstur med bading og 
grilling på Langøyene 

onsdag 1. august 

For de som holder seg i Oslotraktene på 

sommeren arrangerer vi en utflukt til 

Langøyene der vi bader og griller. Det 

blir anledning til sand mellom tærne og 

saltvann i håret. Langøyene ligger et 

stykke ut i Oslofjorden, men nås enkelt 

med rutebåt fra sentrum. Vi tar med oss 

til en liten piknik og vandrer over på 

vestsiden av øya der det er sandstrand 

med flotte bademuligheter. Der finnes 

også kiosk og toalett. 

Avreise: fra Vippetangen med båt nr. 94 

kl. 16:45. 

Retur: med siste båt som går fra 

Langøyene kl. 21:23 (men det er mulig å 

returnere før dette om noen vil). 

Ta med: det du har lyst til å grille og 

drikke samt badetøy og eventuelt noe 

varmere tøy til kvelden. Turlederen 

sørger for griller og tilbehør til maten. 

Påmelding: til turleder og kontaktperson 

innen utgangen av mandag 30. juli. 

Kontaktperson: Hanne Enger,  

tlf: 928 52 424 eller e-post: 

hanne_enger@hotmail.com 

Kajakktur i Vestfjorden 

onsdag 16. august 

Vi ønsker oss en kajakktur i rolig farvann 

på Oslofjorden. Derfor går turen i dag fra 

Pelvika ved Snarøykilen. Vi padler 

derifra til Bærumsbassenget forbi det nye 

strandanlegget på Fornebu. Når vi vender 

nesa hjemover drar vi rundt Grimsøya og 

tilbake til utgangspunktet. Ved mye sjø 

holder vi oss innaskjærs og tar Hundsund 

innenfor Snarøya. Turen tar ca 2 timer. 

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: Pelvika, Snarøya kl.:18:00 

Ta med: Kajakk, redningsvest og annet 

sikkerhetsutstyr. Om du ikke har vest 

meld fra til turleder og vi tar med en 

ekstra.  

Om du trenger å låne kajakk skal vi se om 

vi kan ordne det, men det er som nevnt en 

forutsetning at du er båtkyndig fra før. 

Påmelding: Til turleder og kontaktperson 

innen utgangen av mandag 13. august. 

Kontaktperson og turleder:  

Leif Jørgensen, tlf. 924 07 060 eller  

e-post: leif.jorgensen@gmail.com 

 

Fra en padletur i marka med innlagt hinderløype – 

Foto: Hanne Enger 

Turfakta 



 Friluft nr 2/2011 

 21 

Helgetur til Ytre Vassholmen 

lørdag 25. – søndag 26. august 

 

Ytre Vassholmen – Kilde: www.oslofjorden.org 

I år tar vi spenntak og satser ut i vannet. 

Målet nå er ytterst ute, utenfor Fornebu. 

For de som liker å padle er det en fin tur 

ut. Andre tar større båt ut til den lille 

holmen ved innseilingen til Oslo. 

Vassholmene ligger langt inn mot Oslo 

men nyter rent vann fra Vestfjords-

bassenget, der vi sommerstid gjerne får 

tilsig fra Mjøsa. Vi padler eller ror ut 

Bærums skjærgård og tar en tur på 

Ostøya hvor vi kan håpe at soppsesongen 

ikke er i full gang. Vi ønsker vannet 

under, og ikke over, oss i år. I kveldingen 

returnerer vi til Vassholmen og griller i 

strandkanten. 

Søndag slapper vi av med litt lek og moro 

med båt før hjemreisen som går gjennom 

den gamle fartsleden Hundsund - en liten 

glemt idyll. 

 

Oppmøte: Kl. 11:00 på Bruksveien 

holdeplass for buss 31 Snarøya. Herfra tar 

vi oss ut til øya med robåt, eventuelt 

taxibåt. 

Dersom noen ønsker å stille med egen båt 

er det gode muligheter for dette. 

Dette avtales i så fall med turleder. 

Informasjon om adkomst finner du også 

på www.oslofjorden.org 

Pris: Overnatting og mat - kr 220. Dette 

inkluderer tilbehør til grillmat samt 

dessert. I tillegg kommer eventuelt leie av 

redningsvest med ca kr 20. 

Ta med: Badetøy og utstyr til solbading, 

varme klær til kvelden, turklær, laken og  

putetrekk eller sovepose (det er tepper og 

puter på hytta, ikke dyner). 

Har du lyst, ta med ball, fiskeutstyr eller 

annet aktivitetsutstyr (vi organiserer 

hvem som tar med hva av felles utstyr på 

forum før avreise). 

REDNINGSVEST er påkrevet. Båten vi 

låner er imidlertid ikke utstyrt med dette. 

Den enkelte deltaker må selv ta med 

redningsvest. Har man ikke, kan vest leies 

på Smestad og Kastellet brannstasjoner i 

Oslo. 

MAT Ta med det du ønsker å grille, samt 

drikke og brødmat. NB! Det er ikke 

drikkevann på øya. Styret sørger for 

grillkull og tilbehør til grilling. 

Kart: Oslofjorden sjøsportkart. 

Maks antall deltakere: 7 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av mandag 20. august. Påmeld-

ing er gyldig ved innbetaling av kr 220 

Friluftsklubbens konto 9235.21.68396 

(merket Vassholmen + deltager ). Inn-

betalt beløp tapes ved avmelding etter 

påmeldingsfristens utløp. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen,  

tlf. 924 07 060 eller e-post: 

leif.jorgensen@gmail.com 

Turfakta 
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Dagstur med 
kjentmannsmerkeåpning 

søndag 2. september 

Målet for denne turen er ennå ikke kjent, 

siden kjentmannsmerkekomitéen i 

skrivende stund ikke har offentliggjort 

hvor lanseringen av det nye heftet skjer. 

Stedet pleier å være en naturattraksjon 

eller et kulturminne. Det anbefales å følge 

med på www.skiforeningen.no eller på 

www.kjentmannsmerket.org for mer in-

formasjon. 

Møtested og tidspunkt for turen vil bli 

annonsert senere, og kan dessuten fås 

opplyst ved å kontakte turlederen. 

 

Ta med:  

niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 29. august. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068, e-post: 

marentse@online.no 

Dagstur i Nordmarka 

søndag 9. september 

Denne søndagen tar vi en enkel men 

hyggelig tur i Nordmarka. 

Vi går fra Sognsvann opp Måneskinns-

løypa til Frønsvolltråkka. Herfra går vi til 

Frønsvollen hvor vi raster utendørs. På 

Frønsvollen ligger hytta til Christiania 

skiklubb, og også hytta til Naturvern-

forbundet i Oslo og Akershus. 

 
Foto: Hanne Enger  

Videre går vi ned igjen fra Frønsvollen og 

over Fuglemyra og ut på Vettakollen, 

med fin utsikt utover byen og Oslo-

fjorden. Her er det også en kjentmanns-

post. Herfra ned til Båntjern og tilbake til 

Sognsvann. Det er litt stigning de første 

4,5 km til Frønsvollen. Derfra er det bare 

flate partier og nedover. Totalt er turen på 

ca. 10 km. 

 

Avreise: Vi møtes ved bommen på 

Sognsvann kl. 11.00. 

Retur: Tilbake ved bommen på 

Sognsvann ved 15.00 - 16.00-tiden. 

Ta med: niste, drikke og sitteunderlag. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 5. september. 

Kontaktperson og turleder: Magne 

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

marentse@online.no 

Turfakta 

Turfakta 
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Høstfargetur til Vassfarkoia 

fredag 14. – søndag 16. september 

Vassfarkoia er Ringerike Turistforenings 

nyeste hytte, og ligger i Veneli i Flå 

kommune med Vassfaret som nærmeste 

nabo – kun 1,5 times kjøring fra Oslo. De 

som har vært med til Vikerkoia og 

"Jøranfisen" tidligere har sett bort mot 

fjellmassivet som ligger øst for Vass-

farkoia der vi legger turene denne høsten. 

Vi kan parkere bilene ca 50 meter fra 

koia, så fredagen blir behagelig. Vi har 

base på Vassfarkoia og lager to dagsturer 

derfra på lørdag og søndag. 

Vi satser på å legge den lengste turen til 

lørdag da vi kan nå opp på Sørbølfjellet 

(1.280 m.o.h.) med vid utsikt mot 

Vassfaret, Hallingdal og Norefjell på en 

fin dag. Søndag går vi en kortere tur. 

Også fra dørstokken på Vassfarkoia som 

ligger ca 800 moh. er det utsyn over 

fjellene omkring, så skulle det friste med 

en veldig kort tur kan man fortsatt få med 

seg litt utsikt. 

 

Aveise:  

Med bil fra Oslo fredag ca kl 18. 

Avreisetid og -sted avtales etter på-

melding. Si ved påmelding ifra om du kan 

stille med bil. 

Retur: Fra hytta ca. kl 16-17 på søndag. 

Pris: kr 390 for overnatting 2 netter 

(DNT-medl.). I tillegg kommer kostnad 

til fellesmiddag lørdag, samt deling av 

kjørekostnader etter fastsatt sats. 

Ta med: Vindtett og vanntett tøy, lue og 

votter, inneklær, gode fjellsko, lakenpose, 

brødmat til frokost og lunsj og eget 

drikke. Turleder sørger for innkjøp av 

mat til fellesmiddag lørdag. 

Maks antall deltakere: 12 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av fredag 7. september. Turen 

avlyses ved færre enn 4 påmeldte ved 

utløpet av denne datoen. 

Kontaktperson:  

Hanne Enger, tlf: 928 52 424 eller  

e-post: hanne_enger@hotmail.com 

Turfakta 

Utsikt fra Vikerfjell mot sørvest – Foto: Hanne Enger 
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Kveldstur over Barlindåsen 

torsdag 20. september 

Barlindåsen er en av de flotteste utsikts-

punktene i Lillomarka (420 moh). På åsen 

er det små-furuskog og flere fine 

rasteplasser. Vi tar toget til Snippen 

stasjon og går sørover langsetter 

Barlindåsen og ender opp på Kjelsås. 

Turleder har med seg orienteringskart, 

slik at det blir mulighet for å 

«stiorientere» langs ruta. Det blir også 

mulighet for å ta kjentmannspost 35 som 

ligger langs ruta. Turen er på knapt 8 km, 

delvis på vei. 

 

Avreise: Med tog (Gjøvikbanen) fra 

Kjelsås kl. 18.00 (fra Oslo S kl. 17.47). 

Ankomst Snippen kl. 18.06. Det er 

parkeringsmuligheter der vi kommer ned 

ved utfartsparkeringen nedenfor Langset-

løkka på Kjelsås. Deretter 400 m å gå til 

Kjelsås stasjon. 

Retur: Innen kl. 21.30. 

Ta med: hodelykt samt niste, drikke og 

sitteunderlag. 

Kart: O-kart Fugleleiken og Langsetløkka 

(begge 1:10 000). 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utløpet av onsdag 19. september. 

Kontaktperson og turleder:   

Øyvind Grandum, tlf. 951 47 284,  

e-post:  oyvind@friluftsklubben.no 

Topptur i Østmarka 

søndag 30. september 

Topptur i Østmarka, sier du? Vel, de er 

ikke så høye, men Østmarkas høyeste 

topper ligger alle i Rælingen kommune, 

helt nordøst. Den høyeste toppen er 

Barlinderåsen på 398 moh, der er det en 

liten varde, men ellers ganske gjengrodd. 

Nabotoppen Ramstadslottet (394 moh.) 

har en fantastisk flott utsikt og begge 

disse er innenfor Ramstadslottet 

Naturreservat. Bjønnåsen (396 moh.) 

lengst nord har også fin utsikt med 

sikteplate og tusenårsvarde for 

kommunen. Kanskje stikker vi også 

innom Blåtjernsboltene og Blåtjerngrana 

på veien da vi passerer like i nærheten. 

Begge disse er tidligere kjentmanns-

poster. Alle toppene har også sine egne 

Geocacher ;-) 

Turen vil gå både på blåstier, mindre stier 

og kanskje noe skauleis. I hvilken rekke-

følge vi besøker toppene avhenger av 

vær, form og føre. Er forholdene fine og 

vi føler oss spreke, så er det mulig å 

forlenge turen til Hektnerhøgåsen på 377 

moh.  Den er 4. høyeste toppen og ligger 

nord for vakre Ramstadsjøen, også denne 

er i Rælingen. Denne evnt. forlengelsen 

blir isåfall valgfri, for den vil gå delvis 

skauleis og også forlenge turlengden en 

del. 

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

timer da vi skal en del opp og ned i vakre 

og ville Østmarka. Vi vil bruke god tid 

for å beundre utsikt og bruke litt tid på de 

ulike toppene. En evnt. forlengelse til 

Hektnerhøgåsen blir rundt 5 km., mye 

utenfor stier. Mer info om Østmarkas 

topper finner du på www.frie-

fugler.no/om-ostmarka/topper.htm 

Turfakta 
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Avreise:  

Vi avtaler bilskyss ved påmelding, så si i 

fra om du disponerer bil. 

Oppmøte: kl. 11 ved Brynseng T-

banestasjon (alle østlige linjer untatt 5) 

for felles transport. Kommer du på egen 

hånd så er det samling ved Marikollen 

hoppbakke i Rælingen rundt kl. 11:20. 

Det er stor parkeringsplass ved 

Marikollen. 

Ta med: Mat og drikke, sitteunderlag, 

samt godt fottøy. 

Kart: Oslo Østmark 1:50.000, Oppsals 

tur-O kart Østmarka 1:25.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 26. september.  

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr. 

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

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Utsikt fra Tonekollen, en annen av Østmarkas 

stortopper  –Foto: Hanne Enger 

Fårikålaften på Sellanrå 

lørdag 6. – søndag 7. oktober 

Vi følger opp tradisjonen med tur til 

Sellanrå hvor vi serverer fårikålmiddag 

med kjøtt fra årets lam den første helgen i 

oktober. Vil du ha noe annet, ta med noe 

eller bruk proviantlageret, og lag en 

annen rett selv. Ellers er det vel lite som 

kan måle seg med en hyggelig kveld på 

hytta foran et sprakende peisbål. Alle 

turdeltakerne er også velkomne til å bli 

med på arrangementet «åpen dag» på 

søndag. 

Det følger ikke med turleder på turen opp 

fra Skar på lørdag, men det legges opp til 

felles avreise. Se nærmere om tids-

punktene for t-bane og buss i egen 

rubrikk. Du kan ellers velge å komme opp 

på egen hånd. Det er ca. en times gange 

opp til hytta. Følg merking mot Tømte-

hyttene. Rett før Tømtehyttene er det 

merket videre mot Sellanrå. Middagen er 

klar ca. kl. 18.00. 

 

Avreise: Fra Jernbanetorget ta t-bane nr. 4 

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

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

15:57. Gå av på Nordre Vaggestein (siste 

holdeplass før Skar) kl. 16:16.  

Retur: Søndag formiddag  

Pris: Overnatting på Sellanrå for med-

lemmer er kr. 100,-. Fårikålmiddagen 

koster kr. 100,- pr. person inkludert 

dessert. 

Ta med: Sovepose, vanlig turutstyr for en 

dagstur, brødmat og drikke til maten. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 12 

Turfakta 

Turfakta 
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Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 3. oktober. 

Kontaktperson og turleder: Magne 

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

marentse@online.no 

 

Foto: Hanne Enger 

Åpen dag på Sellanrå 

søndag 7. oktober 

I år, som tidligere år, holder vi Sellanrå 

turisthytte åpen første søndag i oktober 

for servering av vafler, kaker, kaffe, te og 

saft. Høstfargene er på sitt mest intense, 

og med forhåpentligvis klart vær er du 

velkommen til en fantastisk dag her oppe 

i «Maridalsalpene». 

Som tidligere år skal vi ha et foredrag 

med natur og friluftsliv som tema. Det er 

ennå ikke klart hvem som skal holde 

foredraget. Dette vil bli annonsert senere. 

Arrangementet vil også bli annonsert i 

Aftenposten. Foredraget vil starte 

klokken 13:00, og vil vare ca. en time. 

Det er ingen påmelding til arrangementet. 

Kontaktperson: Magne Arentsen,  

tlf. 936 17 068, eller  

e-post, marentse@online.no 

 Fra fårikålaften på Sellanrå i 2011 – Foto: Hanne Enger 
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 Vannrett 

1 Norrøn gud 

4 Bindeledd 

7 Fornøyelsespark 

10 Plassen til Hansums Isak 

12 Nynorsk pronomen 

13 Sønn 

14 Husgeråd 

15 Jentenavn 

16 Retning 

17 Retning 

18 Apparat (omv.) 

19 XII 

23 Like 

24 Restaurert Milorg-hytte 

mellom Daltjuven og 

Katnosa 

27 Veto 

29 Tyrkisk kystby 

30 Komiker 

31 Ukjent 
 

 Loddrett 

1 Vann syd for Mylla 

2 Profetene 

3 Hytte på Krokskogen 

4 Nedlagt plass på grensen 

mellom Nordmarka og 

Krokskogen 

5 Sjøfugl (omv.) 

6 Hønekule 

8 Fylkesmann i Vestfold 

9 Utvalg (omv.) 

11 Serveringssted på  

Krokskogen 

12 Bannskap 

20 Like 

21 Slyngplante 

22 Elektroteknisk måleenhet 

25 Omdiskutert grunnskolefag 

26 Ledd 

28 Nektelse 

 

 

Friluftskryss 2 / 2011 

Av Morten Eriksen 

Innsendig via mobiltelefon 

Et løsningsord på 7 bokstaver fremkommer i rutene 

som er merket med bokstaver fra A til G.  

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 
 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut én premie: 

Turbestikk i tre 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 3 / 2012) sammen med løsningen. 
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Invitasjon til topptur i Bodø 

fredag 22. – søndag 24. juni 

Friluftsklubben har rett nok flest medl-

emmer i Oslo og omegn, men noen av 

våre mest aktive medlemmer lar seg ikke 

skremme av litt reisevei. Vivian som bor i 

Bodø er fast deltaker på en rekke turer, og 

inviterer denne gangen oss sørpå til å ta 

turen til Bodø. 

Vivian inviterer til helgetur til Tåke-

heimen turisthytte 22. – 24. juni. 

Lørdag blir det dagstur fra hytta til 

Helgelandsbukken (1.454 moh.). 

Tåkeheimen ligger ved foten av Helge-

landsbukken på vestsida av Svartisen 

innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonal-

park. Hytta er Nord-Norges høyest 

beliggende turistforeningshytte på hele 

1.073 moh. Dagens Tåkeheimen er en 

erstatter for to trekant-hytter som Norges 

Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i 

sin tid fikk fløyet inn for å kunne drive 

bremålinger i forkant av kraftutbyggingen 

rundt Svartisen. 

Navnet på hytta kan kanskje få noen til å 

tvile, men ved pent vær (hvilket vi 

vedlegger bildebevis for at det kan være) 

får man virkelig betalt for å klyve opp. 

Vivian vil legge ut mer informasjon om 

turen på forum.  

Vivian kan også kontaktes direkte på e-

post: vivians32@hotmail.com 

 

Utsikt fra døra på Tåkeheimen turisthytte -  

Foto: Andreas Pfeifer 

Turkoordinator 

Har du idéer til turer som kan arrangeres? 

Kort, lang, til lands eller til vanns? Ta 

kontakt med Aina Grymyr som er 

klubbens turkoordinator. Kanskje kan 

turen settes inn i kommende turprogram, 

som månedens onsdagstur, eller som et 

«på sparket-arrangement» via forum. 

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Smått og stort 
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Friluftskryss 1/2012 –  
løsning og vinner 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

«Friluft» nr 1 / 2012. 

Visse medlemmer utmerker seg med sin 

iver i kryssordløsing. Denne gangen var 

det kun én innsender – Hans Edvard 

Sunde. Han hadde også løst kryssordet 

rett, og får dermed en turbolle i tre i 

premie. 

Og folkens – som dere ser er det gode 

muligheter til å vinne premie så det er 

ingen grunn til å la de løste kryssordene 

forbli uinnsendte! 

 

Påminnelse om årskort på 
hyttene 

Er du medlem av klubben, og en ivrig 

bruker av våre to hytter, Sellanrå og 

Solstua kan det kanskje lønne seg med 

årskort. For kr 650 per år kan du 

overnatte på begge hyttene så mye du har 

lyst til. Bare husk å booke først  

Årskort betales inn til Friluftsklubbens 

konto 9235.21.68396, og gjelder for ett 

kalenderår av gangen. 

Bokanmeldelse – «Drømmen 
om marka» – av Jon Gangdal 

Endelig har det 

kommet en bok 

som omhandler 

arbeidet som er 

gjort for å frede 

Oslomarka, og 

sikre den som et 

friluftsområde. 

Jon Gangdal, 

bokens forfatter, 

er foruten en 

forfatter, også foredragsholder og kom-

munikasjonsrådgiver. Han har skrevet en 

rekke håndbøker og dokumentarbøker om 

friluftsliv, idrett og samfunnsliv.  

Boken forteller om historien som etter 

hvert fører frem til markaloven. Det fine 

med boken er at den er svært grundig i 

det historiske bakgrunnsmaterialet. Det 

vil si at boken også gir en god historisk 

dekning av utviklingen av friluftslivet i 

marka. Slik sett vil du ved å lese denne 

boken få en god innføring i hele bak-

grunnshistorien for alt friluftsliv i marka. 

Et kapittel forteller også om marka under 

den annen verdenskrig.  

Boken viser også den politiske uenig-

heten som har gjort seg gjeldende opp i 

gjennom årene. Skogeierinteresser møter 

verneinteresser, og blant brukerne av 

marka er det også ulikt syn på hvordan 

marka bør fremstå. 

Boken er absolutt å anbefale, og er etter-

lengtet siden ingen andre bøker har vært 

på markedet til nå med dette temaet. 
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Fylleflyging 

Friluft bringer med denne en advarsel om 

å innta for mye tranebær på tur. 

 

 

Foto: Hanne Enger 

Gjestfrihet i marka 

De fleste av oss har forståelse for at 

markastuene som holder åpent for svet-

tende skigåere og turgåere på søndager 

ønsker litt omsetning på varene sine. Det 

er tross alt mer tilfredsstillende å tilbringe 

en fin skisøndag med å selge vafler til de 

besøkende enn å se på at de spiser opp 

matpakka si innendørs, drikker medbrakt 

kaffe og går uten å legge igjen annet enn 

matpapiret og snytefilla som takk for 

visitten. 

Redaktøren har på turer i marka observert 

at de forskjellige stuene opererer med litt 

ulik policy når det gjelder dette med mat-

pakke. Bildene nedenfor taler for seg 

selv. Redaktøren holder en knapp på 

Sandbakken-tilnærmingen . Selv om 

kakene på Gupu er gode…. 

 

Foto: Hanne Enger 
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Mellomkollen naturreservat 

Kartutsnittet over viser Mellomkollen 

naturreservat (feltet innenfor den grønne 

linjen). Friluftsklubbens hytte Sellanrå 

(markert med rødt) ligger helt på grensen 

til naturreservatet. Går du opp til hytta via 

en av de umerkede stiene over Furumo-

kollen eller på østsiden av Øyungskollen 

kommer du gjennom reservatet. 

Friluftsetaten anbefaler en tur i Mellom-

kollen naturreservat som ett av ni turtips 

til naturskatter i Oslo. Grunnen til at 

Mellomkollen er verdt en tur (foruten 

flott utsikt fra Furumokollen) er at natur-

reservatet inneholder mye av den sagn-

omsuste eventyrskogen. 

Liker du å bevege deg utenfor sti, kan en 

tur over både Hansakollen, Gaupekollen 

og Mellomkollen før Sellanrå anbefales.

 

Flere vil nok hevde at Gaupekollen har 

den aller mest imponerende utsikten, så 

om bare en av toppene skal besøkes bør 

det bli denne. 

Et minnesmerke over den legendariske 

Bernhard Herre kan du også finne i natur-

reservatet. Den ulykksalige Herre nådde 

aldri toppen av Mellomkollen, og døde av 

det man antar var et vådeskudd. Selve 

skuddet mener ekspertene falt nede i en 

mørk, bratt skråning sydvest for selve 

Mellomkollen. 

Fortsatt rår terrenget her inne i natur-

reservatet, ganske så upåvirket av 

menneskelig aktivitet, men med godt 

fottøy, kart og kompass (og ikke gevær) 

byr det på flotte naturopplevelser og vide 

utsyn over Maridalen. 
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Friluftsklubbens ellevte ordinære general-

forsamling ble avholdt tirsdag 27. mars 

kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Oslo. 

Årsberetningen og regnskap med revisors 

beretning ble gjennomgått. 

Budsjettet ble vedtatt, og inneholder for 

året en god slump penger til en potensiell 

ny hytte på Eineåsen i Bærum. Alternativt 

vil pengene brukes til videre opp-

gradering av Sellanrå dersom ny hytte 

ikke blir aktuelt. 

Det ble på bakgrunn av innkommet 

forslag vedtatt endringer i vedtektenes § 5 

som justerer ordlyden i styrets anledning 

til å inngå forpliktene avtaler på vegne av 

foreningen. Det var ikke kommet inn 

forslag til andre saker til generalfor-

samlingen. 

Følgende personer ble valgt inn i styret: 

- Magne Arentsen (leder, 1 år) 

- Øyvind Grandum (medlem, 2 år) 

- Iver Nicolai Gjersøe (medlem, 2 år) 

- Aina Grymyr (varamedlem, 1 år) 

- Ida Irén Eriksen (varamedlem, 1 år) 

Hanne Enger og Leif Jørgensen var i år 

ikke på valg. 

Marte Gjerde og Janne Møller-Stray ble 

valgt til valgkomitéen. Nils Bugge ble 

gjenvalgt som revisor. 

Fullstendig referat fra generalfor-

samlingen, inkludert vedtatt budsjett kan 

fås ved henvendelse til 

hanne_enger@hotmail.com. 

Følgende personer sitter nå i styret: 

  

Magne Arentsen, Hanne Enger, 

styreleder nestleder 

  

Øyvind Grandum, Iver Nicolai Gjersøe, 

styremedlem styremedlem 

  

Leif Jørgensen, Aina Grymyr, 

styremedlem varamedlem 

 

Ida Irén Eriksen, varamedlem

Generalforsamlingen 2012 
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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. 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,- 180,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år gratis 130,- 

Overnatting, barn under 16 år gratis 80,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

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

plass (ca. 800 meter). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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 Sellanrå Turisthytte  

 

 

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

vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.  

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

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

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

dekketøy til ca. 20 personer.  

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

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

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

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

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

lageret.  

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

plasser hvis man ønsker å være alene. 



 

 

 
 

A – POST 
Arrangementer 

Måned Dato Tur/arrangement 

Mai 

2. Månedens onsdagstur 

6. Fugletittertur til Fornebu 

7. Utemøte med grilling i Tidemandsstuens hage 

13. Dagstur i Østmarka med 17. mai-lunsj 

22. Kveldstur i Grønliåsen 

25. – 28. Pinsedugnad på Sellanrå 

Juni 

3. Dagstur i Vestmarka 

6. Månedens onsdagstur 

10. Dagstur i Sørkedalen med flystyrtminne 

15. – 17. Sommerfest på Bergholmen - helgetur  

20.  En sommer natt på Krokskogen 

Juli 
4. Månedens onsdagstur 

7. – 15. Sommertur Lysefjorden rundt 

August 

1. Kveldstur med bading og grilling på Langøyene 

16. Padletur i Vestfjorden 

25. – 26. Helgetur til Ytre Vassholmen 

September 

2. Dagstur med kjentmansmerkeåpning 

5. Månedens onsdagstur 

9. Dagstur i Nordmarka 

14. – 16. Høstfargetur til Vassfarkoia 

20. Kveldstur over Barlindåsen 

30. Topptur i Østmarka 

Oktober 
6. – 7. Fårikålaften på Sellanrå 

7. Åpen dag på Sellanrå 

 

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


