
Friluft              

Organ for Friluftsklubben i Oslo                    nr. 2/2013    16. årgang 

 
 

Turer sommer og høst 2013 

Sommerfest på KSI-hytta 15. – 16. juni 



Friluft nr 2/2013 

2 

 

Leder’n 

Oslomarka har mange brukere. Noen går 

fotturer i sommersesongen og skiturer 

vinterstid, mens andre trener der både 

gjennom løp, ski og sykkel. Turorien-

tering er populært blant mange. Noen 

padler på vannene, og andre har sine 

klatrevegger på utvalgte steder. Det er 

mange forskjellige aktiviteter som utgjør 

bruken av Oslomarka. 

Så er det de som vil ha mest mulig natur-

opplevelse i form av urørt skog, som er 

mangfoldig, vakker, og som viser noe av 

det opprinnelige ved marka. Naturvern-

forbundet i Oslo og Akershus (NOA) har 

foretatt en kartlegging av slik skog i 

Oslomarka. Siden det i mange år har vært 

moderne skogbruk, er det få slike om-

råder, men de finnes. Og, de finnes 

nærmere Oslo, og er lettere tilgjengelig 

enn man skulle tro. 

Friluftsklubben skal i september ha en tur 

fra Frognerseteren til Skjennungstua. 

Man skulle kanskje ikke tro at dette er et 

område for de største urskogopplevel-

sene. Likevel, her kan man faktisk gå 

stort sett hele veien en rundtur over flere 

kilometre, hvor det underveis kan opp-

leves ordentlig urskog og stort mangfold i 

skogen. Vi håper at dere blir med på 

denne turen som vil gi et annerledes, og 

positivt bilde av den marka vi stort sett 

kjenner med mer homogen natur.  

Vi håper ellers at turprogrammet vårt for 

sommersesongen faller i smak. Vi har 

hatt god deltakelse på turene våre i det 

siste, men det er plass til enda flere. 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig 

god sommersesong!                
                                                     Magne 

Friluftsklubben i Oslo 

Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi 

legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi 

ønsker å skape et godt sosialt miljø for 

medlemmene gjennom foreningens 

aktiviteter. Foruten turer arrangerer vi 

også møter, fester og kurs, og vi driver 

to hytter i marka – Sellanrå og Solstua. 

 

Leder: 

Magne Arentsen, 22 46 60 17 (p), 

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

mar@patentstyret.no 

Medlemsservice og økonomi: 

Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p), 

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

oyvind@friluftsklubben.no 

Kontonr: 9235.21.68396 

Foreningens adresse og telefon: 

Friluftsklubben i Oslo, 

Instituttveien 17, 2007 Kjeller 

944 88 175 (m) 

Redaktør: 

Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 

Hyttefut Magne Arentsen,  

936 17 068 (m) 

Solstua turisthytte: 

Hyttefut Leif Jørgensen,  

924 07 060 (m) 

Turkoordinator 
Aina Grymyr, 922 35 865 (m) 

e-post: agrymyr@yahoo.no 

Nettsider:  

http://www.friluftsklubben.no 

Nettredaktør: Terje Didriksen:  

terje@friluftsklubben.no 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens arrangementer 

Alle er velkommen på arrangementene 

våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på 

følgende:  

Deltakelse skjer helt på eget ansvar. Vi 

har ingen forsikringsordninger som 

dekker skader som deltakerne pådrar seg. 

Er det forhold som turlederen bør kjenne 

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

om du har forutsetninger for å delta på en 

tur eller har du spørsmål om turutstyr, så 

ta kontakt med turlederen.  

På arrangementer uten påmeldingsfrist er 

det bare å møte opp. Dersom du har meldt 

deg på en tur og det viser seg at du likevel 

ikke kan bli med, gi straks beskjed til 

turlederen. Påmelding er bindende så 

langt turlederen/arrangøren har økono-

miske utlegg for bestilling av hytte, 

innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 

må dekkes også av de som melder seg av 

turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 

tekstmelding eller epost, er du først å 

regne som påmeldt når du har fått be-

kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 

nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 

kjøringen med kroner 3 pr. km tur/retur 

oppmøtested og reisens mål. Kostnadene 

deles på alle deltakerne uavhengig av 

hvor mange det er i hver bil. Tilsvarende 

deles kostnadene til bompenger og 

lignende. 

Ved deltakelse på turene anser vi disse 

vilkårene som kjent og godtatt av del-

takerne.  

Utemøte med grilling 

onsdag 8. 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! 

 

Forsidebildet, ned Steinbergdalen mot Østebø - 

Foto: Hanne Enger  
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Invitasjon til sommerfest 

lørdag 15. – søndag 16. juni 

Sommerfesten i år holdes på KSI-hytta 

ved Nordmarkskapellet i Nordmarka. Vi 

har hatt de to siste julefestene våre her, og 

vi vil nå prøve stedet på sommerføre. 

Utenfor hytta er det et fint uteareal med 

utegrill. Blir det fint vær, noe vi selvsagt 

håper på, så sitter vi mest utendørs. Om 

været ikke er bra, så har vi likevel en fin 

hytte med stor peisestue.  

500 meter fra hytta ligger Blankvann der 

den som ønsker kan ta seg en dukkert før 

maten – eller i løpet av sommernatten. 

Det er badstue i kjelleren på hytta. 

Med utegrill til rådighet står naturligvis 

grillmat på menyen. Du tar selv med det 

du ønsker å grille, samt eget drikke. 

Styret sørger for tilbehør til grillmaten, 

samt dessert og andre godsaker. Vi 

begynner grillingen rundt kl. 19. Styret er 

på hytta fra kl. 17. 

 

Avreise:  

Felles avreise blir fra Frognerseteren T-

bane kl. 17:15 (t-bane nr 1 fra Stortinget 

kl. 16:37 er på Frognerseteren kl 17:13) 

Det er 6 km å gå inn til hytta. Det er også 

mulig å sykle inn da det er grusvei helt 

frem. 

Pris: Kr 180 inkludert overnatting, 

diverse grill-tilbehør og snacks til lørdag 

kveld. 

Du trenger å ta med: Sovepose, det du 

ønsker å grille, brødmat og drikke, samt 

badetøy. 

Maks antall personer: 28 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 12. juni. 

Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf 936 

17 068, e-post magne@friluftsklubben.no 

  

Turfakta 

Sommernatt ved Børtervann i Østmarka  – Foto: Hanne Enger 
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Kveldstur første onsdag i hver 
måned 

Som et tilskudd til det ordinære tur-

programmet fortsetter vi med en fast 

turkveld den første onsdagen i hver 

måned. De fleste av 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 annonsert på forum ila helgen i 

forveien. 

Det er opprettet en egen forumtråd der vi 

vil legge ut sted og opplegg for onsdags-

turene. Dere kan melde dere på direkte i 

forumtråden eller til turleder innen fristen 

som er angitt. Vi kan også legge ut referat 

og bilder der i etterkant. Så får vi håpe på 

mange fine kveldsturer fremover. 

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. 

Avreise: Oppmøte kl. 18:00, sted angis på 

forumet før turen. 

Medlemsmøte med grilling 

onsdag 8. mai 

Se beskrivelse på side 3. 

Dagstur i Østmarka med  
17. mai-lunsj 

søndag 12. 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 om-

givelser, 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 den nedlagte plassen 

Kattisa ved Nøklevann. Vi går 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 bare ca. 3 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:  

Felles avgang fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 11.30. Si ved påmelding 

ifra om du kan stille med bil. 

Retur: Vi er tilbake til byen ca. kl. 16. 

Tursidene 

Turfakta 
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Ta med: Dette avtales ved påmelding. 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 8. mai. 

Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068, eller  

e-post, marentse@online.no 

Pinsedugnad på Sellanrå 

lørdag 18. – mandag 20. mai 

Pinsehelgen  holdes som vanlig dugnad 

på Sellanrå turisthytte. Pinsedugnadene 

brukes hvert år for å gi hytta en ekstra 

omgang med såpe og vann, maling, ved-

sjau og rene lakener for at hytta skal bli 

klar til sommeren og høstens innrykk. 

Hyttas proviantskap skal også få påfyll. 

Likevel skal vi få tid til både bedagelig 

avslapping og turmuligheter i tillegg. 

Vi samles lørdag ettermiddag med 

grilling på Sellanråtunet. På menyen står 

diverse grillmat og en sommerlig dessert. 

Etter middag tar vi en liten tur i nærheten. 

Søndag  åpner vi med en felles frokost, 

og jobber deretter frem til et stykke ut på 

ettermiddagen, da vi setter av tid til å gå 

en liten tur om noen har lyst. 

Middagen på 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. 

Hvis du ikke har mulighet til å være med 

hele helgen, så er det fint om du kan 

komme deler av den. 

 

Avreise:  

Fellesavgang og eventuelt bilskyss sam-

ordnes 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). 

Pris: All overnatting og middagsmåltider 

er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 

og lunsj, samt drikke tar du med selv.  

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 

tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 15. mai. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøpene. 

Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf. 936 

17 068, eller e-post, marentse@online.no 

 

 

Fra 2012: Vedhugst med utsikt og store rotvelt 

 – Foto: Hanne Enger

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur i Vestmarka 

søndag 2. juni 

Det er fint i Vestmarka i begynnelsen av 

juni i overgangen mellom vår og sommer. 

På de gamle setervollene har gresset blitt 

grønt og blomstene begynner å komme. 

Vi får også oppleve et fint utsiktspunkt på 

turen. 

Vi tar utgangspunkt fra parkeringen ved 

Kattås. Vi går over Haugsvollen og opp 

til Ramsåsen. Her raster vi med fin utsikt 

utover Bærum og Oslofjorden. Returen 

går over Stovivollen tilbake til Kattås. 

Turens lengde blir på ca. 6 km. 

 

 

Avreise:  

Med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 10.45. Si i fra ved på-

melding om du kan stille med bil. 

Bilspleis etter gjeldende sats. 

Retur: Tilbake på Majorstuen ca. kl. 16. 

Ta med: Det blir rast ute. Ta med sitte-

underlag, mat og drikke. 

Kart: Oslo Vestmark 1 : 50 000 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 29. mai. 

Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf 936 

17 068, e-post magne@friluftsklubben.no 

Turfakta 

Vårstemning i Fleskumskogen – Foto: Hanne Enger 
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Dagstur til Villa Malla og 
Hurum 

søndag 9. juni 

I fjor hadde vi en vellykket tur der vi 

kombinerte kjentmannsposttur til Hurum 

med besøk og middag på Villa Malla. 

Flere har ønsket at vi tar en tilsvarende 

tur hit også i år. Det frister også 

turlederen, så da tar vi et nytt besøk hit. 

I år satser vi på å besøke Kjentmannspost 

1 Helt syd - Østnestangen i 2012-14 

heftet. Som navnet sier ligger denne helt 

sør, og man kan følge deler av kyststien 

dit, og en rundtur er også mulig. Hvis 

været er fint så er det kanskje noen som 

vil ta et bad, og ellers ha god tid til å 

slappe av og nyte turen og været. Etter 

hvert går vi tilbake til bilene og kjører 

opp til Villa Malla. I år skal vi prøve å få 

litt bedre tid til å sjekke ut det koselige 

stedet Filtvedt før middagen.  

På Villa Malla har kokken Sonja Lee 

skapt et lite paradis, der det serveres 

middelhavslunsj (kl. 12-15) og middags-

buffet med varme fristelser fra grillen (kl. 

16-20). De holder oppe utover i de små 

timer hver kveld så lenge det er gjester på 

besøk ;-). Stedet ligger 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 kulinariske nytelser og tur! Det 

er ikke spiseplikt på stedet, men maten 

anbefales. Turleder vil legge ut mer infor-

masjon 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 unntatt 5) for felles transport, eller 

vi avtaler nærmere på forumet. Det blir 

bilspleis basert på kjørelengde og bom-

penger utregnet under middagen. Vi 

ønsker å koordinere antall biler så vi får 

plass på p-plasser underveis. 

Retur: Gode og mette, sent til kvelds ;-) 

Ta med: Mat, drikke og sitteunderlag til 

en lunsjrast, samt penger til middag på 

Villa Malla (kr. 300). I tillegg kommer 

drikke og bilspleis. Det vil også være 

kjekt å ta med klær til skift på Villa Milla 

før middagen, hvis du ønsker det. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50 000. Turleder 

har med GPS med kart . 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 5. juni. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Fra forrige tur – noen av turdeltakerne nyter solen 

og utsikten over Himmelvannet før middagen på 

Villa Malla – Foto: Aina Grymyr 

 

Turfakta 
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Kveldstur – kajakktur i 
Bærumsbassenget 

onsdag 12. juni 

Kajakktur i Vestfjorden (2012) inspirerte 

til gjentakelse. Nå prøver vi oss i samme 

område fra Sandvika. 

 

Fra forrige kajakktur i Vestfjorden –  

Foto: Leif Jørgensen 

Etter en fin forsommer og varmt vann 

legger vi ut kl:17:30 fra Kadettangen i 

Sandvika for å ta en runde rundt Bærums-

bassenget. Saraholmen med det gamle 

jernstøperiet er første severdighet.  

Deretter krysser vi inn til Torvøya og 

Fornebu (Storøya), før turen går forbi 

Roperen ca 18:30. Her ser vi an hvor 

langt vi vil padle og tar en kort eller 

lengere runde tilbake til Sandvika. 

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: Kadettangen, Sandvika 17:30  

Retur: Kl. 20:00 - 22:00 

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. 

DET ER MULIG Å LEIE KAJAKK VED: 

Cojaq coaching & kajakk, 

www.cojaq.no/Kajakkurs/Leie-kajakk  

tlf: 908 522 56 

Bestumkilen:  

Oslofjord kajakk,  tlf : 950 50 821 

Sandvika: Bølgen og meg, 

www.bolgenogmeg.com/butikk/utleie  

tlf. 907 34 205 

Kart: Sykkelkart Stor-Oslo, vest eller 

Norsk båtsportkart A - 701 Oslo 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av mandag 10. juni. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen, tlf: 924 

07 060, e-post: leif@friluftsklubben.no 

Sommerfest på KSI-hytta 

lørdag 15. – søndag 16. juni 

Se invitasjon på side 4. 

Sykkeltur gjennom Krokskogen 
fra nord til sør 

onsdag 26. juni 

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. Sykkelturen kan forlenges 

Turfakta 
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via Bogstad helt tilbake til Frogner-

parken. 

Mer informasjon om Sykkelbussen finnes 

på www.skiforeningen.no, og her be-

skrives også alternative sykkelturforslag 

fra Ringkollen. Turleder vil legge ut mer 

info om planene på forumet før turen. Det 

er også mulig at vi tar en eller flere 

avstikkere til noen kjentmannsposter, litt 

avhengig av hvilken sykkelrute vi velger 

sørover. Sykkelturen fra Ringkollen til 

Sørkedalen er fra rundt 3 mil, derfra til 

Majorstuen er det ca. 1,5 mil. 

I fjor hadde vi en tilsvarende sykkeltur 

som vi kalte «En Sommernatt på 

Krokskogen», basert på den klassiske 

historien av Peter Chr. Asbjørnsen. 

Denne fortellingen som har inspirert 

mange til friluftsliv, kan leses her: 

http://norske-eventyr.com/en_sommernatt 

_pa_krokskogen/ Det er også mye annen 

artig information om eventyret på nettet, 

som f.eks hos Oslo kommunes byarkiv. 

 

Avreise:  

Med Skiforeningens sykkelbuss, avreise 

kl. 16:45 foran hovedinngangen til 

Frognerparken. 

BOOKING SYKKELBUSS: Deltakerne reser-

verer selv sykkelbussen. Se informasjon 

på Skiforeningens nettsider. Vanligvis er 

det mulig å booke 2-3 uker før avreise, så 

det lønner seg å være tidlig ute. Prisen er 

200 kr. for medlemmer av Skiforeningen, 

og 270 kr. for ikke-medlemmer - husk å 

ta med medlemskort hvis du har! Si ifra 

ved påmelding hvor du går på sykkel-

bussen. 

Retur: Sent på kvelden / tidlig natt, 

muligens over midnatt. Ønsker noen å ta 

bussen fra Skansebakken, så går den 

kvart på hver time fra Skansebakken, 

siste går 23:45. Det er begrenset plass til 

sykkel på bussen, men det er også mulig å 

sykle til T-banestasjonen på Røa. Eller 

sykle helt hjem for de som ønsker det. 

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. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av mandag 24. juni. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Kveldsutsikt mot Heggelivann, fra "En sommernatt i 

Krokskogen" i fjor – Foto: Aina Grymyr 

Turfakta 
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Sommertur 

onsdag 31. juli – søndag 4. august 

Årets sommertur blir denne gangen noe 

kortere enn vanlig, men like trivelig. 

Informasjon om hvor, hvordan etc. vil 

legges ut på nettsidene om ikke lenge. 

Påmeldingsfrist vil være 1. juni. 

Kontaktperson:  

Øyvind Grandum, tlf: 951 47 284 

 epost, oyvind@friluftsklubben.no 

 

Foto: Hanne Enger 
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Badetur til Østernvann 

onsdag 7. august 

Denne onsdagskvelden tar vi en kortere 

gåtur i Bærumsmarka, men en lengre rast 

ved Østernvann hvor vi bader, griller, og 

nyter sommerkvelden. 

 

Avreise:  

Med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 17.30. Si i fra ved på-

meldingen om du kan disponere bil. Vi 

parkerer ved Fossumbanen. Kommer du 

direkte er det oppmøte kl. 18. 

Retur: Vi er tilbake på Majorstuen ved 

21-tiden. 

Ta med: Badetøy og grillmat med tilbehør 

hvis du har lyst til å spise middag under 

rasten. Turlederen tar med engangsgriller. 

Påmelding: til turleder og kontaktperson 

innen utgangen av tirsdag 6. august. 

Kontaktperson: Iver Nicolai Gjersøe, 

epost@friluftsklubben.no, tlf: 452 59 357 

/ 67 53 29 20. 

 

Fra en tidligere bade-og-grilletur til Øyungen 

Foto: Hanne Enger 

Sykkeltur Romeriksåsene på 
langs 

søndag 18. august 

Denne søndagen sykler vi Romeriksåsene 

fra nord til syd, fra Grua til Tæruddalen 

(nær Skedsmokorset) og videre til Lille-

strøm. 

Fra Grua til Tæruddalen er det 54 km. I 

tillegg ca 8 km på vei fra Tæruddalen til 

Lillestrøm jernbanestasjonen. For de mest 

slitne kan vi få til bilskyss fra Tæruddalen 

til Lillestrøm. 

Vi sykler først opp til nær Brovoll og ned 

retning Bjørgeseter før turen går oppover 

igjen til Råsjøstua. Derfra til Hakkim, 

Engelstadvangen, Stor-Øyungen, trillesti 

forbi Smalgjermenningen og Gjerdrums-

gjermenningen. Herfra er det bilvei forbi 

Spikertjernshytta til Ringdalshytta. 

Videre et lite trillestiparti ned til Tærud-

dalen. 

Turen er krevende, da det både er langt 

og det er flere kilometer trillesti-partier. 

 

Avreise:   

Oslo S (Gjøvikbanen) kl. 09.02. 

PLASSBESTILLING:  Plass for sykkelen må 

bestilles (i god tid!) av hver enkelt hos 

NSB kundesenter, tlf. 815 00 888. 

Retur: Fra Lillestrøm stasjon ca kl. 19. 

Kart: Nordmarka Sommer 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 14. august. 

Kontaktperson: Ida Eriksen, tlf: 957 79 

014, e-post i.i.eriksen@gmail.com 

Turfakta 

Turfakta 
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Kveldstur – kajakktur over 
vestfjordens lunger 

onsdag 21. august 

Denne gangen legger vi ut fra Pelvika, 

Snarøyakilen. Vi tar Hundsund og ytre 

led forbi Grimsøya og Ostøya. Ved 

Langåra padler vi gjennom Middagsbukta 

eller drar rett forbi Rauskjæra til 

Konglungen og Spirabukta. Retur via 

indre eller ytre led etter vær og humør. 

Om været ikke tillater ytre led har vi flere 

fine leder lenger inn som vi kan ta. 

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: Pelvikodden, Snarøykilen, 

Fornebu kl 18:30 

Retur: 22:00 

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 du må være 

båtkyndig fra før. 

 

 

DET ER MULIG Å LEIE KAJAKK VED: 

Cojaq coaching & kajakk, 

www.cojaq.no/Kajakkurs/Leie-kajakk  

tlf: 908 522 56 

Bestumkilen:  

Oslofjord kajakk,  tlf : 950 50 821 

Sandvika: Bølgen og meg, 

www.bolgenogmeg.com/butikk/utleie  

tlf. 907 34 205 

Kart: Kart: Sykkelkart Stor-Oslo, vest 

eller Norsk båtsportkart A - 701 Oslo 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av tirsdag 20. august. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen, tlf: 924 

07 060, e-post: leif@friluftsklubben.no 

 

Foto: Leif Jørgensen 

 

Turfakta 
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Ola-Dilting i Østmarka 

søndag 25. august 

Hvert år arrangerer Oppsal Orientering 

den populære turorienteringen Ola Dilt, 

og årets er den 47. i rekken. I opplegget 

inkluderes 5 fjernposter litt lengre inn i 

ulike deler av Østmarka, og utenfor de 

tradisjonelle o-kartene. Vi har tenkt å ta 

en fellestur for å besøke noen av disse 

fjernpostene, som i år ligger i området 

rundt Vangen og Bysetermåsan.  

På runden har vi tenkt å passere 

Tømmerås, som er høyeste topp i Ski 

kommune. Herfra er det en fantastisk flott 

utsikt med sikttavle, så her har vi tenkt å 

ha en liten rast. På runden vår passerer vi 

også like ved den spesielle fergen over 

det lange, smale vannet Svartoren.  

Turen blir på ca. 15 km., og vi vil gå både 

på skogsbilveier, store og små stier og 

også i terrenget. Kanskje vi kommer over 

noe sopp også, spesielt traktkantareller er 

det er mye av i skogene rundt her. 

 

Fremmøte:  

Bysetermåsan kl. 11. Vi koordinerer 

transport etter påmeldingsfristen, si ifra 

hvis du stiller med bil (bilspleis). 

Ta med: Godt fottøy, sitteunderlag, mat 

og drikke, gjerne termos med noe varmt i, 

samt penger hvis vi går innom Vangen. 

Kart: Oppsals turkart over Østmarka 

1:25.000, evnt. Oslo Østmark 1:50 000. 

Turleder har med GPS med kart. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 21. august. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865. 

 

Fra en tidligere Ola Dilt-post med utsikt 

Foto: Steinar Roland 

Dagstur gjennom heilandskap i 
Finnemarka 

søndag 1. september 

Finnemarka er det området som av-

grenses av Tyrifjorden i nord, Hols-

fjorden og Lierdalen i øst, Drammen med 

Drammensdalen i sør, og Modumbygdene 

med Vikersund i vest. Vi har bare en 

gang vært i Finnemarka tidligere. Da 

besøkte vi Hørtekollen ved Sylling. 

Denne gangen går vi også inn fra 

Lierdalen, men lengre sør. Vi kjører til 

Egge, og derfra på bomvei inn til Garsjø 

og Eiksetra (DOT). Herfra går vi en runde 

på ca. 12 km, som mye går i et vakkert 

hei-terreng. Vi håper på klarvær denne 

dagen - turen byr på mange fine 

utsiktspunkter. 

Vi går først rett østover mot Stor-

steinsfjell. Stedet har et nydelig utsikts-

punkt. I H. O. Christophersens «Vei og 

Varde» fra 1961, beskriver han Stor-

Turfakta 
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steinsfjell slik: «For et befriende utsyn. 

Mot nord og vest endeløse skogmarker, 

mot øst den brede Lierdal og mot sør den 

åpne Drammensfjord. Det er ufattelig 

hvor meget land man overser fra denne 

høyde». Om hele denne høyden sier H. O. 

Christophersen videre: «I Oslos Nord-

mark har vi ikke noe slikt. Men dersom vi 

tenker oss Glåmene inne ved Appelsin-

haugen løftet 200 meter opp i luften og 

forstørret tyve ganger, får vi en fore-

stilling om den deilige vidda mellom 

Storsteinsfjell og Skimtheia». 

Videre går vi vestover mot Skimtheia, 

som er enda en perle i Finnemarka. Ved 

Skimtvarden finner vi en flott sikteplate 

med inngraverte avstander og navn på 

kjente steder over hele det nære Østlands-

området. Skimtvarden måler 554 m.o.h 

og er dermed det høyeste punktet i 

Drammen kommune nord for byen. 

Videre mot vest finner vi Tverråsen med 

sin storslåtte utsikt mot flere av Finne-

markas sentrale områder. Vi går ned igjen 

fra høyden over Måneskinnsheia ned til 

Solvang og tilbake til Eiksetra. 

 

Avreise:  

Med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 10:30. Si ifra ved påm-

elding om du disponerer bil. Bilspleis. 

Retur: Vi er tilbake på Majorstuen ca. kl. 

17.00. 

Ta med: Niste og drikke. 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 28. august. 

Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf 936 

17 068, e-post magne@friluftsklubben.no 

Dagstur i Nordmarka 

søndag 8. september 

Temaet for denne dagsturen er å oppsøke 

naturskjønne områder i marka. Vi har 

valgt å ta utgangspunkt i Naturvern-

forbundet i Oslo (NOA) sine «eventyr-

skoger». Det NOA kaller eventyrskog er 

skogområder med spesielt høy opp-

levelsesverdi. De har registrert områder i 

hele Oslomarka, og vi skal besøke det 

registrerte området mellom Frogner-

seteren og Skjennungsåsen. Turleder tar 

med NOA sin guide til området, hvor 

ulike poster er beskrevet underveis. Dette 

blir derfor en rolig tur hvor natur-

opplevelsen er viktigst. Vi blir kjent med 

hvordan skikkelig gammelskog skal være, 

og det er mange fine landskapsrom og 

ellers store variasjoner å se underveis på 

turen. Vi raster på Skjennungstua ca. 

halvveis på turen. 

Avreise:  

T-banens linje 1 fra Majorstuen kl. 10:26. 

Til Frognerseteren kl. 10:58. 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 4. september. 

Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf 936 

17 068, e-post magne@friluftsklubben.no 

 

En tidligere «eventyrskog-tur» - Foto: Hanne Enger

Turfakta 

Turfakta 
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Høstfargetur til Fønhuskoia 

fredag 13. – søndag 15. september 

Høstfargeturen i fjor la vi til Vassfarkoia. 

Denne gangen drar vi til Fønhuskoia som 

ligger en dagsmarsj lenger nord. 

Fønhuskoia er Ringerike Turistforenings 

nye stolhet i øvre Vassfaret, ca 2,5 timer 

med bil fra Oslo (155 km). Den blir 

offisielt åpnet juni 2013. Av bildene på 

ut.no ser vi at hytta har blitt utrolig flott i 

likhet med Vassfarkoia.  

 

Fønhuskoia – Kilde: ut.no 

Hytta ligger 50 m fra Strøen, det største 

vannet i Vassfaret. Ta gjerne med 

fiskestang (fiskekort). Parkering ca 750 m 

fra hytta. 

Det er mange turmuligheter i området. Vi 

tar sikte på en middels lang tur på lørdag 

og en kortere tur på søndag. 

 

Avreise:  

Fredag ca kl. 18. Samkjøring avtales etter 

påmelding. 

Retur: Antatt hjemkomst ca kl. 20. 

Pris: Overnatting kr. 410. Bilspleis kr. 

970 pr. bil. I tillegg fellesmat. 

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 fredag og lørdag. 

Kart: Sør-Aurdal (2005), 1:50 000. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Innen utgangen av torsdag 5. 

september Resterende plasser blir 

avbestilt fredag. Ved mindre enn 4 på-

meldte ved fristens utløp blir turen avlyst. 

Kontaktperson:  

Øyvind Grandum, tlf: 951 47 284 

 epost, oyvind@friluftsklubben.no 

 

Kjentmannssykkeltur fra 
Stryken til Kikut 

søndag 22. september 

Vi har hatt to kjentmannsturer til fots og 

på ski, så nå frister det med en sykkeltur 

for å jakte på en del av kjentmanns-

postene som ligger dypest inni Nord-

marka.  

Turfakta 
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Vi tar utgangspunkt i en rundtur fra 

Stryken for en lengre tur, der vi skal 

innom mange nye kjentmannsposter. 

Første stopp blir postene 23 Store 

Skillingen, før vi sykler oppover til 22 

Almedalshøgda, øst for Grimsvannet. Vi 

ser om en avstikker opp til 25 Søndre 

Brannfjell frister, mens 27 Store Sand-

ungsdammen ligger kort fra sykkelveien. 

Planen er å ta en rast på Kikut før vi 

sykler opp til post 29 Haklomiddags-

kollen, en av høydepunktene på turen. Så 

ser vi om ytterligere noen poster frister på 

returen tilbake til Stryken, som eksempel-

vis 28 Plaga og 26 Smalvann.  

 

Avreise:  

remmøte Stryken kl.10. Vi avtaler 

transport nærmere påmeldingsfristen, si 

ifra hvis du har bil som kan ta med sykler. 

Retur: Vi lar form og føre påvirke 

hvordan ruten legges opp. Turen blir lang 

så det kan bli kveld og mørkt før vi er 

tilbake. 

Ta med: Varme klær, mat og drikke, samt 

sykkelfiksesaker og Kjentmannsheftet 

2012-2014 hvis du er kjentmannsjeger. 

Ta også med sykkel- og/eller hodelykter, 

og evnt. penger til bilspleis. 

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 18. september. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Lysvandring langs Alnaelva 

torsdag 26. september 

Hvert år i september er det mulig å gå 

elvelangs i fakkellys langs flere elver i 

Oslo. Den mest kjente er fakkel-

vandringen langs Akerselva torsdagen 

nærmest høstjevndøgn. Den har vokst i 

deltakelse de siste årene med tusenvis av 

deltakere, blitt miljøsertifisert og tatt 

navnet 'Elvelangs i fakkellys'. 

I år satser vi på en tur langs en annen elv 

der lysvandringen også vokser i størrelse, 

opplegg og popularitet. Torsdagen etter 

høstjevndøgn avholdes Lysvandring lang 

Alnaelven. 

I skrivende stund er ikke detaljene for 

2013-programmet klart, så vi legger ut 

mer informasjon om denne turen når det 

nærmer seg, samt på Friluftsforumet. 

Langs elven vil det være flere kulturelle 

innslag på utvalgte knutepunkter, og disse 

må vi jo få med oss.  

 

Avreise: Oppmøte kl 19 - startsted avtales 

på forumet før turen. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av tirsdag 24. september. 

Kontaktperson og turleder: Aina Grymyr, 

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

evnt. tlf. 922 35 865. 

 

Kilde: www.alnaelva.no 

Turfakta 

Turfakta 
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Fårikålaften på Sellanrå 

lørdag 5. – søndag 6. oktober 

Vi følger opp tradisjonen med tur til 

Sellanrå hvor vi serverer fårikålmiddag 

med kjøtt fra årets lam den første helgen i 

oktober. Vil du ha noe annet, ta med noe 

eller bruk proviantlageret, og lag en 

annen rett selv. Ellers er det vel lite som 

kan måle seg med en hyggelig kveld på 

hytta foran et sprakende peisbål. Alle 

turdeltakerne er også velkomne til å bli 

med på arrangementet «åpen dag» på 

søndag. 

Det følger ikke med turleder på turen opp 

fra Skar på lørdag, men det legges opp til 

felles avreise. Se nærmere om tids-

punktene for t-bane og buss i egen 

rubrikk. Du kan ellers velge å komme opp 

på egen hånd. Det er ca. en times gange 

opp til hytta. Følg merking mot Tømte-

hyttene. Rett før Tømtehyttene er det 

merket videre mot Sellanrå. Middagen er 

klar ca. kl. 18.00. 

Søndag er det åpen dag på hytta, hvor det 

blir foredrag og vaffelservering. Mer om 

dette arrangementet kommer i neste 

nummer av Friluft. 

 

Avreise: Fra Jernbanetorget ta t-bane nr. 3 

– Ringen - kl. 15:38. Den er på Nydalen 

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

15:57. Gå av på Nordre Vaggestein (siste 

holdeplass før Skar) kl. 16:16. 

Retur: Søndag formiddag. 

Pris: Overnatting på Sellanrå for 

medlemmer 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 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 2. oktober. 

Kontaktperson:  

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

magne@friluftsklubben.no,  

Åpen dag på Sellanrå 

søndag 6. oktober 

Denne søndagen arrangerer vi åpen hytte 

med servering av vafler, kaker, kaffe, te 

og saft. Alle turfolk inviteres til å ta turen 

innom hytta.  

Som tidligere år vil det bli et eget tema 

for dagen med underholdning av en eller 

annen sort. Flere detaljer vil komme i 

neste nummer av Friluft. 

Kontaktperson:  

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

magne@friluftsklubben.no 

 

De ser små og søte ut, men vær forsiktig! De kan 

være veldig giftige! Spis aldri sopp som du ikke er 

helt sikker på. - Foto: Lin Østad

Turfakta 
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 Loddrett 

1 Løypekryss mellom 

Stryken og Kikut 

2 Drikk 

3 Kjøretøy 

4 Pump 

5 Mesterskap 

6 Plante 

7 Likedan 

8 Gruveområde på 

Romeriksåsen 

13 Blodtype 

16 Bly 

17 Union 

18 Styret 

20 Muntlig 

24 Redskap 

25 Øyboer 

28 Litauen 

 

 Vannrett 

1 Vann i Nordmarka 

9 5 + 5 

10 Like 

11 Spisekart 

12 Alderstillegg 

14 Romstasjon 

15 Kjerring 

19 Sint folkemengde 

21 Allergifremkallende plante 

22 Værmelding på nett 

23 Søppelfylling i Bærum 

26 Merke 

27 Løsarbeider 

29 Sykdom 

30 Stemme 

31 Ånd 

  

 

 

Friluftskryss 2 / 2013 

 
Av Morten Eriksen 

Innsendig via mobiltelefon 

Bruk bokstavene i rutene merket fra A til G for å 

finne løsningsordet. 

For å være med i trekningen om premier sender du 

inn løsningsordet sammen med ditt navn på SMS til 

909 15 571. 
 

Frist er 15. september 
 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

En kartmappe 

Sammenleggbar turkopp 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 3 / 2013) sammen med løsningen. 

. 
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Friluftskryss 1/2013 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». 

Etter sigende litt av en nøtt denne gangen, 

men blant de som hadde riktig løsnings 

ord ble det trukket ut to vinnere; Anne-

Line Filiberto og Hans Edvard Sunde. 

Gratulerer!  

De to vinnerne får tilsendt henholdvis et 

kompass og det nye turkartet for 

Nordmarka syd – begge deler nyttig 

utstyr for å bli enda mer kjent med marka, 

og finne riktige navn på vann, løypekryss 

og gruveområder som skaper hodebry i 

denne utgavens kryssord. 

 

 

Bokanmeldelse - Kajakkboken 
som tåler vann, Padleteknikker 
for alle nivå 

Av Hans Christian Alnæs 

Cojaq 2012 (Oslo) 

 

Denne robuste boka imponerer ved sitt 

klare språk og beskrivelser. Støtten av 

gode illustrasjoner for de enkelte 

teknikker gjør boka til en god og praktisk 

håndbok man gjerne tar med. Innholds-

fortegnelsen forteller at boka er godt 

gjennomtenkt. Samtidig blir den et godt 

oppslagsverk som er nyttig på tur, og når 

du ønsker å trene på nye eller velkjente 

teknikker.  

Kos deg med en lettfattelig bok og gode 

grunnprinsipper i kajakk. 

Leif Jørgensen 

 

 

Smått og stort 
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Bokanmeldelse - Ultima Thule 
Oppdagelsesreiser i arktis 

Av Matti Lainema & Juha Nurminen 

Schibsted Forlag  2010 [Oslo] 

 

Arktis er et fascinerende område 

dominert av hav, snø og is, og der det er 

spesielle utfordringer og begrensninger. 

Lainema ser på folk og teknikker som 

lykkes i det høye nord. 

Reiser i arktiske strøk byr alltid på 

utfordringer som vi søringer sliter med å 

takle. Grekeren: Pythéas fra Massaliotes 

(Πυθέας ὁ Μασσαλιώτης ) imponerer 

med sin reise og beskrivelser av Island 

(Thule) og ishavet i nord. En bragd 

europeérene ikke kan overgå før lenge 

etter at Christopher Columbus møter 

«kinamenn» utenfor Island i 1477. Vi 

følger strabasiøse reiser opp gjennom 

tidene med en innlevelse og klarhet om 

egenskapene som drev disse mennene 

som åpnet for vår viten om arktis. Fra 

urfolk & Pythéas, vikinger & kosakker, 

fram til den moderne tids erobringer med 

Amundsen og Peary. En godt skrevet bok 

jeg håper flere kan få gleden av å lese. 

Leif Jørgensen 

Fra åpningen av Ola-Dilt 

Hvert år arrangerer Oppsal Orientering 

den populære turorienteringen Ola Dilt, 

og årets er den 47. i rekken. I alt er det 

satt ut 80 poster i Østmarka på Oslosiden. 

I tillegg er det 5 fjernposter som ligger 

lengre inn i marka. Disse 5 er i år plassert 

i nærheten av Bysetermåsan. Noen av 

disse skal Friluftsklubben besøke på turen 

25. august. 

I år har vi fått lagt inn en brosjyre for 

Friluftsklubben i konvoluttene som selges 

med Ola-Dilt-kartene. Som takk for dette, 

var vi med å pakke i alt 1350 konvolutter. 

 

 

Bildene er fra åpningen av Ola-dilt- 

sesongen, hvor det også var satt ut 5 

ekstra poster i anledning dagen. 

Mere info finnes på www.oppsal.com 

Tekst og foto - Steinar Roland
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Foto: Bjørn Christian Enger 
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Asbjørnsen – en pionér innen 
friluftslitteratur 

Det er opp igjennom årene blitt skrevet 

atskillige bøker om friluftsliv, og mange 

har det blitt om Oslomarka. Bernhard 

Herres «En jegers erindringer» er en av 

de første norske bøker som romantiserte 

og lovpriset norsk natur. Han døde 

dessverre ung før han fikk utgitt denne, 

som var basert på historier fra turer 

innover Nordmarka og Krokskogen. Boka 

ble likevel utgitt noen år senere, av Peder 

Christen Asbjørnsen, som selv var en av 

disse første forfatterne.  

Alle kjenner Asbjørnsen som en eventyr-

forteller. Men mange av hans historier er 

også naturskildringer fra Oslomarka som 

skriver seg fra midten av 1800-tallet. Han 

debuterte selv som forfatter med historien 

Kvernsagn i 1840. Den gang var 

Christiania en liten by, og en vandring 

langs Akerselva opp mot Maridalsvannet, 

ville vært en ganske mye mer landlig tur 

enn i dag.  

I dette nummeret av Friluft har vi gleden 

av å gjengi Kvernsagn i sin helhet! 

Historien er en typisk naturhyllest fra 

Asbjørnsen, med beskrivelse fra en tur 

kombinert med hans eventyrfortellerlyst. 

I blant annet den senere «En sommernatt 

på Krokskogen» gjør han akkurat det 

samme.  

Jeg ønsker dere en god lesning med 

denne pionérfortellingen innen norsk 

friluftslitteratur! 

Magne Arentsen 

           

Når verden går meg imot, og det 
unnlater den sjelden å gjøre når det gis 
noen leilighet til det, har jeg stetse 
funnet meg vel ved å ta en frilufts-
vandring som demper for min smule 
bekymring og uro.  

Hva som hadde vært i veien denne gang, 

husker jeg nu ikke mere; men det som 

står klart for min erindring, er at jeg en 

sommereftermiddag for noen år siden 

vandret oppover engene på østsiden av 

Akerselven med fiskestangen i hånden, 

forbi Torshaug og Sandaker gjennom 

Lillohagen til oset ved Maridalsvannet.  

 

Utsikt over Maridalsvannet fra Raudløkkollen – 

Foto: Hanne Enger 

Kvernsagn 
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Den klare luft, høylukten, blomster-

duften, gangen, fuglekvitteret og de 

friske, luftningene ved elven, virket i høy 

grad opplivende på mitt sinn. Da jeg 

kom over broen ved oset, begynte solen 

å helle mot åsranden; snart lånte den 

aftenskyene sin beste glans, forat de en 

kort stund kunne fryde seg ved den 

fremmede prakt og speile seg i de klare 

bølger; snart brøt den igjennom sky-

dekket og sendte ut en lysstrime, som 

dannet gylne stier i de mørke barskoger 

på den andre siden av vannet. Efter den 

hete dagen førte aftenvinde med seg en 

forfriskende duft fra granene; og de 

fjerntklingende, hendøende toner av 

gjøkens aftensang stemte sinnet til 

vemod. Mekanisk fulgte mitt øye fluene 

jeg hadde kastet ut, efter som de førtes 

med strømmen. Se, der sprang en gyllen 

fisk - snøret fór surrende av snellen, og 

da jeg holdt den fast, sto stangen bøyd 

som et tønnebånd: det måtte være en 

ørret på tre merker. Nu var det ikke tid 

til å falle i staver over granduft og 

gjøkegal; en kunne behøve sin smule 

åndsnærværelse for å bringe fisken i 

land. For strømmen var stri og fisken 

sprek, og jeg hadde ingen håv, så jeg 

måtte gi ut snøre og vinde inn igjen to 

ganger, før den lot seg tvinge til å gå 

med strømmen inn i en liten vik, hvor den 

heldig ble brakt i land og viste seg å 

være en vakker, rødflekket ørret, 

omtrent så stor som jeg hadde tenkt.  

Jeg ble ved å fiske på vestkanten ned-

efter elven; men bare småkjøer snappet 

efter fluene mine, og en snes stykker var 

alt jeg fikk.  

Da jeg kom til Brekke-sagen, var 

himmelen overskyet; det var alt temmelig 

mørkt, bare ved den nordvestlige rand av 

synskretsen sto en eplegrønn strime, 

som kastet et dempet lys på sag-

dammens stille flate. Jeg gikk ut på 

lensen og gjorde noen kast, men med lite 

hell. Ikke et pust rørte seg; vinden 

syntes å ha gått til hvile, og bare fluene 

mine brakte det blanke vannet til å 

skjelve.  

En halvvoksen gutt som sto bak meg 

oppi bakken, rådet meg til å "harve med 

fløtt!" - en hel klase metemark på kroken, 

som dras støtvis bortover vannflaten - 

og bød seg til å skaffe agn. Jeg fulgte 

rådet, og forsøket lyktes over for-

ventning. En ørret på et par merker bet 

straks på kroken og ble, ikke uten 

vanskelighet, brakt opp på det ube-

kvemme landingsstedet. Men dermed var 

det også forbi. Ikke et napp mer var å 
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merke, ingen fisk kruset vannet i den 

stille dammen; bare når flaggermusene 

skjøt ned efter insekter, dannet det seg 

stundom sitrende ringer, som bredde 

seg ut over den blanke flaten.  

Foran meg lå sagens indre klart opplyst 

av en luende skorstensild. Sagen var i 

full gang; men det så ut som om hjul, 

blader og vektstenger ikke nu ble styrt 

eller ledet av noen menneskelig vilje og 

hånd, men bare gikk som et leketøy for 

kvernknurrens eller fossegrimens lune og 

usynlige tak. Men jo, til slutt viste der 

seg menneskelige skikkelser også. En 

fór med en veldig fork ut på tømmeret i 

dammen for å hale en stokk inn i tømmer-

rennen, og satte hele flaten i bølgende 

bevegelse; en annen kom skyndsomt 

fram med en øks i hånden for å benke 

tømmerstokken og kaste ut bakhunen, 

som brakende styrtet ned i dypet. Det 

suste og bruste, hvinte og klang der 

innefra, og stundom ble, lik et jutulsverd 

- en skulle tro i fektningen med nattens 

ånder - et blinkende sagblad satt i be-

vegelse ut i luften, for åsage av kubbene 

eller de ujevne ender på stokkene.  

Nordenfra kom det nedefter elvedraget 

noen kalde gufs, som lot meg føle at jeg 

var våt og trett, og jeg bestemte meg 

derfor til å gå inn og hvile meg litt ved 

ilden i sagstuen. Jeg ropte på gutten, 

som ennu sto og kopte nedved bredden, 

og ba ham ta fiskekurven, som jeg hadde 

satt igjen, og følge efter over lensen, - 

de glatte stokkene husket, så vannet 

skvalpet over for hvert skritt jeg tok.  

Ved den ene skorstenen i sagen satt en 

gammel gråskjegget arbeidsmann med 

rød lue ned over ørene. Skyggen av 

skorstenen hadde skjult ham for meg før. 

Da han hørte jeg gjerne ville hvile og 

varme meg litt, tok han straks en stokke-

knubb og laget et sete til meg ved ilden.  

"Det var en lekker fisk," sa den gamle, 

han tok den siste ørreten jeg hadde fått, 

i hånden, "og det er en hakefisk au; han 

veger mest tre merker. Den har Di 

sikkert fått i dammen her?"  

Jeg medga det, og mannen, som lot til å 

være en ivrig fisker, la i vei med å fortelle 

om de store ørretene han hadde fått på 

dette strøket for en tredve år siden, da 

han kom her ut fra Gudbrandsdalen, og 

anstilte likeså hjerterørende klager over 

hvordan fisken tok av og sagflisen tok til, 

som Sir Humphry Davy i sin Salmonia.  

"Fisken den tar av," sa han, med en 

stemme som trengte igjennom sagduren; 

"for slik en gullhake, inte større enn den 
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der, er det rart å få nå. Men sagflisa den 

tar tel år for år, og en kan inte undres 

over at fisken inte går ut i elva; for lukker 

'n på kjeften og skal ta en svelg reint 

vatn, så får 'n hele kroen full ta sagflis og 

mukker. Den fordømte sagflisa! - Gud 

forlate meg mi synd like væl - det er saga 

som gir oss brød, både meg og mine. 

Men je blir så arg, når jeg tenker på de 

svære kolvene je har dradd her i gamle 

dager."  

Gutten var imens kommet efter med 

fiskekurven, men han så ut til å være ille 

til mote over all larmen og uroen i sagen. 

Forsiktig trådte han på gulvbreddene, 

og på ansiktet hans så en hvor engstelig 

han var for vannet som bruste mellom 

hjulene under føttene på ham.  

"Her er det fælt å være, gi' jeg var vel 

hjemme," sa han.  

"Hører du ikke hjemme her?" spurte jeg.  

"Hå er det for en kar da, hå er du ifrå?" 

spurte den gamle.  

"Å, jeg er fra Gamlebyn, og så har jeg 

vært hos fullmektien på Brekke med et 

brev for lensmann; men jeg er så redd for 

å gå alene i mørke," svarte gutten, som 

hele tiden hadde holdt seg i nærheten 

av meg.  

"Skjems du inte å syte for slikt, så stor 

og lang du er," sa den gamle; men litt 

efter la han trøstende til: "Rettnå 

kommer månen opp, og du får nok følgje 

med denna karen her."  

Jeg lovet den mørkredde følgeskap like 

til Beierbroen, og det lot til å gjøre ham 

litt roligere. Imidlertid stanset sagen, og 

to av karene ga seg i ferd med å file og 

skjerpe sagbladene, med en hvinende 

lyd som gikk til marg og ben - så gjen-

nomtrengende er lyden at den om natten 

ikke sjelden klinger fra de fjerne sagene 

helt ned til byen gjennom fosseduren. 

Den syntes å virke ubehagelig på 

nervene til den mørkredde gutten.  

"Huff, her torde jeg ikke være en natt 

for mye godt," sa han og stirret omkring 

seg som om han ventet å se en nøkk 

komme opp gjennom gulvet, eller en 

nisse i hver krok.  

"Ja, da har je væri her mang ei natt, je," 

sa gamlingen, "og inte har je hatt stort 

for det heller."  

"Jeg har hørt av mor at det skal være så 

mye trollskap og fanteri i slike sager og 

kvernhus," kom det skremt fra gutten.  

"Je har inte fornummi noe, je kan inte 

seia det," sa den gamle. "Vatnet har nok 
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blitt slått av og sett på for meg imellom, 

når je har dorma litt på saga om natta, og 

imellom har je hørt det var tusla i bak-

hunen, men sett noko har je aldri. Folk 

trur inte på slikt heller nå," sa han, og 

skottet spørrende bort på meg, "og 

demmerså tør det inte væge seg fram; 

folk er for kloke og beleste nåtildags."  

"Det kan du ha rett i," sa jeg, for jeg 

merket godt at det lå noe skjult bak det 

blikket han sendte meg, og ville heller ha 

ham til å fortelle gamle historier enn 

innlate meg på å drøfte hans tvil og den 

påstand at opplysningen skulle være en 

skremsel for nisser og underjordiske. 

"Det kan du ha rett i på en måte. I gamle 

dager var folk sterkere i troen på all 

slags trollskap; nu later de som de ikke 

tror på det, for å synes kloke og opp-

lyste, som du sier. Men i fjellbygdene 

hører en ennu at de underjordiske viser 

seg, tar folk inn til seg, og slikt. Nu skal 

du," føyde jeg til for riktig å få ham på gli, 

"nu skal du bare høre en historie som 

skal være hendt etsteds, men hvor og 

når det er hendt, det kan jeg ikke minnes.  

Det var en mann som hadde en kvern 

ved en foss, og der var det også en 

kvernknurr. Om mannen, som skikk er på 

noen steder, ga ham lefseklining og 

juleøl for å øke melet, har jeg ikke hørt; 

men det er ikke rimelig, for hver gang han 

skulle male, tok kvernknurren fatt i 

kvernkallen og stanset kvernen, så han 

ikke fikk malt. Mannen visste godt at det 

var knurren, og en aften han skulle male, 

tok han med seg en gryte full av bek og 

tjære og gjorde opp ild under. Da han 

slapp vannet på kallen, gikk den en 

stund; men så ble den stanset, som han 

hadde ventet. Han stakk og slo efter 

kvernknurren nedi rennen og omkring 

kvernkallen, men det hjalp ikke. Til sist 

åpnet han døren som gikk ut til kvern-

kallen og rennen. Men da sto kvern-

knurren midt i døren og gapte, og gapet 

var så digert at underkjeften var ved 

dørstokken og overkjeften ved dør-

bjelken.  

"Har du sett så stort gapandes?" sa 

han.  

Mannen fór efter bekgryten, som sto og 

kokte, slo den i gapet på ham, og sa: 

"Har du kjent så hett kokandes?" Da 

slapp kvernknurren kallen og satte i et 

forferdelig brøl. Siden har han hverken 

vært sett eller hørt der, og heller ikke har 

han hindret folk i å male." -  

"Ja," sa gutten, som med blanding av 

frykt og nysgjerrighet hadde fulgt min 



Friluft nr 2/2013 

28 

fortelling, "dette har jeg riktig hørt av 

bestemor mi, og hu fortalte en annen 

stubb også om en kvern.  

Det var oppå landet etsteds, og ingen 

kunne få malt der, for det var så fullt av 

trollskap. Men så var det en fattig-

kjerring som var så nødig om åfå malt litt 

en kveld, og hu ba om hun ikke kunne få 

lov til å male der om natten. "Nei, gud-

bevares," sa mannen som eide kverna, 

"det går ikke an at du maler der i natt; 

det kommer nok til å spøke både for deg 

og kverna da," sa 'n. Men kjerringa sa 

hun var så nødig om å få malt, for hun 

hadde ikke mjælsåa å koke velling av og 

ikke matbeten å gi ungene. Ja, til slutt så 

fikk a lov til å gå på kverna og male om 

natten.  

Da hu kom dit, gjorde hu varme på 

under en stor tjæregryte som sto der, og 

fikk kverna i gang, og satte seg til å 

binde på en hose i skorsteinen. Om en 

stund kom det inn et kvinnfolk og hilste 

på a.  

"God kveld du," sa hu til kjerringa.  

"God kveld," sa kjerringa, hu ble 

sittende og binde.  

Men rett som det var, tok hu som var 

kommet inn, til å kare varmen utover 

skorsteinen. Kjerringa kara 'n i hop 

igjen, hu.  

"Hå er namnet ditt da?" sa den 

underjordiske til kjerringa.  

"Å, je heter Sjøl je," sa kjerringa.  

Dette syntes hu var et rart navn, og så 

tok a til å kare varmen utover skor-

steinen igjen. Og kjerringa ble sinna og 

tok på å skjelle og kara 'n i hop igjen. 

Dette drev dem på med en lang stund; 

men best det var, fikk kjerringa veltet 

tjæregryta nedover den andre. Hu til å 

huie og skrike, og så rente a ut og ropte:  

"Far, far, Sjøl har brent meg!"  

"Å, har du sjøl gjort det, så får du sjøl ha 

det," sa det borti berget."  

"Det var godt det inte gikk gæli med 

den kjerringa," sa den gamle grå-

skjeggen. "Hu kunne gjerne ha brent 

opp både seg sjøl og kverna. Da je var 

heme, hørte je tala om noko slikt, som 

skulle hendt der i gamle dager. Det var 

en gardmann der som hadde ei kvern, og 

den brann for 'n to pinsekvelder på rad. 

Da det lei til pins-tid trea året, var det 

en skredder hos 'n og sydde helgeklær.  

"Skal tru hosdan det går med kverna 

denna gongen, tru det skal brenne i natt 

au?" sa mannen.  
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"Det skal inte ha no nau med det," sa 

skreddern, "gi meg nøkkeln, så skal je 

passe kverna."  

Det tykte mannen var både væl og bra; 

og da det lei på kvelden, fekk skreddern 

nøkkeln og gikk ne-i kverna - hu var tom 

enda, for hu var nybygd - og så sette 'n 

seg midt på golvet, tok krittet sitt og slo 

en stor ring rundt ikring seg, og rundtom 

den ringen skreiv 'n fadervår, og så var 'n 

inte redd, om så sjølve fanden skulle 

kommå. Da det var høgstnattes, flaug 

døra opp med ett, og inn kom det så 

tjukt med svarte katter at det yrde. Dom 

var inte seine før dom fekk ei gryte på 

peisen og til å legge på under, så det tok 

til å brase og frase i gryta, som om hun 

var full av kokandes bek og tjære.  

"Hå, hå," tenkte skreddern, "henger det 

slik i hop," og inte før hadde 'n sagt det, 

før ei ta kattene skauv labben bak gryta 

og ville velte a.  

"Scht katte, du brenner deg!" ropte 

skreddern.  

"Scht katte, du brenner deg! sier 

skreddern til meg," sa katta til de andre 

kattene, og alle sammen bort frå peisen 

og til å hoppe og danse rundt om ringen; 

men rett som det var, luska katta bort til 

peisen att og ville skubbe over ende 

gryta.  

"Scht katte, du brenner deg!" skreik 

skreddern, og skremte a ifrå peisen.  

"Scht katte, du brenner deg, sier 

skreddern til meg," sa katta til de andre 

kattene, og alle sammen til å danse og 

hoppe, og rett som det var, var dom 

borte att og fresta å velte gryta.  

"Scht katte, du brenner deg!" skreik 

skreddern, og tok slik i at dom fór 

bortetter golvet den eine over den 

andre, og så tok dom til å hoppe og 

danse som før.  

Så slo dom krins utenom ringen og tok 

på å danse rundt ikring 'n snøggere og 

snøggere, og til slutt så snøgt at det gikk 

reint rundt for skreddern, og dom 

glodde på 'n med slike store fæle auer, 

som om dom ville eta 'n levandes.  

Men best som det var, stakk den katta 

som hadde vøri i ferd med å velte gryta, 

labben sin innafor ringen, jussom hu 

hadde hug til å få tak i skreddern. Men 

da skreddern såg det, løyste 'n på 

telgjekniven og heldt 'n ferdig. Rett som 

det var, slo katta labben innafor ringen 

att, men i samme blinken hakka skred-
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dern labben ta, og alle kattene ut det 

forteste dom vant, med ul og med skrik.  

Men skreddern la seg i ringen, og sov til 

sola sto langt inn på golvet til 'n. Så 

stod 'n opp, læste att kverna og gikk 

opp på garden.  

Da han kom inn i stua, låg både mannen 

og kjerringa enda, for det var pinse-

morrån.  

"Signe dagen," sa skreddern, og ga 

mannen hånda.  

"Takk, deg au," sa mannen, og han vart 

både glad og undren da han fekk sjå att 

skreddern, det kan en nok veta.  

"Signe dagen, mor," sa skreddern, og 

baud kjerringa hånda.  

"Takk, deg au," sa kjerringa. Men hu var 

så bleik, og såg så rar og forstyrra ut, og 

hånda si gjømte a under felden; men til 

slutt rette hu fram den venstre til 'n og 

da skjønte skreddern hosdan det hadde 

seg, men hå 'n sa til mannen og hosdan 

det gikk kjerringa sia, det veit inte je." -  

"Møllerkjerringa var trollkjerringa sjøl, hu 

da?" spurte gutten.  

"Kan veta det," sa gamlingen.  

Det var nesten ikke råd å høre et ord 

lenger, for sagen gikk igjen med sus og 

med brus. Månen var oppe og trett-

heten vekk efter den korte hvilen. Jeg sa 

derfor farvel til den gamle, og gikk 

elvedraget og myrene nedi dalen. Opp 

over byens røkslør reiste Akershus seg 

med sine tårn, de trådte klart frem mot 

fjordens speil, som Nesodden kastet 

seg langt ut i som en mektig slagskygge. 

Himmelen var ikke ganske ren, og det 

var litt drag i skyer og luft; månelyset 

blandet seg med sommernattens dem-

ring, og dempet omrissene i forgrunnen 

av det landskapet som strakte seg for 

våre føtter. Men over fjorden lå måne-

skinnet blankt og strålende, mens 

Asker- og Bærumsåsene hevet seg 

over hverandre i sortblå skygninger og 

dannet landskapets fjerne ramme.  

Kveget av natteduggens kjølige bad 

sendte fioler og andre natteblomster sin 

liflige duft ut over engene, men fra 

myrene og bekkedragene kom av og til 

klamme luftninger, som isnet igjennom 

meg.  

"Huff, det grøsser i meg," ropte min 

ledsager. Han trodde at disse luft-

ningene var pustet av nattens ånder, og 

mente å se en trollkjerring eller en katt 

med gloende øyne i hver busk som rørte 

seg i vinden.  
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Generalforsamlingen ble avholdt tirsdag 

19. mars kl. 18 i Tidemandsstuen i Oslo. 

Årsberetningen og regnskap ble gjennom-

gått. Regnskapet viser et lite overskudd i 

stedet for det budsjetterte underskuddet. 

Dette skyldes at foreningen ikke har hatt 

kapasitet til de store hytteprosjektene som 

var planlagt (ny hytte «Smutthullet» eller 

helikopterfrakt Sellanrå). 

Sellanrå har hatt overraskende lav inntekt. 

Dette ble kommentert. Antall bestillinger 

tyder på at mange besøkende ikke betaler. 

Styret skal gjennomgå rutinene for 

oppfølging av bestillinger. 

Budsjett for 2013 ble vedtatt. Det var 

denne gangen ikke innkommet forslag til 

vedtektsendringer eller andre saker til 

generalforsamlingen. 

Følgende personer ble valgt inn i styret: 

- Magne Arentsen (leder, 1 år) 

- Hanne Enger (medlem, 2 år) 

- Aina Grymyr (medlem, 2 år) 

- Ida Irén Eriksen (varamedlem, 1 år) 

- Ingve Dragsnes (varamedlem, 1 år) 

Øyvind Grandum og IverNicolai Gjersøe 

var i år ikke på valg. 

Marte Gjerde og Leif Jørgensen ble valgt 

til valgkomitéen. Steinar Roland ble valgt 

som revisor. 

Fullstendig referat fra generalfor-

samlingen, inkludert vedtatt budsjett kan 

fås ved henvendelse til 

oyvind.grandum@gmail.com 

Følgende personer sitter nå i styret: 

  

Magne Arentsen, Hanne Enger, 

styreleder nestleder 

  

Øyvind Grandum, Iver Nicolai Gjersøe, 

styremedlem styremedlem 

  

Aina Grymyr, Ida Irén Eriksen, 

styremedlem varamedlem 

 

Ingve Dragsnes, varamedlem 

Generalforsamlingen 2013 
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eller hele hytta. For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 7 plasser for holde av hele hytta. På 

Solstua kan man uansett holde av hele hytta. 

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

direkte til kontonummer: 9235.21.68396. 

Hytta bestilles på Friluftsklubbens nettsider (www.friluftsklubben.no), ved å kontakte Friluftsklubben 

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

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

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

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

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

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

hyttene. 
 

Priser på hyttene 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 100,- 180,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år gratis 130,- 

Overnatting, barn under 16 år gratis 80,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

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

plass (ca. 800 meter). 

Hytta har 5 sengeplasser fordelt på ett soverom og en stue. Hytta har en koselig 

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

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

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

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

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

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

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

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

hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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 Sellanrå Turisthytte  

 

 

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

vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.  

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

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

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

dekketøy til ca. 20 personer.  

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

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

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

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

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

lageret.  

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

plasser hvis man ønsker å være alene. 



 

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

 
 

A – POST 
Arrangementer 

Måned Dato Tur/arrangement 

Mai 
12. Dagstur i Østmarka med 17. mai-lunsj 

18. – 20. Pinsedugnad på Sellanrå 

Juni 

2. Dagstur i Vestmarka 

5. Onsdagsturen - Båttur på Øyeren med mat på Gansvika Kro 

9. Dagstur til Villa Malla og Hurum 

12. Kveldstur – kajakktur i Bærumsbassenget 

15. – 16. Sommerfest på KSI-hytta 

26. Sykkeltur gjennom Krokskogen fra nord til sør 

Juli 3.  Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

August 

31. – 4. Sommertur 

7. Onsdagsturen - Badetur til Østernvann 

18. Sykkeltur Romeriksåsene på langs 

21. Kveldstur – kajakktur over vestfjordens lunger 

25. Ola-Dilting i Østmarka 

September 

1. Dagstur gjennom heilandskap i Finnemarka 

4. Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

8. Dagstur i Nordmarka 

13. – 15. Høstfargetur til Fønhuskoia 

22. Kjentmanssykkeltur fra Stryken til Kikut 

26. Lysvandring langs Alnaelva 

Oktober 

2. Månedens onsdagstur – se friluftsforum 

5. – 6. Fårikålaften på Sellanrå 

6. Åpen dag på Sellanrå 
 


