
Friluft              

Organ for Friluftsklubben i Oslo                    nr. 2/2014    17. årgang 
 
 

Turer sommer og høst 

Invitasjon til sommerfest 20. juni 

Vasaloppsinspirasjon 



Friluft nr 2/2014 

2 

 

Leder’n 

Denne høsten kommer det nye 

kjentmannsposter. Jeg vil gjerne reklam-

ere litt for dette. Kjentmannsmerket er en 

form for «kulturminne-turorientering». 

Postene er valgt ut fra stedets historie 

eller særegne natur. Det er satt ut 50 

poster fordelt på alle marker rundt Oslo. 

For å gå til Kjentmannsmerket trenger du 

«Håndbok til Kjentmannsmerket» og 

turkart 1:50 000 for den/de markene du 

vil ta poster i. Kjentmannsmerket gir deg 

en god anledning til å oppsøke nye turmål 

og oppdage andre, spennende områder av 

Marka enn de du vanligvis ferdes i.  

Friluftsklubben vil gå innom mange av 

postene på sine turer. Så hvorfor ikke ta 

kjentmannsmerket sammen med oss? Vi 

arrangerer tur til åpningen av de nye 

kjentmannspostene søndag 31. august. Vi 

følger også opp med en Kjentmanns-

posttur søndag 7. september. (Se turpro-

grammet).  

Dette nummeret av Friluft inneholder 

mange interessante turer som vi håper du 

vil bli med på. Vi er svært avhengige av 

medlemmenes deltakelse for å opprett-

holde de mange arrangementene våre. Vi 

skulle gjerne ha hatt enda flere medl-

emmer, så vi oppfordrer medlemmene 

våre til å fortelle andre om oss. Kanskje 

kan du få med deg en venn på neste tur?  

På vegne av styret så ønsker jeg alle en 

god tursommer! 

 

                                                  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, 

Nedre Rælingsveg 378,  

2008 Fjerdingby, 944 88 175 (m) 

Redaktør: 

Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 

Hyttefut Magne Arentsen,  

936 17 068 (m) 

Solstua turisthytte: 

Hyttefut Leif Jørgensen,  

924 07 060 (m) 

Turkoordinator 
Aina Grymyr, 922 35 865 (m) 

e-post: agrymyr@yahoo.no 

Nettsider:  

http://www.friluftsklubben.no 

Nettredaktør: Terje Didriksen:  

terje@friluftsklubben.no 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens arrangementer 

Alle er velkommen på arrangementene 

våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på 

følgende:  

Deltakelse skjer helt på eget ansvar. Vi 

har ingen forsikringsordninger som dek-

ker skader som deltakerne pådrar seg. Er 

det forhold som turlederen bør kjenne til, 

så si ifra før turen. Er du usikker på om 

du har forutsetninger for å delta på en tur 

eller har du spørsmål om turutstyr, så ta 

kontakt med turlederen.  

På arrangementer uten påmeldingsfrist er 

det bare å møte opp. Dersom du har meldt 

deg på en tur og det viser seg at du likevel 

ikke kan bli med, gi straks beskjed til 

turlederen. Påmelding er bindende så 

langt turlederen/arrangøren har økono-

miske utlegg for bestilling av hytte, 

innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 

må dekkes også av de som melder seg av 

turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 

tekstmelding eller epost, er du først å 

regne som påmeldt når du har fått be-

kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 

nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 

kjøringen med kroner 3 pr. km tur/retur 

oppmøtested og reisens mål. Kostnadene 

deles på alle deltakerne uavhengig av 

hvor mange det er i hver bil. Tilsvarende 

deles kostnadene til bompenger og 

lignende. 

Ved deltakelse på turene anser vi disse 

vilkårene som kjent og godtatt av del-

takerne.  

 

 

Forsidebildet. Fra sommerturen i 2011 til Lofoten og 

Vesterålen – Foto: Hanne Enger 

 

 

 

Nu er jeg stålsatt, jeg føler det bud 

der byder i høyden å vandre! 

Mitt lavlandsliv har jeg levet ud; 

her oppe på vidden er frihet og Gud, 

der nede famler de andre. 

 

- utdrag fra diktet  

«På viddene» av Henrik Ibsen 
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Frognerseteren  – Foto: Sean Hayford O’Leary 

Invitasjon til sommerfest på 
Frognerseteren 

Lørdag 21. juni 

Også i år tar vi sommerfesten på Seter-

stua på Frognerseteren. Det blir et kvelds-

arrangement uten overnatting. Seterstua 

har god mat til hyggelige priser. Vi hadde 

en svært vellykket og koselig sommerfest 

der i fjor. Det virket som flere foretrakk 

en kveldsfest, fremfor en helgetur i en 

travel sommeravslutningsperiode. Vi 

frister med gjenbesøk. 

Seterstua serverer typiske norske retter og 

kan blant annet by på gjørs med skall-

dyrsaus, finnbiff med rømmesaus, elg-

karbonader, dagens rett, med mere. De 

fleste middagsrettene ligger mellom 130 

og 200 kroner, og alle velger og kjøper 

det de selv vil ha. Frognerseterens legen-

dariske eplekake som dessert kan sikkert 

også friste flere av oss.  

Det er hyggelig innenfor de lune tømmer-

veggene på Frognerseteren - og med en 

praktfull utsikt over hele Oslo! 

Vi møtes kl. 19:00 ved Frognerseteren i 

pent antrekk og godt humør. 

Avreise: T-bane nr 1 fra Stortinget kl. 

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

er noen få hundre meter å gå ned til 

Frognerseteren fra stasjonen. Det er 

parkering for bil rett ved restauranten. 

Retur: Frognerseteren stenger kl. 22:00, 

så med t-bane eller bil etter det. 

Pris: Du kjøper selv mat og drikke på 

Frognerseteren. 

Maks antall personer: 20 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 20. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.
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Fra onsdagsturen i april gjennom Svartdalen, her ved en gammel turbin fra Kværner omgjordt til skulptur 

Foto: Steinar Roland 

Onsdagsturene fortsetter 

De månedlige kveldsturene på onsdager 

har blitt et populært tilskudd til turpro-

grammet, og fortsetter også kommende 

sommer-og høstsesong. I 2014 er det 

hittil bla. arrangert skitur i Østmarka til 

Mariholtet, fot- og skitur fra Hammeren 

til Ullevålseter og tur langs Brynsfossen 

og Svartdalen. 

Vanligvis legges den månedlige kvelds-

turen til første onsdagen i måneden, men 

den kan bli flyttet til andre onsdagen ved 

høytid, ferie og eventuelt andre forhold. 

Disse turene har ikke et program som er 

fastlagt på forhånd 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 eller nettsidene 

senest i løpet av helgen før turen. Det er 

opprettet en egen forumtråd der vi vil 

legge ut detaljer om sted og opplegg for 

onsdagsturene. Dere kan melde dere på 

direkte i forumtråden eller til turleder 

innen fristen som er angitt.  

På forumet legges det ofte også ut små 

referater og bilder fra onsdagsturene. 

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. 

Tursidene 
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Dagstur til Villa Malla og 
Kjekstadmarka 

søndag 15. juni 

Vi har hatt to vellykkede turer der vi 

kombinerte kjentmannposttur til Hurum 

med besøk og middag på Villa Malla. 

Dette har blitt spopulært, og flere har 

ønsket at vi tar en tilsvarende tur også i 

år, og da passet det fint å kombinere det 

med Kjekstadmarka. 

Dette blir en lett fotrundtur fra Dikemark 

på rundt 5 km i en fint og åpent landskap. 

Vi går først til en litt skjult gammel 

kjentmannspost 2 Hjemmefronthytta v/ 

Småtjern fra 94-96-heftet. Derfra til en 

post som ihvertfall henger ute - 

kjentmannspost 2 Kjempesteinene ved 

Småvannsbu. Vi tar en rast ved posten og 

sjekker ut DnTs ubetjente hytte her, før vi 

følger en annen sti tilbake til bilene. Etter 

turen kjører vi til Filtvedt for årets besøk 

på Villa Malla, og i år prøver vi å få tid til 

en liten tur i området før middagen.  

Denne turen ble egentlig planlagt som 

skitur for første gang med FiO til 

Kjekstadmarka. Da turleder dessverre 

brakk skulderen på en skitur i vinter, så 

ble vi enige om utsette turen til sommeren 

og kombinere den med årets besøk til 

Villa Malla. Planen er å sette opp skituren 

igjen til neste år, for det er et flott åpent 

og vennlig skiområde i Kjekstadmarka. 

 

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 

bompenger 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. Husk 

også Kjentmannsheftet 2012-2014 hvis 

du er kjentmannsjeger. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 11. juni. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

 

Fra Villa Malla-turen i 2013. Turgjengen er samlet 

på Østnestangen fyr – Foto: Steinar Roland 

Turfakta 
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På fjorårets sykkeltur med lang lunsjrast på Kikut – Foto: Aina Grymyr 

Kjentmannssykkeltur i 
Vestmarka 

søndag 29. juni 

Vi tar en sykkelrundtur fra Vestmarksetra 

til 2 kjentmannsposter på lette og brede 

veier. Vi sykler først til kjentmannspost 4 

Bergsåsen 458, her er det asfaltert 

skogsbilvei mesteparten av veien. Etter å 

ha beundret utsikten, så sykler vi tilbake 

via nordenden av Sandungen opp mot 

kjentmannspost 6 Latinersteinen. Her får 

vi en liten trillesti, før vi kommer tilbake 

til på skogsbilvei ved Svartvann, og 

sykler Grønlandsveien tilbake til Vest-

marksetra. Turens lengde blir et par mil. 

Turen vil gå på en av sommerens lengste 

dager, og vi tar oss god tid og sykler i 

rolig fart. Det blir flere stopper og raster 

underveis, kanskje vi stikker innom 

Furuholmen eller Gupu for en matbit eller 

vafler, litt avhengig av hvor vi ønsker å ta 

en pause.  

Denne turen ble egentlig planlagt som 

vårskitur i mars.  

Da turleder dessverre brakk skulderen på 

en skitur i vinter, så ble vi enige om 

utsette turen til sommeren, og da gjøre 

den om til en sykkeltur. Planen er å sette 

opp skituren igjen til neste år, og da med 

de nyeste Kjentmannspostene fra 2014-

16-heftet. 

 

Fremmøte: Vestmarksetra kl.11. Vi ko-

ordinerer transport etter påmeldings-

fristen, si ifra hvis du stiller med bil 

(bilspleis) 

Ta med: Varme klær, mat/drikke hvis 

ønskelig, samt Kjentmannsheftet 2012-

2014 hvis du er kjentmannsjeger. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 25. juni. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

Turfakta 
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Dagstur med 
kjentmannsmerkeåpning 

søndag 31. august 

Det er ofte at kjentmannsposter danner 

rammen for de turmålene Friluftsklubben 

har på sine turer. Det er flere "kjent-

mannspostjegere" i Friluftsklubben, og vi 

anbefaler enda flere å prøve! Om du ikke 

er interessert i å samle poster, så er det 

likevel moro å bli med på turen. Stedet vi 

besøker har alltid en historie som krydrer 

opplevelsen av turen, enten vi besøker en 

nedlagt plass, en gammel damkonstruk-

sjon eller kanskje et fint utsiktspunkt som 

få kjente til fra før. 

Lansering av ny bok finner sted på 

Ekebergsletta 31. august kl. 12.00. Boken 

vil være i salg på stedet fra kl 10.00. 

Denne turbeskrivelsen vil bli oppdatert 

med ytterligere info om tema for dagen. 

Etter åpningen satser vi på å fortsette 

videre til en eller flere av de nye 

kjentmannspostene i nærheten. Siden det 

er hemmelig hvor postene er satt ut, så 

vet vi ikke hvor vi drar videre før etter 

heftet er anskaffet! 

Mer informasjon om kjentmannspost-

åpningen på www.skiforeningen.no og 

www.kjentmannsmerket.org 

 

Avreise:  

Vi avtaler tidspunkt og felles avreise når 

vi vet hvor åpningen blir 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 27. august. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Fra åpningen av Kjentmannsmerket 2013 

 – Foto: Aina Grymyr 

Kjentmannsposttur 

søndag 7. september 

Denne turen er ment å gå til et område 

hvor vi får tatt flest mulig kjentmanns-

poster i løpet av turen. Vi satser på at vi 

får tatt minst tre poster. Turen vil bli lagt 

opp tradisjonelt slik at den også passer for 

dem som ikke tar kjentmannsposter. Vi 

går stort sett på stier og veier og det blir 

ikke så mye "bushing". 

Siden vi ikke vet hvor de nye postene er 

satt ut før på åpningen 31. august, så 

kommer det ikke nærmere detaljer om 

turen før mandag 1. september. Følg med 

på hovedsiden hvor turdetaljene kommer. 

 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 5. september. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Turfakta 
Turfakta 
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Lysvandring langs Alnaelvens 
nordlige del 

torsdag 18. september 

Langs Alnaelven har det vært arrangert 

lysvandring rundt høstjevndøgn siste 

årene, og i fjor hadde Friluftsklubben en 

lengre tur fra Grorud og helt ned til 

Kværnerbyen, der vi kom frem i mørke 

og fakkellys. I år fokuserer vi på den øvre 

delen av Alnaelven fra Ammerud, og 

stikker også bortom den nylig 

oppgraderte Groruddammen og Verdens-

parken. 

 

En lysinstallasjon underveis på vandringen langs 

Alnaelven 2013 – Foto: Aina Grymyr 

I skrivende stund er ikke detaljene for 

2014 programmet klart, så vi legger ut 

mer informasjon om denne turen når det 

nærmer seg. Langs elven vil det være 

flere kulturelle innslag på utvalgte 

knutepunkter, så turen vil bli lagt opp 

med tanke på hvor vi kan se og oppleve 

mest. 

 

Avreise: Oppmøte kl. 19 ved Grorud T-

banestasjon - se FiO-forsiden for mer 

detaljer 

Retur: Vi går til Alfaset i år, og returnerer 

med buss der elven går i rør under bakken 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 24. september. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

Høstfargetur til Fønhuskoia 

fredag 19. – søndag 21. september 

Høstfargeturen 2012 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 ble 

offisielt åpnet juni 2013. Av bildene på 

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

likhet med Vassfarkoia. 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 19.9. ca kl. 18. Samkjøring avtales 

etter påmelding. 

Retur: Antatt hjemkomst ca kl. 20 på 

søndag. 

Turfakta 

Turfakta 
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Pris: Overnatting kr. 440 for DNT-

medlemmer. 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: 8 

Påmelding:  Til kontaktpersonen innen 

torsdag 11. september. Resterende plasser 

blir avbestilt fredag. Ved mindre enn 4 

påmeldte blir turen avlyst. 

Kontaktperson:  Øyvind Grandum,  

e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  

tlf: 951 47 284 

 

Fønhuskoia – Foto: DNT 

Kjentmannssykkeltur i 
Nordmarka 

søndag 28. september 

Vi har hatt flere populære kjentmanns-

turer til fots, sykkel og ski, og fjorårets 

sykkeltur samlet mange deltakere. Vi 

gjentar derfor turen iår, men da for å jakte 

på en del av de nyeste kjentmannspostene 

som ligger dypest inni Nordmarka. Vi 

håper også i år på en rundtur fra området 

rundt Stryken/Hakadal for en lengre tur. 

Turen vil bli lagt opp for å besøk primært 

de nye kjentmannspostene som lanseres 

31. august, men muligens drar vi også 

innom et par fra KM-heftet 2012-2014. 

Planen er at vi tar en tur tilsvarende den 

vi hadde i 2013, der vi har en lengre rast 

på Kikut og besøker 3-5 poster. Nærmere 

planer og detaljer vil bli lagt ut på FiOs 

hovedside og på denne tursiden etter KM-

heftelanseringen. 

 

Fremmøte: Muligens starter vi også i år 

fra Stryken kl.10 - sjekk for konkrete 

planer på FiO forsiden i september. 

Ta med: Varme klær, mat og drikke, samt 

sykkelfiksesaker og Kjentmannsheftet 

2014-2016 hvis du er kjentmannsjeger. 

Ta også med sykkel- og/eller hodelykter, 

og evnt. penger til bilspleis. 

Avreise: Vi avtaler transport nærmere 

påmeldingsfristen, si ifra hvis du har bil 

som kan ta med sykler. 

Retur: Vi lar form og KM-poster påvirke 

hvordan ruten legges opp. Det kan bli 

kveld og mørkt før vi er tilbake.  

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 24. september. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

Turfakta 

http://ut.no/hytte/f%C3%B8nhuskoia#4
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Fra pinsedugnaden i 2012 – Foto: Hanne Enger 

Dugnad på Sellanrå med 
fårikålkveld 

lørdag 4. – søndag 5. oktober 

I år gjør vi fårikålkvelden til en del av en 

minidugnad på Sellanrå. Derfor blir både 

middagen og overnatting gratis. 

Vi har noen få oppgaver som skal gjøres 

lørdag. Veden skal i hus, plenen skal 

rakes for løv, vi skal skifte sengetøy, opp-

gradere proviantlageret, vaske og noen 

andre mindre oppgaver som vil være 

forefallende. Det blir en mindre arbeids-

mengde enn på pinsedugnaden. 

Det vil være folk på hytta fra ca. 11.30. 

Dugnaden avsluttes ca. kl. 17.00. 

Middagen er klar kl. 18.30. 

På søndagen har vi arrangementet "åpen 

dag", hvor det er servering og vi skal ha 

et markarelatert foredrag. Vi oppfordrer 

deltakerne på dugnaden til 

også å bli med på dette arrangementet om 

dere har mulighet. Mer om dette arrange-

mentet vil bli kunngjort på hjemmesidene 

når programmet er klart. 

 

Avreise:  

Etter avtale med kontaktpersonen. En bil 

går oppover lørdag som passerer bommen 

på Hammeren kl. 09.45. De tre første 

interesserte får plass i bilen. De øvrige må 

gå opp selv fra Skar uten turleder. 

Retur: Søndag formiddag, eller etter-

middag etter "Åpen dag". 

Kart: Oslo Nordmark 

Maks antall personer: 15 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 01. oktober. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no  

Turfakta 
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Nytt av året er at Friluftsklubben lanserer 

turer som er myntet på småtasser i 

alderen 1 år og oppover – og naturligvis 

deres foreldre. Det er med andre ord ikke 

et nytt barnehagetilbud. Friluftsklubben 

tar ikke ansvar for småtasser på tur, men 

starter et turtilbud som vi håper at vil falle 

i smak hos de av våre medlemmer som 

har småbarn. Blir det en suksess vil vi 

kanskje utvide programmet.  

På programmet i vinter og vår er det satt 

opp fire turer av litt forskjellig slag. Se 

nedenfor. 

Turene tilrettelegges og ledes av med-

lemmer som selv har småbarn, og noe av 

hensikten er at også de voksne skal ha 

glede av turene.  

De voksne som melder på seg selv og 

sine barn har ansvaret for å finne ut om 

turen passer for egen familie og finne ut 

hva man må forberede, ta med etc. 

Påmelding og betingelser for øvrig 

gjelder som for de andre turene våre. 

Bruk gjerne også forum for å foreslå turer 

selv. 

 

 

Togtur med damplokomotiv på 
Urskog-Hølandsbanen 

søndag 6. juli 

Vi kjører med «Tertitten» på Urskog-

Hølandsbanen. Program for dagen er «De 

gamle reiseveier», samt Barnas dag kl. 

12-18 på Blaker skanse. Det går 

veteranbuss fra Fossum stasjon. Dette 

arrangementet passer for alle både med 

og uten barn. 

Urskog-Hølandsbanen var i ordinær drift 

med gods- og persontrafikk helt frem til 

1960. Første etappe, Urskogbanen, fra 

Bingsfoss til Bjørkelangen, ble åpnet i 

1896. Hølandsbanen fra Bjørkelangen til 

Skulerud ble åpnet i 1898, og i 1903 kom 

banen inn til Sørumsand. Den var da blitt 

57 km. lang.  

Banen ble bygget på billigste måte, som 

en såkalt "Tertiærjernbane" med spor-

vidde 75 cm. Dette ga banen tilnavnet 

"Tertitten". 

Se mer informasjon på www.u-hb.no 

Avreise / fremmøte: Oppmøte kl 12.15 på 

Tertitten togstasjon. Tog fra Oslo S – 

Sørumsand 11:35 – 12:04. Det er 2-3 min 

å gå fra Sørumsand togstasjon til Tertitten 

togstasjon. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 2. juli. 

Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post: 

krilar2@gmail.com, tlf: 915 70 355 

Turer for småtasser (og deres foreldre)  
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Tollvann en deilig dag i juni – Foto: Hanne Enger 

Badetur til Trollvann 

søndag 3. august 

Vi reiser til Trollvann ved Grefsenkleiva 

for å bade og grille på ettermiddagen. 

Trollvannsstua kafé holder åpen frem til 

kl 16, og serverer bla. hjemmelaget bakst, 

brus og is. Dette arrangementet passer for 

alle både med og uten barn. 

Se www.trollvann .no for kart og mer 

info om stedet. 

Avreise: 

Vi møtes ved Trollvannstua søndag 

ettermiddag kl 14.30 og blir utover så 

lenge vi har lyst.  Trollvannsstua ligger ca 

100 meter fra parkeringsplass når man 

kjører veien opp mot Grefsenkollen. 

Ta med: badeutstyr til store og små, samt 

det du vil grille og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av fredag 1. august. 

Kontaktperson: Hanne Enger,  

e-post: hanne_enger@hotmail.com  

tlf: 928 52 424 

Tur til Ekeberg rideskole og 
husdyrpark 

søndag 7. september 

Ekeberg husdyrpark har 10 ulike dyreslag 

som går løse på dyretunet; hester, kuer, 

geiter, sauer, griser, kaniner, gjess, høns, 

påfugler, kalkun, ender og svaner. Man 

kan være med på mating, ri på små 

godmodige ponnier og leke i leke-

apparatene. Stedet har en liten kafé.  

Avreise: 

Vi møtes ved inngangen til husdyrparken 

kl 10 (stedet åpner kl 10). 

Retur: Alle blir så lenge de har lyst. 

Kontaktpersonen er med på turen frem til 

ca 12 da det er duket for formiddagslur. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 3. september. 

Kontaktperson: Hanne Enger,  

e-post: hanne_enger@hotmail.com  

tlf: 928 52 424 
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Inne på Eventyrhytta – Kilde: DNT 

Helg på Sæteren gård 

13. – 14. september 

Vi leier Eventyrhytta og Spettesmia. Vi 

møtes kl. 12 på parkeringsplassen ved 

Øverland og går i samlet tropp oppover. 

Det er fin grusvei fra Øverland til 

Sæteren gård. På Sæteren gård leker vi i 

hinderbanen, går på eventyrsti og tenner 

bål om været tillater det. Hyttene har 

henholdsvis 4 og 5 overnattingsplasser. 

Begge hyttene har plass til hele gruppen 

rundt spisebordene sine.  

Denne turen er for foreldre med barn i 

alderen 4-8 år. Det er viktig at barna har 

erfaring med å sove borte hjemmefra.  

Avreise / fremmøte: Parkeringsplassen på 

Øverland kl 12.00 lørdag formiddag. 

 

 

Pris: for hytteovernattingen koster det kr 

200 for voksne og kr 40 for barn. I tillegg 

kommer kostnader til felles middag. 

Maks antall personer: 4 voksne og 5 barn 

får plass på hyttene. Blir det flere 

påmeldte vil det i første omgang tildeles 

én voksenplass per familie. Vil man ta 

med eget telt er det plass til flere.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 8. september. 

Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post: 

krilar2@gmail.com, tlf: 915 70 355 
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 Vannrett 

1 Kjøretøy 

9 Lage ost 

10 Firma 

11 Ukvemsord 

12 Turutstyr 

14 Karat 

15 Måleenhet 

17 Ordner 

19 Guttenavn 

20 Tiltaleform (eng.) 

22 Via 

23 Kjøkkenredskap 

24 Danser 

26 Høydedrag 

27 Fisk 

  

 

 Loddrett 

1 Innsjø i Enebakk og  

Spydeberg 

2 Treslag 

3 Veidele 

4 Anelse 

5 Norrøn gud 

6 Varmt plagg 

7 Bror av Manasse 

8 Gjetord 

13 Tette (omv.) 

16 Rolf Kristiansen 

18 Konkurranse 

19 Kommune 

21 Festemiddel 

25 Grenser til 19 loddrett 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftskryss 2 / 2014 

 
Av Morten Eriksen 

Innsendig via mobiltelefon 

Bruk bokstavene i rutene merket fra A til F for å 

finne løsningsordet. 

For å være med i trekningen om premier sender du 

inn løsningsordet sammen med ditt navn på SMS til 

909 15 571. 
 

Frist er 15. august 
 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

Et kompakt turhåndkle 

En pakning med tursåpe 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 3 / 2014) sammen med løsningen. 

. 
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Tollvann en deilig dag i juni – Foto: Hanne Enger 

 

 

 

Ballblom (Trollius europaeus) – pen men giftig 

Blomsten vokser tallrikest i Nord-Norge, men er også vanlig i Trøndelag og på 

Østlandet.   Navnet ballblom skriver seg fra den karakteristiske kulerunde sitrongule 

blomsten (3-5 cm). Ballblom blir også kalt knappsoleie. Det er bare ballblom som har 

en slik kuleforma gul blomst, og kan ikke forveksles med noen andre norske planter. 

Planten er flerårig og kan bli nesten en meter høy!  

 

Ballblom blir i likhet med de andre i soleiefamilien ikke beitet da den er giftig. Den bør 

heller ikke forsøkes plukket på tur da kontakt med plantesaften kan gi hudreaksjoner 

som hevelser og blemmer. 

 
 

Foto: Bjørn Christian Enger 
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Når villdyret våkner 

Bildet nedenfor viser Dalbolåven som 

ligger på nordvest-siden av Dælivann i 

Bærumsmarka. 

 

Dalbolåven – Foto: Hanne Enger 

Forvalteren på Bærums Jernverk, Erik 

Østbye, kjøpte Dalbo gård i 1852. Låven 

ble så bygget mellom 1857 og 1875. 

I 1972 figurerte 

låven i filmen «Call 

of the Wild», eller 

«Når Villdyret våk-

ner som den het på 

norsk.  

Filmen bygger på 

en roman av Jack 

London som dreier 

seg om byhunden 

Jack som blir 

kidnappet til et knallhardt liv som 

trekkhund i Alaska. Deler av historien 

foregår altså i Alaska, og av alle steder 

ble Dæliområdet plukket ut som ett av 

settene. Låven på Dalbo var en del av 

Alaskabyen Dawson City som ble bygget 

opp her.  

Hvordan noen fant ut at Dæliområdet 

egnet seg som Alaskaby sier historien 

intet om. Noen scener i filmen ble sågar 

spilt inn ved Asdøltjern i Vestmarka. 

Andre steder det ble filmet var i Spania 

og Finland. Det ser ut til at det var en 

ganske påkostet film etter datidens 

forhold, og fordums størrelser som 

Charlton Heston og George Eastman 

hadde ledende roller. 

Orkidétur til Slåttemyra 29. juni 

Søndag 29. juni kan du bli med på 

orkidétur til Slåttemyra som ligger 

mellom Movatn og Nittedal stasjon. Du 

kan ta toget til Movatn og gå derfra. Det 

tar ca 20-30 minutter å nå Slåttemyra. 

Oppmøte på Slåttemyra kl 12:00. 

Turleder er Tor Øistein Olsen som leder 

Maridalens Venner. Han byr på gratis 

skaukaffe og kulturelle innslag med 

Prøysen som hovedtema. Og ikke minst 

vil han vise deg Slåttemyra i alle sin prakt 

og artsrikdom. 

Orkidéturen arrangeres av Maridalens 

Venner i samarbeid med Nittedal 

Historielag. 

 

Smått og stort  
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Fra småtasstur til Håøya 

Turen til Håøya lørdag 31. mai – søndag 

1. juni samlet  7 store og 6 småtasser i 

alderen 9 mnd - 5 år. 

Håøya er den største øya i indre Oslofjord 

og ligger rett nordvest for Oscarsborg. ¼ 

av øya eies av Forsvaret, og resten eies av 

Oslo kommune. Kommunen eier en rekke 

gamle bygninger på øya som er rester 

etter et lite industrisamfunn som ble 

bygget opp rundt 1916. Et par avdisse 

bygningene leies ut gjennom Oslofjord-

ens friluftsråd. Stranda og Eldhuset, som 

vi fordelte oss på, ligger begge to en kort 

spasertur fra kaia der hurtigbåten mellom 

Aker Brygge og Drøbak legger til. 

 

Utsikt fra Stranda – Foto: Hans Edvard Sunde 

Værgudene var i godlune, og vi kunne 

kose oss med grilling ute på kvelden. 

Søndagen dro noen hjem med båten kl 13, 

mens andre ble igjen og utforsket øya litt. 

De minste fikk seg en ettermiddagslur i 

vogna mens mamma og pappa fikk litt 

ekstra trim med å dytte rundt på øya og 

fabulere om hvilke forretningsmuligheter 

som ligger i å drive kiosk på øya i som-

mermånedene og forsyne tilreisende 

hyttefolk og båtturister med is og brus 

(øya har ikke drikkevann, og vi hadde 

drukket opp det meste av det vi hadde 

med oss minus noen lunkne skvetter). 

Tilbake ved Eldhuset ble det tid til å vifte 

med tærne i gresset, og noen badet til og 

med. Kl 17 returnerte vi med hurtigbåten 

til Aker Brygge fra en deilig miniferie. 

 

Vann og sand er hovedbestanddelene i en lykkelig 

ettermiddag – Foto: Hans Edvard Sunde 

Friluftskryss 1 / 2014 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». Vinnere denne gangen 

er Aina Grymyr og Hans Edvard Sunde. 

Disse mottar henholdsvis en pakning 

fyrstikker som er «vindsikre» og en 

turpakning for 3 ulike krydder. 
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I den mørke middelalder var Norge i 

Union med både Danmark og Sveige. 

Christian II, en ond og dum fyrste var 

konge for alle landene. Skattene var 

harde, bøndene ble avvæpnet og 

landeiendommer skulle stadig og vilkårlig 

avstås til kongen. I de fleste land var 

staten delt i tre lag, nemlig den 

eneveldige konge, adelen som hersket 

over hver sin del av landet og til sist alle 

bønder, frie og ufrie som faktisk arbeidet 

på jorden.  

Den svenske adelen var tidlig i Kalmar-

unionens dager misfornøyde med den 

onde danske kongen. De inngikk allianser 

med bøndene og allmuen og talte Roma 

midt i mot, også bokstavelig talt. Paven 

tok nemlig kongens parti.  

Sten Sture var en ridder som var meget 

hissig på kongen. Han inndro eien-

dommen til en politisk rival, en av pavens 

biskoper i 1516. Denne biskopen, Gustav 

Trolle, ble av den svenske adelen dømt 

for forræderi og hans slott ble revet i 

1518. Etter dette lyste paven Sten Sture i 

bann. Adelen i Sverige hadde i realiteten 

gått over på folkets side og hadde det 

statsretten kaller territoriell kontroll. 

Sverige var i realiteten løsrevet fra resten 

av Kalmarunionen. Dette politiske 

oppvigleriet fra adelen i Sverige kunne 

ikke Christian II sitte og se på. Kong 

Christian II invaderte Sverige i 1517 og 

1518 uten å lykkes, men i januar 1520 ble 

Sten Sture dødelig såret i et slag med 

Christian II da han fikk en kanonkule i 

kneet. Deretter falt Stockholm og 

Christian II var igjen den reelle kongen 

av Sverige. Christian II skulle vise den 

svenske adelen hvem som var konge og 

inviterte til kroning av seg selv på 

Stockholm slott 4. november 1520. Hit 

var geistlige, adelige og embetsmenn av 

høy rang invitert. 

 

Kong Christian II – kilde: wikimedia commons 

Den samme biskop Trolle dukket opp på 

kroningsfesten og anklaget de adelsmenn 

som hadde gått mot ham, dømt ham, tatt 

fra ham hans eiendom og revet hans slott. 

Etter tre dager med festing innførte 

kongen portforbud og henrettet til sam-

Stockholms blodbad 

Tekst: Hans Edvard Sunde 
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men 94 av sine gjester. Olaus Petri som 

var til stede så at de ulykksalige ble dratt 

ut på Stortorget i Gamla Stan, rett utenfor 

slottet der adelige ble halshugget med 

sverd, borgere med øks og vanlige folk 

ble bare hengt. Blodet rant i rennesteinen 

og likene ble liggende i to døgn før de ble 

brent på kjetterbål. I mellomtiden hadde 

man gravd opp liket av Sten Sture, som 

døde 3.februar 1520. Man grov også opp 

liket av Sten Stures sønn Gustav som bare 

ett år gammel hadde dødd noenlunde 

samtidig med faren. Begge disse ble også 

brent på det enorme likbålet på 

Sødermalm. Senere massakrerte kongen 

en rekke andre potensielle politiske 

motstandere andre steder i Sverige. 

Stockholms blodbad er en vesentlig 

hendelse i svensk historie og har preget 

svensk kunst og kultur i uendelige 

variasjoner siden det skjedde og gjør det 

fremdeles. Selv om ren vold og massakre 

ikke var uvanlig for en middelalderfyrste 

som ville tviholde på rikdommen og 

underkue folket, sendte nyheten om 

blodbadet sjokkbølger ut gjennom hele 

Europa. I samtiden ble Christian II sett på 

som den største og farligste despoten i 

Europa. Han forsvarte seg med at Paven 

hadde bannlyst Sten Sture og at de 

kjettere som hadde gått i mot biskopen 

måtte straffes som kjettere. Pavemakten, 

som ellers ikke var ukjent med harde 

metoder, fant imidlertid dette så uhyrlig 

at Paven distanserte seg fra kong 

Christian IIs handlinger. Kongen serverte 

da en ny historie, nemlig at hans soldater 

hadde handlet uten hans ordre. Samtiden 

lot seg ikke overbevise om kongens edle 

hensikter. 

En 24 år gammel mann, Gustav Eriksson, 

er samtidig flyktning og oppvigler. Som 

adelsmann og sønn av Erik Johansson av 

Vasa, opplever han at moren, mormoren 

og tre søstre kastes i fengsel i det blå 

tårnet i Kjøbenhavn. Faren, to onkler og 

flere andre slektninger halshugges i 

Stockholms blodbad. Denne rømlingen, 

som kongens menn gjerne vil til livs, 

seiler nå opp som opprørslederen som tar 

over etter Sten Sture. Gustav Eriksson tar 

sjanser. Han vet at kongens spioner og 

snikmyrdere er etter ham, men likevel 

prøver han å oppvigle allmuen og få reist 

en bondehær for å styrte Christian II. 

Folket er lei kongen, den vilkårlige 

konfiskeringen av eiendom og de harde 

skattene, men er ikke sikre på at den unge 

Gustav ikke overdriver en smule når han 

snakker om blodbadet i Stockholm. 

Uansett er de ikke så misfornøyd at de vil 

gjøre opprør med de våpen de har igjen. 

Svaret på oppviglertalene er alltid det 

samme: «Vi er i det store og hele enige 

med deg, men vi er ikke tilstrekkelig 

motivert til å ty til våpen.» Slik gikk det 

også da han talte til Moraborna utenfor 

Morakyrkan. Etter utallige oppglødde 

politiske taler i de ulike bygdene 

nordvestover i Sverige, gir han opp og vil 

bare fullføre flukten til Norge. Han går på 

truger fra Mora og overnatter en rekke 

steder underveis. Legenden sier at han 

overnatter på sydvestsiden av 

Spjutmosjøen blant annet ved Gopshus og 

Oxberg. Han passerte Evertsberg kapell 

og lå i ulike febodstuer (sætre) underveis 

til Sälen. 

I mellomtiden kommer det nyheter om 

Stockholms blodbad til Mora. Det man 

trodde var overdrivelser og oppvigleri 

viser seg å være sant. Kongens menn 

ankommer også Mora, hvilket også 

styrker Gustavs historie. 
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Gustav Vasa taler til Moraboerne utenforMorakyrkan – Kilde: Wikimedia commons 

 
Da beslutter bygdefolket at nok er nok og 

angrer at de ikke tok til våpen mot 

kongen. De sender sine to beste skiløpere, 

Lars Jakobsson og Engelbrekt Jonsson 

Myckelåsen for å ta igjen Gustav 

Eriksson og fortelle at de har ombestemt 

seg og at de vil gjøre opprør mot kongen. 

Lars Jakobsson og Engelbrekt Jonsson 

Myckelåsen som ut fra skattebøkene ser 

ut til å være unge småbukere, treffer på 

Gustav i Sälen. 

Gustav Eriksson Vasa bruker to år på å 

lede bondeopprøret fra Mora mot 

Stockholm og blir konge av Sverige i 

1523 som Gustav den første.  Christian II 

blir sendt hjem med halen mellom 

bena, men greve Frederik av Slesvig 

leder snart et dansk opprør mot  Christian 

II som ender med at Frederik blir konge i 

Danmark og Christian II rømmer til 

Nederland. Som en skjebnens ironi blir 

Christian II senere flyktning i Norge, 

nemlig den skjebne Gustav Vasa hadde 

sett for seg. 

Legenden om Gustav Vasas ferd gjennom 

Dalarna var inntil nylig pensum i 

grunnskolen i Sverige og var en viktig 

nasjonalromantisk heltehistorie som ble 

dyrket på sent 1800-tall. Som kjent 

arrangerte man i 1922 det første 

Vasaloppet fra Sälen til Mora. Det skulle 

kanskje vært omvendt og det skulle 

kanskje vært på truger og med 

overnatting i alle febodene underveis. 

Dersom det skulle være på ski burde det 

vel hett «Jakobsson og Jonsson-løpet». 
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Å gå Vasaloppet er en opplevelse. 

Min far snakket om Vasaloppet. Av en 

eller annen grunn. Han hadde aldri gått 

det selv, men han mente at det var løpet 

over alle løp. Jeg var uenig. Vasaloppet er 

svensk. Jeg er nordmann som går i fjellet 

på upreparerte spor. Selv om jeg ikke går 

ni mil så synes jeg selv at jeg går lange 

turer. 

Min bror har gått Vasaloppet noen 

ganger. Det er flatt tenkte jeg. Jeg har gått 

de lange turrennene i Norge og jeg mente 

de var betydelig hardere. Når sant skal 

sies gikk jeg disse første og siste gang i 

1987. Det er ca. 25 år og ca. 25 kilo 

siden, men jeg innbiller meg stadig at jeg 

når som helst kan ta et slikt renn på strak 

arm. 

Det mente ikke min bror. Han så på min 

pæreformede kropp og målte den kun en 

gang. Det var nok for ham. Jeg så at han 

avskydde sofagrisen han så foran seg og 

han sa: 

«Du har to valg: Birkebeineren eller 

Vasaloppet.» En god gammeldags ut-

fordring med andre ord. Og en slik hadde 

jeg savnet i mitt stille sinn. Birkebeineren 

hadde jeg fra før så jeg aksepterte Vasa-

loppet. 

På dette tidspunkt hadde jeg forsømt en 

hel skisesong. Jeg hadde ikke hatt ski på 

bena. Formen var dalende og vekten var 

økende. Jeg hadde passert den store 

alarmklokken, du vet der du må benytte 

tre og ikke lenger to sifre. 

Jeg hadde god form i minnet, men fant 

fort ut at det var et minne blot. Det var 

vondt å bøye seg ned til bindingen for å 

få av og på ski, for magen var i veien. 

Skiene var for myke under vekten av meg 

og subbet hele tiden. Jeg fikk åndenød av 

ingenting og beveget meg derfor super-

sakte. 

Sakte kom jeg i form slik at jeg ble en 

koffertgjenger. Det var stort for meg. Jeg 

kunne bevege meg og ta av og på ski uten 

hjelp eller store bekymringer. Holder 

denne formen i Vasaloppet? Tja. Jeg 

regnet snitthastigheter og minutter per 

kilometer. Alltid kom jeg til 6,9 kilometer 

per time. Uansett hvor langt jeg gikk og 

hvor mye jeg trente, ble svaret alltid 6,9. 

I korte trekk gikk jeg en mil på ski hver 

dag, unntatt når noen hadde tatt med all 

verdens virus og bakterier hjem fra barne-

hagen og nyst pappa rett i ansiktet. Etter 

40 mil begynte jeg til og med å prøve 

diagonalgang! Det var lenge siden. 

Da vi ankom Dalarna i Sverige, hørte vi 

på lokalradioen. Jeg var blitt Vasalopps-

nerd for jeg elsket reportasjene fra søn-

dagens Øppet Spår, med info om sporet, 

antall påmeldte, antall startende, antall 

som ble stoppet underveis og antall folk i 

mål, prosenter, smøretips og intervju med 

Mora-Nisses etterkommere. Jeg kunne 

ikke få nok av dette. 

Vasaloppet 

Tekst: Hans Edvard Sunde 
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En tidlig vasaloppsløper, Ernst Alm – faktisk den 

første vinner av vasaloppet (1922) – Kilde: 

wikimedia commons 

Vi kom til Berga by som normalt har to 

innbyggere men som nå hadde 20.000 

denne helgen. Man skulle tro det bød på 

utfordringer, men nei. Her var det parker-

ingsplass til alle, plass til alle, nesten ikke 

kø, frivillige voksne og barn som visste 

hva de skulle gjøre og som gjorde det 

effektivt. 

Jeg hadde satt meg inn i sperretidene. Det 

mest interessante for meg var hvor sakte 

det var mulig å gå uten å bli kastet ut av 

løpet. Det skumle er at snitthastigheten 

for alle de ni milene måtte være høyere 

enn mine 6,9 kilometer i timen! Sånne 

som meg må passe seg i Vasaloppet fordi 

sperretidene er generøse noen steder men 

voldsomt knappe andre steder. Til første 

passering ved Smågan behøver man bare 

gå i 2,85 km/t. En vanlig koffertløper 

klarer ca. 5. Jeg hadde med andre ord et 

lønnlig håp om å nå Smågan. Treffer man 

Smågan på sperretiden må man gå hen-

holdsvis 8 og 6,7 km/t til Mångsbodarna 

og Risberg. Deretter må man, for å nå 

sperretiden på Evertsberg: 

a) Overstrøs med tryllestøv og for-

vandles til eliteløper 

b) Bli bortført og deretter dumpet av 

en hemmelig agent i en forbipasserende 

bil med skiboks eller 

c) Bli truffet av et forvillet cruise-

missil i stumpen. 

Til Evertsberg må nemlig de siste som-

lende sinker plutselig ha en snitthastighet 

på 17,3 km/t. Hvor sannsynlig er en slik 

utvikling i snitthastighet? 

Etter å ha spurt folk som har blitt tatt ut 

av løpet, var svaret alltid det samme. 

Evertsberg! Man må alltså ha en snitt-

hastighet til Evertsberg på 6,3 km/t. Glem 

de tidligere sperretidene, det er Everts-

berg som er den store bøygen. 

Jeg la mitt skjema på 7 km/t og beregnet 

å bruke 13 timer fra Sälen til Mora. 

Vi sjekket inn på en aldeles grusom 

alpinleilighet hvor kokeplaten så vidt 

klarte å varme spagettigryten vår slik at 

det nesten kokte. Alle spiser «pasta og 

kjøttfærs» dagen før løpet. Det må du ha 

med deg for i Sælen er det utsolgt! Det er 

noe med å lade karbohyrater og proteiner. 

Vi smurte ski til ett på natta, satte vekker-

klokken på 5 og krøp til køys. 
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Da klokka ringte var det ingen som var 

spesielt våkne. Jeg hadde nok med å kle 

på meg, men min bror hadde overskudd 

til å sette på havregrøt. Overskudd til å 

røre i grøten hadde han ikke så om ikke 

så lenge var stanken av svidd grøt så sterk 

at dører og vinduer måtte opp. De andre 

nøt grøten, mens jeg for det meste spiste 

tilbehøret som besto av rosiner, epler og 

mandler. I tillegg tømte jeg en liter Cola. 

I nattens mulm fikk vi parkert på fjell-

siden av Sälen og vi gikk over den islagte 

elven til stadion der nervøse mennesker 

trampet i alle retninger. Vi sa lykke til til 

hverandre og skiltes. De to andre skulle 

spise middag i Mora mens de ventet på 

meg og så skulle vi ses på bussen tilbake 

til Sälen. 

Jeg hadde eksperimentert med å gå med 

musikk på telefonen. Det går bra i 13 

timer hvis man setter den på flymodus. 

Da starten gikk kl. 07.00 og de mange 

tusen løperne sakte begynte å bevege seg, 

kom Raga Rockers i hodetelefonene med: 

«Det er natt og tiden er inne, til å handle, 

uten mening…» 

Jeg hadde gode ski og den lange bakken i 

begynnelsen var oppskrytt. Straks pas-

serte jeg et skilt der det stod at det var 

løypas høyeste punkt. Og vips så var jeg 

på det så etterlengtede Smågan. Og det 

skuffet ikke. Det ser ut som om alle i 

Dalarna er ute. Ikke utkommandert, men 

ute av fri vilje. Også her var det mange 

barn. Søte små tiåringer som delte ut 

sportdryck og sa vasågoda med dalarna-

dialekt og så på deg med klare blå øyne. 

Nå vil nok folk tro jeg var mer sliten enn 

jeg var, men de lignet engler der vi kom 

slitne seilende inn på deres sky, Smågan. 

Det var en himmelsk opplevelse. 

Jeg tok meg god tid til mye drikke på 

Smågan, men så bar det i vei «øver dom 

oendliga myrarna». Skiene var gode 

fremdeles og jeg gled bortover bare jeg 

pirket i bakken. 

Fra Mångsbodarna er det litt nedover til 

Tennängskoian. Ikke mye og ikke bratt, 

men sånn at du ikke behøver å stake. Med 

en gang svenskene ser det, setter de seg 

ned. Dette fenomenet, som før bare er 

observert hos dansker, så ut til å gjelde 

svensker i sin alminnelighet. Den stolte 

skinasjonen Sverige! Folk som gikk 

fortere enn meg i fint driv med diagonal-

gang så ut som om de røykte hasj og 

spilte reggae i Kingston på Jamaica og 

aldri hadde hatt ski på bena, straks det 

gikk utfor. Dette var min største kultur-

elle oppdagelse på min vei gjennom 

Dalarnas skoger. 

Noe annet var at folk heiet på oss. På oss 

alle. Kanskje litt ekstra på en lettere 

fortapt tjukkas som meg. Jeg gikk gjerne 

litt på når noen heiet på meg, strakte 

armene i været og ventet på laurbær-

kransen. Dette gjorde stor lykke hos til-

skuerne. De skulle selvsagt heie på noen 

andre, men nå var det jeg som kom forbi 

og de heiet på meg også. Igjen følte du 

Dalarnas folkesjel som var til stede 

overalt i skogen. 

Matstasjonene underveis ligger oftest ved 

gamle fäboder, hva vi ville kalt setre. 

Disse er oftest flere hundre år gamle og 

ligger organisk i landskapet. Selv om de 

er stille vitner om «forna dar» er det nå et 

yrende liv ved dem alle. Man heies frem 

gjennom et levende kulturlandskap og 

fores med blåbærsoppa og Vasalopps-

bullor. 
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Hele tiden går man sammen med ti andre 

løpere i et stille skjebnefellesskap. Ingen 

brauting, som i Norge. Ingen som kniver 

seg forbi og legger seg oppå framskia di. 

Det hele er rolig og dempet og alle er 

høflige og unnskylder seg en gang for 

mye enn en for lite.  

Av og til kommer en svenske på å skulle 

konversere. Det går gjerne i OL eller fot-

ball, temaer som jeg overhodet ikke har 

det minste peiling på, så jeg prøver å snu 

samtalen over på noe annet, hvorpå det 

etter en tid kommer det obligatoriske: «Är 

du norrman?» Deretter må man virkelig 

være styrende for samtalen, eller kanskje 

er det enklere å se på OL og fotball. 

Evertsberg, det fryktede passeres to timer 

før skjemaet mitt. Deretter begynner 

skiene å bli trege og miste feste på en 

gang. Fra Eldris er det bare å stå inn sier 

folk. De tar feil. Det er de lengste kilo-

meterne jeg har gått. Fra Eldris var jeg 

sliten, virkelig sliten. Det er uendelig 

langt fra Eldris og inn og løypa synes å gå 

i sikksakk gjennom alle forsteder og 

bydeler i Mora. Når du endelig ser Mora-

kyrkan, vet du at du har klart det. Det er 

bare noen hundre meter til mål. Det 

tykner til med tilskuere og snart ser det ut 

som en OL finale og alle heier på deg og 

du går over mål i et blitsregn. Det er 

overveldende. Det er følelsesmessig 

sterkt. Av en eller annen grunn kommer 

tårer. Du har hatt dette ene målet fremfor 

deg i et halvt år og du har klart det. 

Så busses du til dusjhallen. Der går alle 

helt eller halvt nakne. Småbarn selger 

pølser og en gjeng massøser knar stive 

muskler. Det lukter svett skitøy. En gubbe 

har fått løsnet skolissene men får ikke av 

seg skiskoene. Han går baklengs over 

gulvet og drar hælen etter seg i håp om at 

skoen skal komme av. For meg ser det 

ikke det grann underlig ut. Det er da klart 

at han ikke kan bøye seg og bare ta skoen 

av. Alle her inne beveger seg stivt og 

sakte. Ikke apatisk kanskje men med 

stoisk ro og et vell av tid. Nå er løpet 

over. 

Busser tar oss tilbake til Mora sentrum og 

mine kamerater venter på meg. De har 

ikke spist middag ennå. De skal ha med 

meg på middag for jeg er fire timer før 

mitt eget skjema. Denne kvelden 

spanderes det middag på meg og lykken 

vil ingen ende ta. 

 

Til minne om en skikkelig innsats kan man bestille en 

vasaloppskopp 
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Dette er Vasaloppets motto. «Hvem er 

denne Fäder?» spurte en av mine kame-

rater. He he sa jeg. Han sto der like 

undrende. Jeg måtte spørre om dette var 

ment som en vits eller som et spørsmål. 

Selv om han hadde gått Vasaloppet flere 

ganger, mente han dette som et spørsmål. 

Deretter hang den andre kameraten seg på 

og spurte om jeg visste hvem fäder var. 

Det var jo som å åpne damlukene og mine 

stakkars kamerater ble overskyllet av 

historien om Stockholms blodbad som 

står et annet sted i bladet. Fäder er for 

ordens skyld flertall av far, altså noe sånt 

som i fedrenes spor, men det er jo en 

nasjonalromantisk henvisning tilbake i tid 

og spesielt til Gustav Vasa. 

 

 

Vasaloppet dukket opp i 1922. Det går fra 

Berga by i Sälen til Mora i Dalarna i 

Sverige, en distanse på 90 kilometer. Man 

har prøvd å slippe av gårde over 16.000 

startende i Vasaloppets fellesstart, men 

har alltid hatt problemer med opphopning 

i den første oppoverbakken. Nå er antallet 

begrenset til 15.800. I og med at Vasa-

loppet har blitt et så ikonisk løp for 

mange, er det flere som vil gå enn det er 

plasser til. Startplassene for 2015 ble 

solgt på 10 sekunder! (SIC) 

I 1980 fant man ut at etterspørselen var 

større enn tilbudet og man arrangerte for 

første gang to Vasalopp. Det går jo ikke 

tenkte arrangørene så de beholdt Vasa-

loppet med fellesstart og lagde et med 

individuell start. Dette kalte de Øppet 

spår. I fremtiden kan de altså arrangere så 

mange øppet spår de vil og tilfredsstille 

etterspørselen. Verdenseliten går frem-

deles fellesstarten som vi kan kalle 

«Vasaloppet proper». 

Det endte ikke der. Langt ifra. Man fant 

ut at Vasaloppet var en så god merkevare 

at man nå arrangerer Vasalopp i Kina, 

USA, Japan, Finland og Canada. Man 

vaser ikke bare på klassisk langren, men 

har Cykelvasan 30, 45 eller 90 kilometer 

sykling, Løpvasan, skøytevasan.  I tillegg 

har man funnet på å lage Halvvasan, 45 

kilometer på ski, Tjejvasan (bare for 

damer) 30 kilometer ski, Stafettvasan på 

ski, Kortvasan 30 kilometer ski, Ung-

domsvasan 9 og 7 kilometer ski,  Barn-

vasan 5 og 3 kilometer ski og for de aller 

minste, spermvasan 10 cm. svømming. 

Den siste står ikke på det offisielle pro-

grammet ennå, men det kommer. Vasa-

loppet brukes for alt det er verdt og selges 

snart som dopapir og sengetøy. 

Glem alt dette andre. Det er løpet fra 

Berga by i Sälen med klassiske ski til 

Mora som er distansen som skal gås, 

enten som Vasaloppet proper eller som 

Øppet spår. Det er til gjengjeld en 

opplevelse. 

«I fäders spår – för framtids segrar» 

Tekst: Hans Edvard Sunde 
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 «Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og 

en liten blomst må man ha» 
 
Sitat, H. C. Andersen 

Foto: Bjørn Christian Enger 
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Friluftsklubbens femtende ordinære gene-

ralforsamling ble avholdt mandag 24. 

mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Oslo. 

Hovedtrekkene i årsberetningen ble gjen-

nomgått og regnskap med revisors 

beretning ble gjennomgått. Resultatet ble 

ca 20.000 i overskudd mot budsjettert 

underskudd på kr 5.700. Overskuddet i 

forhold til budsjettet skyldes bl.a. liten 

aktivitet på vedlikehold av hyttene, og 

lavere utgifter til markedsføring og 

arrangementer enn budsjettert. Revisors 

beretning anbefaler at regnskapet 

godkjennes. 

Budsjettet ble vedtatt med noen små 

justeringer.  

Det var ikke kommet inn forslag til 

endringer i vedtektene eller andre saker til 

generalforsamlingen. 

Følgende personer ble valgt inn i styret: 

- Magne Arentsen (leder, 1 år) 

- Iver Nicolai Gjersøe (medlem, 2 år) 

- Øyvind Grandum (medlem, 2 år) 

- Ida Irén Eriksen (varamedlem, 1 år) 

- Ingve Dragsnes (varamedlem, 1 år) 

Aina Grymyr var i år ikke på valg. Terje 

Didriksen ble innvalgt for ett år og 

erstatter Hanne Enger i hennes 2. år.  

Leif Jørgensen og Hanne Enger ble valgt 

til valgkomitéen (gjenvalg). Steinar 

Roland ble gjenvalgt som revisor. 

Referat fra generalforsamlingen, inkludert 

vedtatt budsjett kan fås ved henvendelse 

til oyvind@friluftsklubben.no.

Følgende personer sitter nå i styret: 

  

Magne Arentsen, Øyvind Grandum, 

styreleder styremedlem 

  

Aina Grymyr, Iver Nicolai Gjersøe, 

styremedlem styremedlem 

  

Ida Irén Eriksen, Ingve Dragsnes, 

varamedlem varamedlem 

 

Terje Didriksen,styremedlem 

Generalforsamlingen 2014 
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Friluftsklubbens hytter 

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

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

Solstua kan man uansett holde av hele hytta. 

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

direkte til kontonummer: 9235.21.68396. 

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

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

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

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

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

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

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

hyttene. 
 

Priser på hyttene 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 100,- 180,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år gratis 130,- 

Overnatting, barn under 16 år gratis 80,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

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

plass (ca. 800 meter). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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 Sellanrå Turisthytte  

 

 

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

vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.  

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

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

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

dekketøy til ca. 20 personer.  

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

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

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

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

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

lageret.  

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

plasser hvis man ønsker å være alene. 



 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Nedre Rælingsveg 378, 2008 Fjerdingby 

 
 

A – POST 
Arrangementer  

Måned Dato Tur/arrangement  

Juni 

15. Dagstur til Villa Malla og Kjekstadmarka  

21. Sommerfest på Frognerseteren  

29. Kjentmannssykkeltur i Vestmarka  

Juli 
2. Månedens onsdagstur - sjekk sted på hovedsiden  

6. Tur med damplokomotiv på Urskog-Hølandsbanen 
 

August 

3. Bade-og grilletur til Trollvann 
 

6. Månedens onsdagstur - bade- og grilletur til Østernvann  

17. Tur med Lommedalsbanen 
 

31. Dagstur med kjentmannsmerkeåpning  

September 

3. Månedens onsdagstur - sjekk sted på hovedsiden  

7. Kjentmannsposttur  

7. Tur til Ekeberg Rideskole og husdyrpark 
 

13. – 14. Helg på Sæteren gård 
 

18. Lysvandrings langs Alnaelvas nordlige del  

19. – 21. Høstfargetur til Fønhuskoia  

28. Kjentmannssykkeltur i Nordmarka  

Oktober 

4.- 5. Dugnad på Sellanrå med fårikålkveld  

5. Åpen dag på Sellanrå  

8. Månedens onsdagstur i fullmåne - sjekk hovedsiden  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


