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Leder’n 

Når dette leses er vinter gått over til vår, 

og en ny barmarksesong ligger foran oss.  

Som vanlig er tilbudet vårt av arrange-

menter stort og variert. Vi har de siste 

årene fått med mange kjentmannspost-

jegere på turene våre, da vi bevisst har 

lagt turene innom kjentmannsposter. 

Imidlertid trenger man ikke samle poster 

til kjentmannsmerket for å være med på 

disse turene. Vi velger turer med kjent-

mannsposter for at turen da gir et tema. 

Det er alltid en historie bak en slik kjent-

mannspost, enten det er en gammel ruin 

etter en boplass, et minnesmerke, eller 

rett og slett en topp med en fin utsikt. Vi 

tror at ved å gi en tur et tema, så gir det 

deltakerne noe som gjør at turen lettere 

huskes etterpå. 

I dette jubileumsåret har vi noen arrange-

menter som vi knytter til 15-års jubileet 

vårt. 

På samme dato som vi ble stiftet har vi en 

kveldstur ved Solemskogen hvor vi ser på 

gamle ruiner og hører historien om de 

som bygget denne skoggrenda for over 

100 år siden. Vi gjentar også den første 

sommerturen vi hadde til Gausdal Vest-

fjell i 2000. Et lettgått, og veldig hyggelig 

område, og noe du bør være med på! 

Vi kommer tilbake med informasjon om 

jubileumsfesten på Disen gård 31. 

oktober. Hold av datoen. 

 

 

                                                  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.  

Utemøte med grilling 

onsdag 6. 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  – fra Friluftsklubbens sommertur til 

Sunnmørsalpene i 2010. På vei opp til Saksa med 

utsikt mot Slogen og Øye i Norangsdalen 

 – Foto: Lin Østad
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Fra sommerfesten på Seterstua i 2013 – Foto: Steinar Roland  

Invitasjon til sommerfest på 
Frognerseteren 

lørdag 20. juni 

Også i år tar vi sommerfesten på Seter-

stua på Frognerseteren, og det blir et 

kveldsarrangement uten overnatting. 

Seterstua har god mat til hyggelige priser, 

og vi har hatt vellykkede og koselige 

sommerfester der de to siste årene. 

Seterstua serverer typiske norske retter og 

kan blant annet by på gjørs med skall-

dyrsaus, finnbiff med rømmesaus, 

elgkarbonader, dagens rett, med mere. De 

fleste middagsrettene koster mellom 130 

og 200 kroner, og alle velger og kjøper 

det de selv vil ha. Frognerseterens 

legendariske eplekake som dessert kan 

sikkert også friste flere av oss. Det er 

hyggelig innenfor de lune tømmer-

veggene på Frognerseteren - og med en 

praktfull utsikt over hele Oslo!

 

Oppmøte:  

Kl. 19:00 ved Frognerseteren i pent 

antrekk og godt humør. 

Avreise: T-bane nr 1 fra Stortinget kl. 

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

er noen få hundre 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 

onsdag 17. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben 

Turfakta 
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Friluftsklubben feirer 15 år! 
 

 

Vi inviterer til jubileumsfest 
 

lørdag 31. oktober 

på Disen gård 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sett av datoen allerede nå! 

Flere detaljer kommer i neste nummer av Friluft 

og i egen invitasjon 
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Onsdagsturene fortsetter 

De månedlige kveldsturene på onsdager 

har blitt et populært tilskudd til turpro-

grammet, og fortsetter også i år. 

Det planlegges både nytt besøk til en av 

øyene i Oslofjorden, badetur, samt bål-

kveld de neste månedene. 

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.  

Vi startet 2015 med onsdagsturer på ski, 

og i januar gikk vi den nyfikset lysløypen 

rundt Tryvannsåsen. Etter turen ble det 

middag på Seterstuen, Frognerseteren.  

Følg med på Friluftsklubbens forside der 

vi legger ut turene som er planlagt. Kom 

også gjerne med forslag til onsdagstur 

direkte til: 

Aina Grymyr,  

e-post: agrymyr@yahoo.no,  

evnt. tlf. 922 35 865 

 

 

 

Onsdagsturen i april 2014 gikk fra Bryn til 

Svartdalsparken – Foto: Aina Grymyr 

 

I juli frister det med en ny sommertur ut til en av 

øyene i Oslofjorden.  Bildet er fra fjorårets tur til 

Gressholmen. Foto: Aina Grymyr. 

Tursidene 



 Friluft nr 2/2015 

 7 

Vårdugnad på Solstua 

lørdag 25. april 

Det blir fokus på vedhogst på denne 

dugnaden. I tillegg skal vi ha en rundvask 

av hytta, legge på nytt sengetøy og 

etterfylle med lys, vaskemidler, etc. 

De som ønsker det må gjerne overnatte 

gratis til søndag, men det vil ikke bli 

organisert felles retur på søndag. Det er 

overnattingsplasser til 5 personer. 

 

Avreise:  

Lørdag kl. 09.30 

Retur: Lørdag ca kl. 21 

Ta med: Arbeidstøy, mat og drikke til 

lunsj. Friluftsklubben stiller med middag 

ca. kl. 18.00. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av tirsdag 21. april.   

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 22. april. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen,  

tlf. 924 07 060, leif@friluftsklubben.no 

 

Fra en tidligere dugnad der det ble bygget ny trapp – 

Foto: Øyvind Grandum 

17. mai-tur i Østmarka  

søndag 10. 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 Ulsrud-

vannet. Vi går en kortere tur på ca. 3 km 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. Arrange-

mentet 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. 

 

Avreise:  

Fremmøte ved parkeringsplassen ved 

Østmarkssetra kl. 11.30. Reise hit avtales 

med turleder ved påmelding. 

Retur: Ca. kl. 15.00. 

Ta med: Hvis du har flagg, så stikk det 

oppi sekken. Ta med sitteunderlag. Hva 

den enkelte skal ta med av fellesmat 

avtales ved påmelding. 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 6. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Turfakta 

Turfakta 
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Pinsedugnad på Sellanrå 
turisthytte 

lørdag 23. – mandag 25. 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, 

vedsjau og rene lakener for at hytta skal 

bli klar til sommeren og høstens innrykk. 

Hyttas proviantskap skal også få påfyll. 

Men, det blir en del andre aktiviteter 

også, både bedagelig avslapping og 

turmuligheter får vi i tillegg tid til denne 

helgen. 

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. 

For oppmøte og avreise, samt andre 

opplysninger om arrangementet, ta 

kontakt med kontaktpersonen. 

 

Avreise:  

Fellesavgang og eventuelt bil-skyss 

samordnes så langt det lar seg gjøre etter 

at påmeldingsfristen har gått ut. 

Alternativt kan man selv gå inn til hytta 

fra Skar i Maridalen (buss 51). 

Pris: All overnatting og middagsmåltider 

er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 

og lunsj, samt drikke tar du med selv. 

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 

tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 20. mai. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøpene. 

Maks antall personer (som kan overnatte 

samtidig): 15 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Fra en tidligere dugnad – Ida rydder opp i buskaset 

– Foto: Hanne Enger 
Turfakta 
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Kjentmannsposttur til Ringerike 

lørdag 30.mai 

På Ringerike ligger et fint turterreng opp 

fra Åsa ved Steinsfjorden. Vi har tidligere 

hatt tur hit for å besøke Jaklefossen og 

Valbekkfossen, som er to av de finere 

fossefallene i Oslomarka. 

I denne perioden av kjentmannsposter, er 

tre poster lagt nær hverandre i området. 

Vi vil derfor lage en tur som går innom 

alle disse tre, og hvor vi også får 

gjenoppleve Valbekkfossen. 

Turen tar utgangspunkt fra Damtjern i 

Åsa. Herfra går vi nordover til den første 

posten, post 17 – Høgaaskleiva. Vi går 

deretter om Valbekkfossen til post 19 – 

dyregraven, og får med oss utsikten fra 

”Tiurtoppen”, før vi returnerer tilbake til 

bilene ved Damtjern. Så kjører vi rundt 

og opp til Ringkollen, hvor vi tar den 

siste posten, post 21, på Ringkolltoppen. 

Her er det kjempefin utsikt over store 

deler av Ringerike. 

Det blir uterast. Så ta med niste, drikke og 

sitteunderlag. 

 

Avreise: avtales med turleder ved 

påmelding. Vi regner med å dra fra Oslo 

ca. kl. 11.00, og er tilbake i byen ca. kl. 

18.00. Merk at denne turen går på en 

lørdag. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding:  Til kontaktpersonen innen 

onsdag 27. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Jaklefoss, fra en tur i 2003 – Foto: Hanne Enger 

 

Utsikt over Ringerike – Foto: Hanne Enger 

Turfakta 
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Jubileumstur i Lillomarka 

fredag 5. juni 

På denne dagen er det 15 år siden Fri-

luftsklubben ble stiftet. Vi må selvsagt ha 

tur på denne dagen som er en fredag.  

Utgangspunktet for turen er fra Solem-

skogen. Herfra går vi en runde hvor vi ser 

på gamle ruiner fra Solemskogens tid-

ligere bebyggelse. Turlederen forteller 

om denne skoggrendas historie. Det blir 

rast ute underveis. En kupert men lett tur 

på ca. 6 km. 

 

Avreise: Buss 56 Solemskogen går fra 

Nydalen til Solemskogen. Det er også 

mulig å kjøre bil til Solemskogen. Vi 

møtes på p-plassen på Solemskogen kl. 

18.00. 

 

En liten,gammel fraflyttet hytte på Solemskogen 

– Foto: Magne Arentsen 

Ta med: Ta med pølser og tilbehør for 

grilling. Turleder har med engangsgriller. 

Kart: Oslo Nordmark 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 3. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Dagstur til Holmsbu & Hurum 
med KM-post 1 

søndag 14. juni 

Vi har hatt flere vellykkede turer der vi 

kombinerte kjentmannposttur til Hurum 

med besøk og middag på Villa Malla. 

Dette har blitt populært, så i år satser vi 

på å gjenta dette, men med en twist. Vi 

holder oss på vestsiden av Hurum, og 

besøker den vakre kystperlen Holmsbu 

kombinert med mat.  

Vi tar oss opp til kjentmannspost 1 på 

Haraldsfjellet, som har flott utsikt videre 

sørover. Vi tar en rast ved posten før vi 

fortsetter tilbake til bilene. Etter turen 

kjører vi til Holmsbu for å besøke om-

rådet, før vi finner et sted for en middag.  

 

Avreise:  

Vi avtaler bilskyss, så si i fra om du 

disponerer bil. Oppmøte kl. 11 ved 

Brynseng T-banestasjon (alle østlige 

linjer unntatt 5) for felles transport. 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 mat og drikke 

på Holmsbu. Ta med klær til skift, hvis 

du ønsker det, samt Kjentmannsheftet 

2014-2017 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. 

Turfakta 

Turfakta 

http://www.friluftsklubben.no/friluftsforum/file.php?1,file=129
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Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Padletur fra Hundsundspollen 
ved Snarøya skole 

onsdag 24. juni 

La oss starte padlesesongen med Frilufts-

klubbens tur fra Fornebu. Fra idylliske 

Hundsundspollen, og det rike fuglelivet 

den deler med Storøykilen, tar vi turen i 

Oslos vakre skjærgård.  

Vi velger å padle mot Ostøya via Storøya 

med retur innom Vassholmene. 

NB! Denne turen forutsetter at du har de 

nødvendige ferdighetene for kajakk-

padling. Friluftsklubben tar ikke ansvar 

for opplæring. Eventuell skade på lånt 

utstyr eller andre materielle skader må 

dekkes av turdeltaker. 

 

Oppmøte:  

Vi møtes ved brygga bak tennishallen i 

nærheten av Snarøya skole kl. 18:00, med 

avgang kl. 18:15.  

Ta med: Kajakk, redningsvest og annet 

sikkerhetsutstyr. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

søndag 7. juni. 

Kontaktperson:  Iver Nicolai Gjersøe, 

tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20. 

 

 

 

Stokkender på padletur – Foto: Leif Jørgensen 

Kjentmannssykkeltur fra 
Ringkollen til Sørkedalen 

lørdag 27. juni 

Vi benytter Skiforeningens sykkelbuss for 

å komme helt nord i marka til Ringkollen. 

Bussen vil være fremme rundt kl. 10, og 

da starter vår ferd gjennom Marka på jakt 

etter Kjentmannsposter. Vi kommer til å 

sykle på skogsbilveier, og det vil bli mye 

nedover til Sørkedalen. Derfra kan vi 

fortsette sykkelturen via Bogstad helt 

tilbake til Frognerparken, fortsatt mye 

nedover. Ønsker noen å ta bussen fra 

Skansebakken, så sjekk busstidene på 

forhånd. Det er begrenset plass til sykkel 

på bussen, men det er også mulig å sykle 

til T-banestasjonen på Røa, eller sykle 

helt hjem for de som ønsker det. 

Første stopp blir en avstikker til KM-post 

20 Østre Vambutjerna, før vi sykler rundt 

Øyangen til Ugla for å 'bestige' post 22 

Uglahaugåsen 618 moh. Vi triller og 

sykler videre sydover og tar en avstikker 

opp til 18 Lortholkollen vest, mens 16 

Syd i Bleiksjøen ligger kort vei fra 

sykkelveien. Derfra sykler vi tilbake mot 

Storflåtan og starter på nedoverturen. På 

veien stopper vi ved post 15 Skibet nord i 

Turfakta 
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N. Heggelivann, før vi suser nedover 

bakkene mot Skansebakken. 

Mer informasjon om Sykkelbussen finnes 

på Skiforeningen.no, og her beskrives den 

ruten vi har tenkt å følge; Langs 

Storflåtan mot Sørkedalen. Det blir noen 

avstikkere fra den skisserte turen til 

kjentmannspostene, så turen blir lengre 

enn skissert i artikkelen. Sykkelturen fra 

Ringkollen til Sørkedalen er rundt 3 mil, 

derfra til Majorstuen er det ca. 1,5 mil 

(fortsatt mye nedover). 

Alle har vel hørt om og kanskje lest 

klassikeren «En Sommernatt på Kroks-

kogen»  av Peter Chr. Asbjørnsen. Denne 

fortellingen har inspirert mange til 

friluftsliv og til turer både på Krokskogen 

og andre deler av Oslomarka. Det er en 

spesiell opplevelse å være i Marka en 

lang lys sommerkveld og sykle eller gå 

inn mot sommernatten. Hele den 

klassiske historien kan leses her: 

http://norske-eventyr.com, og det er mye 

annen artig information om eventyret på 

nettet. 

 

Avreise: Med Skiforeningens sykkelbuss, 

avreise kl. 08:45 foran hovedinngangen 

til Frognerparken / Vigelandsparken. 

Retur: Dette er en av årets lengste dager, 

så det må vi nyte på en lang fin sykkeltur. 

Er nok først ferdig sent til kvelds. 

BOOKING SYKKELBUSS: Deltakerne reser-

verer selv sykkelbussen, se info over. 

Vanligvis er det mulig å booke 2-3 uker 

før avreise, så det lønner seg å være tidlig 

ute. Priser i 2014 var 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 sykkelbussen. 

Ta med: Penger til sykkelbussen, mat og 

drikke til en uterast (eller to) underveis, 

samt varme klær til kvelden og returen. 

Ta også med lappesaker, sykkelpumpe, 

sykkellykt og fiksesaker til sykkelen din, 

samt kunnskap om hvordan reparere hvis 

uhellet er ute (turleder er ikke sykkel-

ekspert ;-) 

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding:  Til kontaktpersonen innen 

onsdag 24. juni. 

Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865. 

 

På sykkelturen gjennom Krokskogen kommer vi forbi 

mange flotte vann. Her er vi ved Storflåtan på en 

tidligere tur i juni 2012 – Foto: Aina Grymyr. 

 

Turfakta 
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Jubileumssommertur til Gausdal vestfjell (Huldreheimen) 

mandag 6. – lørdag 11. juli 

Friluftsklubbens første sommertur gikk til 

Gausdal Vestfjell sommeren 2000. Vi var 

den gang 13 deltakere. Vi gjentok denne 

turen i 2005 med 

en noe kortere rute, 

og det er den ruten 

vi går nå i år. Siden 

vi var her sist har 

Langsua nasjonal-

park blitt etablert i 

2011. 

Terrenget er lettgått, åpent og koselig, og 

det ikke er altfor langt mellom hyttene. 

Alle hyttene er selvbetjente unntatt Liom-

seter som er betjent. Alle middagene 

kjøper vi på hyttene. Hyttene skal også 

være utstyrt med tørrmat. Vi trenger 

derfor ikke å bære på mat mellom hyttene 

utover det vi ønsker å ta med selv. 

RUTEN BLIR SLIK: Man: Oslo - Liomseter 

(bil) Tir: Liomseter - Storkvelvbu (5 t). 

Ons: Storkvelvbu - Skriurusten (3 t). Tor: 

Skriurusten – en avstikker til Nordre 

Langsua - Haldorbu (5 t). Fre: Haldorbu - 

Liomseter (4 t). Lør: Liomseter - Oslo 

(bil). 

 

Kart: Det er et eget Gausdal Vestfjellkart 

i 1 : 50 000. Ellers er det et kart som heter 

Jotunheimens forgård i 1 : 100.000.  

Maks antall deltakere: 12  

Detaljer om oppmøtested og -tid, utstyr 

og pris, blir sendt deltakerne gjennom et 

eget deltakerhefte som sendes ut i god tid 

før turen.  

Påmeldingsfrist: til kontaktpersonen 

innen onsdag 10. juni. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Liomseter  – Foto: DNT 

Turfakta 
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Kajakktur rundt Ostøya 

onsdag 19. august 

Vi velger også denne onsdagen å padle 

mot Ostøya via Storøya med retur innom 

Vassholmene. 

NB! Denne turen forutsetter at du har de 

nødvendige ferdighetene for kajakk-

padling. Friluftsklubben tar ikke ansvar 

for opplæring. Eventuell skade på lånt 

utstyr eller andre materielle skader må 

dekkes av turdeltaker.  

 

Oppmøte: Vi møtes ved brygga bak 

tennishallen i nærheten av Snarøya skole 

kl. 18:00, med avgang kl. 18:15. 

Ta med: Kajakk, redningsvest og annet 

sikkerhetsutstyr. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 17. august. 

Kontaktperson:  Iver Nicolai Gjersøe, 

tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20. 

Dagstur i Bærumsmarka 

søndag 30. august 

Denne søndagen legger vi dagsturen til 

Bærumsmarka. Turen går i et lett og 

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

Vi tar utgangspunkt fra parkeringen ved 

Øverland, og går derfra på blåmerket sti 

vest for Gardlaushøgda, forbi Fiskelaus-

tjernet, over Skollerudåsen og Skriver-

berget til Nygard hvor det er servering 

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

lig serveringssted med gode produkter.  

Fra Nygard går vi på blåmerket sti om 

Sæteren gård, og derfra på vei tilbake til 

Øverland. 

 

Avreise: Med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 11.00. Gi beskjed ved 

påmelding om du kan stille med bil, eller 

om du ønsker å komme til utgangspunktet 

på Øverland på annen måte. Vi går fra 

Øverland senest ca. kl. 11.30. 

Retur: Vi er tilbake ved Øverland senest 

ca. kl. 16.00. 

Ta med:  

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50.000. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 26. august. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Foto: Bjørn Christian Enger 

Turfakta 

Turfakta 
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Utsikt fra Gaustatoppen  – Foto: Hanne Enger 

Denne helgen forflytter vi oss fra lav-

landet til høyden, nærmere bestemt 

Gaustatoppen med sin majestetiske utsikt 

utover sør-/østlandet. 

For at dette skal bli en fornøyelse og 

samtidig at vi ikke skal føle at det blir 

stressende, velger vi å ta 2 overnattinger 

denne helgen. Det er reservert losji på 

Gaustablikk Høyfjellshotell som ligger 

ved foten av Gaustatoppen samt 

Gaustatoppen Turisthytte (på 1.850 

meters høyde) denne helgen. 

 

Avreise:  

Fredag ca. 18.30 fra Oslo / Sandvika. 

Avtales nærmere etter påmelding. 

Turleder kan disponere bil fra Sandvika. 

Ved fulltegning må vi ha 2 biler. 

Utstyr: Sovepose / lakenpose, varme 

klær, samt gode fjellsko. 

Pris: Bilspleis samt kostnad til over-

natting.  

PRISER OVERNATTING:  

Fredag: Gaustablikk Høyfjellshotell, dob-

beltrom pr. pers. kr 890,- inkl. frokost. 

Lørdag: Gaustatoppen turisthytte, for 

DNT-medlemmer (kort må fremvises) pr. 

pers. kr 950,- inkl. frokost og 2 retters 

middag. Ikke medlemmer av DNT betaler 

kr 400,- ekstra. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

tirsdag 18. august.  

Påmeldingen er gyldig ved innbetaling av 

depositum på kr 1.840 (2.240 ikke DNT 

medl.) til Friluftsklubbens kontonummer 

9235.21.68396. Ved avmelding etter 

fristen tapes hele eller deler av deposi-

tumet, svarende til klubbens merutgifter. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes,  

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

tlf: 996 05 408 

Turfakta 

Helgetur til Gaustatoppen med overnatting 

fredag 4. – søndag 6. september 
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Dagstur fra Sognsvann 

søndag 13. september 

Vil du bli bedre kjent med Frilufts-

klubben, så er denne turen tilrettelagt slik 

at flere av foreningens styremedlemmer 

er med for å svare på de spørsmål du som 

nytt medlem måtte ha. I tillegg er dette 

selvsagt en tur som også passer andre 

som har vært med på tur med Frilufts-

klubben før. Vi møtes ved bommen på 

Sognsvann. Vi går først på stier øst for 

Sognsvann, hvor vi oppsøker restene etter 

den gamle Sognsvannsgruven. Turlederen 

vil fortelle litt om gruvedriften her i 

området. 

 

Fra en tidligere tur til gruvene ved Sognsvann – 

turdeltakerne titter inn… Foto: Hanne Enger 

Deretter går vi nordover til øvre Blanksjø, 

som er en liten bortgjemt idyll på 

høydene nordøst for Sognsvann. Videre 

går vi på umerket sti i terrenget mot vest 

til Store Åklungen, og finner en odde ved 

sørenden av vannet hvor vi raster ute. 

Herfra går vi ned til Lille Åklungen, og 

videre ned til Sognsvann. Vi avslutter 

turen med å gå på Sognsvanns vestside 

tilbake til bommen, hvor vi startet. 

Dette blir en tur på ca. 8 km. Har du bare 

gått hovedrutene fra Sognsvann, vil du på 

denne turen få se at området har svært 

mye mer å by på. Vi tar oss god tid, og 

regner med å være tilbake ved bommen 

på Sognsvann ca. kl. 15:30. 

 

Oppmøte:  

Ved bommen på Sognsvann kl. 11.00. 

Ta med: Niste, drikke og sitterunderlag. 

Kart: Oslo Nordmark 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 9. september. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Lysvandring langs Alnaelvens 
sørlige del 

torsdag 17. september 

Langs Alnaelven har det vært arrangert 

lysvandring rundt høstjevndøgn de siste 

årene, og i 2013 hadde Friluftsklubben en 

lengre tur fra Grorud og helt ned til 

Kværnerbyen, der vi kom frem i mørket 

og fakkellys. I fjor fokuserte vi på den 

øvre delen av Alnaelven fra Ammerud til 

Alfaset, og i år satser vi på å se den nedre 

delen bedre og før det blir helt beksvart. 

I skrivende stund er ikke detaljene for 

2015-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 knute-

punkter, så turen vil bli lagt opp med 

tanke på hvor vi kan se og oppleve mest. 

Ikke minst vil vi få med oss den flotte 

Svartdalen og aktivitetene nede ved 

Kværnerdalen. 

Turfakta 
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Mer informasjon om ruten, opplevelser 

og kulturinnslag kan sees på 

www.alnaelva.no 

 

Avreise: Oppmøte kl. 19 ved Breivollen 

øverst ved Smalvollveien - se FiO-

forsiden for mer detaljer. 

Retur: Vi går helt ned til Kværnerdalen i 

år, hefra går det busser videre. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 16. september. 

Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Fra Alnaelva – Foto: Lin Østad 

Kjentmannssykkeltur rundt 
Tverrsjøstallen 

lørdag 26. september 

Vi har hatt flere populære kjentmanns-

turer til fots, sykkel og ski, og spesielt 

turer langt nord eller inne i Marka har 

vært populære. Denne turen tar oss langt 

nord i Nordmarka for å jakte på kjent-

mannspostene som ligger rundt Tverr-

sjøstallen.  

I år kombinerer vi å kjøre bil så nærme vi 

kan, med å sykle og gå siste stykket opp 

til postene. Alle disse kan være litt øde og 

kronglete, så da kan det passe ekstra godt 

å ta dem på en fellestur. Første stopp blir 

til post 23 der Milorg-cellen ved Svart-

tjern sto, før vi sykler Kalvdalen inn til 

Roensætra, og går opp til post 24 

Grasdalskollen 642 moh. Så drar vi 

innover Sinnerdalen mot Finnstad for å 

bestige post 26 Prekestolen ved Spålen. 

Planen er å ta en eller flere uteraster 

underveis, for vi forventer ingen åpne 

stuer i området. 

Oppmøte:  

Tverrsjøstallen kl. 11. Vi koordinerer 

transport etter påmeldingsfristen, si ifra 

hvis du har bil som kan ta sykler 

(bilspleis). 

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. 

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 23. september. 

Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

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

evnt. tlf. 922 35 865 

Turfakta 

Turfakta 
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Dugnad på Sellanrå med 
fårikålkveld 

lørdag 3. – 4. oktober 

Også 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, 

oppgradere 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. Se info om «Åpen dag». 

Avreise: Etter avtale med kontakt-

personen. En bil går oppover lørdag og 

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 30. september. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no  

Åpen dag på Sellanrå 

søndag 4. oktober 

Denne første søndagen i oktober arran-

gerer vi som vanlig åpen hytte med 

servering av vafler, kaker, kaffe, te og 

saft. Alle turfolk inviteres til å ta turen 

innom hytta, både medlemmer og ikke-

medlemmer. Alle er hjertlig velkommen. 

Serveringen holder åpent fra kl. 12-15. 

Tema for årets foredrag er ennå ikke klart 

men vil bli annonsert på hjemmesidene 

våre i forkant av arrangementet.  Vi vil 

som vanlig finne et tema som er relatert 

til Oslomarka. 

Det er ingen påmelding til arrangementet, 

men ta gjerne kontakt hvis du har spørs-

mål. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Foto: Bjørn Christian Enger 
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Friluftsklubben fortsetter også kommende 

sesong med 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. 

Klubben tar ikke ansvar for småtasser på 

tur, men har startet et turtilbud som vi 

håper at vil falle i smak hos de av våre 

medlemmer som har småbarn.  

Turene tilrettelegges og ledes av med-

lemmer som selv har småbarn, og noe av 

hensikten er at også de voksne skal ha 

glede av turene.  

De voksne som melder på seg selv og 

sine barn har ansvaret for å finne ut om 

turen passer for egen familie og finne ut 

hva man må forberede, ta med etc. 

Påmelding og betingelser for øvrig 

gjelder som for de andre turene våre. 

Vi søker flere turarrangører 

På grunn av mye jobb og nært fore-

stående familieforøkelse på de som nå har 

arrangert turer har tilbudet i vinter vært 

noe redusert. Småtassgruppa er imidlertid 

ikke nedlagt, men trenger noe flere tur-

interesserte voksne som kan være med og 

arrangere turer og komme med turidéer. 

På sensommeren holder vi et fellesmøte 

med de som er interesserte for å snakke 

om turplaner, og hva det innebærer å 

arrangere turer. 

For de som er på Facebook er det også 

mulig å be om å bli innmeldt i småtass-

gruppen vi har her. 

 

Litt om småtass på Facebook 

 

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

FIOsmaatass/ 
 

Det er opprettet en lukket gruppe for 

småtass-gjengen. Gruppen aksepterer 

bare ekte Facebookprofiler. Uekte pro-

filer blir ikke tatt opp i gruppen. 

Oppdages det uekte profiler i etterkant 

fjernes disse fra gruppen og det sendes en 

melding med informasjon til den det 

gjelder om hvorfor vedkommende profil 

er blitt fjernet. 

Via denne gruppen vil medlemmene få 

oppdatert turinformasjon. Medlemmene 

har også anledning til å poste innlegg i 

gruppen. Aktivitet i slike lukkede grupper 

vises ikke på den enkeltes private FB-

profil. 

 

Turer for småtasser (og deres foreldre)  

https://www.facebook.com/groups/%0bFIOsmaatass/
https://www.facebook.com/groups/%0bFIOsmaatass/
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Badetur til Trollvann 

søndag 9. 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. Turleder tar 

med engangsgriller. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av fredag 7. august. 

Kontaktperson: Hanne Enger,  

e-post: hanne_enger@hotmail.com  

tlf: 928 52 424 

 

Småtass på fjelltur – med litt planlegging 

ogbæremeis kan store og små nyte utsikten mot 

Gjende fra Sløtafjellet ved Eidsbugarden 

– Foto: Hanne Enger 

Møte i småtassgruppa 

lørdag 15. august 

Vi inviterer alle som har lyst til å komme 

og høre om småtassgruppa. Det blir en 

blanding av informasjon om hva vi har 

gjort hittil, bli-kjent-muligheter for de 

som møter og diskusjon om hva slags 

turer og arrangementer deltakerne kunne 

tenke seg at småtassgruppa skal drive 

med. Det blir med andre ord gode 

muligheter til å påvirke tilbudet fremover.  

I tillegg søker vi voksne som kunne tenke 

seg å stå som arrangører av turer som 

holdes for småtassgruppa. Vi orienterer 

litt om hva det innebærer å være tur-

arrangør. I tillegg vil det bli vist bilder fra 

noen av de småtassturene som er avholdt 

tidligere. 

Møtet holdes på Trollvannsstua. Her er 

det god plass for barna til å leke mens de 

voksne prater, og man får kjøpt kaker, 

kaffe mv. 

 

Oppmøte: 

På Trollvannsstua kl 14:00. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av torsdag 13. august. 

Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post: 

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

 

 

 

 

Turfakta 

Turfakta 
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Turer i det ordinære 
programmet som egner seg for 

småtasser 

Utemøte med grilling  - onsdag 6. 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. 

 

17. mai-tur i Østmarka - søndag 10. 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 Ulsrud-

vannet. Vi går en kortere tur på ca. 3 km 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. Arrange-

mentet 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. 

Se flere detaljer under turprogrammet.

 

 

 

 

Med småtass på tur – Foto: Kristin Larsen 
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 Loddrett 

1 Vårtegn 

2 Tohjulingen 

3 Ivar Martinsen 

4 Redskap 

5 Ok 

6 Startpunkt for 

Valdresbanen 

7 Anonym 

10 Stjerne 

11 Utløp 

12 Smile 

15 Sprengstoff 

16 Vokaler 

18 Jern 

19 Massemedium 

20 Guttenavn 

21 Husdyr 

25 Anfall 

26 Side 

27 Trau 
 

 

 Vannrett 

1 Ås i Nordmarka 

8 Servicestasjon ved sjøen 

9 Bydel i Drammen 

13 Gro 

14 Luftfartsorganisasjon 

17 De store dyrene 

22 En av Jakobs sønner 

23 Vei 

24 Innsjø i Buskerud 

28 Sesongbetont klesplagg 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Friluftskryss 2 / 2015 

 
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 regntrekk til sekk (30-40 liter) 

«Sneaker balls» (godluktkuler til sko) 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 2 / 2015) sammen med løsningen. 

. 
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Friluftskryss 1/2015 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». Vinnere denne gangen 

er Anne-Line Filiberto og Hans Edvard 

Sunde – to av Frilufts mest iherdige 

kryssordløsere ser det ut til.  

Disse mottar henholdsvis et sett med 

drammeglass til turbruk og en flaske med 

turvaskemiddel. 
 

 

 

Løsning på hvem-hva-hvor- 
konkurransen i forrige Friluft 

Forrige konkurranse dreide seg om en 

gård i Nordmarka. Ingen kjente igjen 

Bjørnsjøen eller Kikut! 

Rett nok var bildet tatt slik at Kikut var 

gjemt bak noen trær, men Bonna gård, 

som er nærmeste nabo til Kikut, var 

synlig. Vi skulle altså frem til Bonna 

gård, som jo gikk inn i skihistorien etter 

at snekkeren Narve Nilsen Bonna 1901 - 

1976, laget ski med merkenavnet Bonna. 

 

Bonna Gård ikke langt fra Kikut  

– Foto: Hans Edvard Sunde 

Narve Bonna tok sølv i spesielt hopprenn 

under OL 1924 i Chamonix. Skifabrikken 

lå imidlertid i Lommedalen i Bærum og 

het Lommedalen skifabrikk. 

Bonna var altså svaret. Den hemmelig-

holdte premien (i tillegg til valgfri kryss-

ordpremie) var en tur for to personer 

jorden rundt på første klasse, men i og 

med at ingen sendte inn forslag ble 

Frilufsklubben spart for kr. 120.000,-. Vi 

takker for støtten! 

Denne gangen skal vi frem til et fornavn i 

Hvem, hva, hvor. Hvilket? Vinneren får 

hederlig omtale i neste Friluft (pluss 

valgfri kryssordpremie). 

 

Smått og stort  
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Hvilket fornavn? - Foto: Hans Edvard Sunde 

Hvem, hva, hvor? 

Denne gangen skal vi frem til et fornavn i 

Hvem, hva, hvor. Hvilket? Vinneren får 

hederlig omtale i neste Friluft (pluss 

valgfri kryssordpremie). 

Skriv inn til redaksjonen i Friluft innen 

15. august (hanne_enger@hotmail.com) 

med riktig svar.  
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Solemskogen 

Solemskogen er navnet på en «skogs-

grend» nord for Kjelsås i Oslo. I 1903 ble 

det her utparsellert nesten 300 tomter som 

ble lagt ut på salg til gunstige vilkår. Her 

kunne man på tomten enten bygge seg et 

hus for å bo i, eller man kunne oppføre en 

hytte til friluftsformål. Mange så her 

muligheten for å komme seg ut av byen 

fra en mørk leilighet, og det var nok flere 

permanente bosteder enn hytter som ble 

bygget. Imidlertid gikk det bare få år før 

kommunen så problemet med dette tett-

stedet så nært innpå Maridalsvannet som 

byens drikkevann. De tomtene som ennå 

ikke var bebygd ble ekspropriert, og det 

ble satt et sterkt press på å kjøpe ut de 

som allerede hadde bygget på eien-

dommen. Dette medførte noen år med 

fraflytting, men likevel ble flere boende, 

og Solemskogen som boligområde var 

kommet for å bli. I dag er dette fine 

boliger i høy prisklasse. 

Friluftsklubben har kveldstur til Solem-

skogen 5. juni da vi skal kikke på ruinene 

etter den tidligste bebyggelsen. 

 

«Steinlia» på Solemskogen, fra en tidligere tur i FiO 

– Foto: Magne Arentsen 

 

Nye priser på hyttebesøk og 
kontingent  

Vi ønsker å holde et så lavt prisnivå som 

mulig for våre medlemmer og brukere av 

hyttene våre. Imidlertid ser vi at vi ikke 

har justert prisene på en stund, og vi ser at 

på grunn av økte kostnader til bladet vårt, 

og økte kostnader på hyttene må vi 

dessverre gjøre en litt større justering. 

 

 

Når det gjelder kontingenten så økes 

denne fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. år. 

Hustandsmedlemmer betaler fortsatt kr. 

90,- Alle medlemmer i år som har fått 

krav og ennå ikke betalt betaler bare kr. 

150,- Nye medlemmer som melder seg 

inn etter 1. april betaler ny sats kr. 200,- 

Ny sats vil ikke gjelde innmeldte 

medlemmer før til neste år.  

Styret har  etter vedtektene har mandat til 

justering av kontingent og overnattings-

priser på hyttene våre. Generalfor-

samlingen, som ble avholdt 24. mars ble 

også informert om justeringen.  

http://www.friluftsklubben.no/friluftsforum/file.php?1,file=131
http://www.friluftsklubben.no/friluftsforum/file.php?1,file=131
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Kveldssol ved Blankvannsbråten en sen vårskitur - Foto: Hans Edvard Sunde 

Her var det en gang et tropisk hav. Tro 

det eller ei. Etter det, for om lag 250 

millioner år siden, var det mye vulkansk 

aktivitet og geologien derfra la grunnlag 

for dagens rike planteliv. 

Den første bruker av Blankvannsbråten 

kom dit i 1630. Bjørn Bjølsen forpaktet 

stedet i det som omtales som «kongens 

almenning». Bjørn Bjølsen førte opp det 

første bygget på stedet i 1650. Bygget står 

der den dag i dag og kalles naturlig nok 

Gamlestua. Gamlestua er det eldste 

bygget som er bevart i Nordmarka. 

Familien Blankvannsbråten kom til stedet 

sommeren 1873 med Kristian Fredriksen. 

Selv om han hadde samme navn som den 

senere Kong Haakon, var Kristian en 

enkel ung gutt fra Lunner på Hadeland. 

Kristian giftet seg med Karine fra Mari-

dalen og de fikk ikke mindre enn ti barn 

som skulle føs opp på Blankvannsbråtens 

47 mål. Det var neppe fett. De hadde 

kuer, griser og sauer men også geiter på 

beite og hester til hjelp på jorder og i 

skogen. Høyløa måtte være full av høy 

etter slåtten og vedbua måtte være 

sprekkeferdig av tørr ved for at familien 

skulle overleve vinteren. De fisket i Blan-

Blankvannsbråten 

Tekst og foto: Hans Edvard Sinde 
Kilder: Harald Ulvestads skrift for Vindern Historielag. Øivind Blankvandsbråten. 



 Friluft nr 2/2015 

 27 

kvann og jaktet i skogen for å klare å fø 

alle med selvhushold. Om vintrene var 

det tømmerkjøring for godseieren Løven-

skiold, men det var også servering for 

turistene som kom inn i marka fra byen. 

Dette ga kjærkomne pengeinntekter. I 

1903 fikk de mot alle odds opp et nytt 

våningshus. Alle de ti barna tok navnet 

Blankvannsbråten. 

Ett av de ti barna, Oskar Blankvanns-

bråten, overtok etter faren da faren, 

Kristian, hadde forpaktet eiendommen i 

46 år. Oskar hadde fem barn da kona 

døde 33 år gammel. I 1921 kom så 23 år 

gamle Ingeborg Jakobsen fra Lunner til 

Blankvannsbråten og ble mor til alle de 

fem barna og fikk fem selv også. Igjen 

var det ti barn som vokste opp på Blank-

vannsbråten. Fra dette andre ekteskapet 

finner vi sønnene Birger og Øivind. 

Studenterhyttene som dukket opp rundt 

Blankvann trengte tilsyn, ved og for-

syninger og familien hjalp villig til. 

Arbeidet var antakelig kjærkomne inn-

tekter. Studentene kalte Oskar for 

«Greven» og Birger for «Grevlingen» -av 

Blankvannsbråten. Eldre markatravere og 

fordums studenter kan ennå huske Oskar, 

som døde i 1963. 

Da den riktige 5-mila eksisterte, gikk 

Holmenkollens 50 kilometer over tunet 

på Blankvannsbråten og det var mat-

stasjon utenfor våningshuset. Mens 

juristenes korps, Corpus Juris spilte og 

NRK sendte direkte, ble Håkon Brusveen 

tilbudt en dram. Brusveen svarte: « Nei 

takk. Da blir nok repportarsjene litt for 

morosame, trur je!» Det var god stemning 

på Blankvannsbråten under fem- mila i 

Kollen. 

Birger overtok som forpakter da faren, 

Oskar, hadde drevet stedet i 34 år. Birger 

overtok i 1953 og drev Blankvannsbråten 

til sin død i 1987, nye 34 års for-

pakterskap i familien.  

Birger Blankvannsbråten var jaktkamerat 

med Birger Bjørnholt. De to gode 

naboene fikk alltid de beste elgene under 

jakta og de hadde alltid markas korteste 

jakt. Mens folk satt på post i ukevis ellers, 

plaffet de to Birgerne ned hele kvoten på 

null tid. Ikke bare fikk de de største 

elgoksene, men de var ofte klare på et par 

timer etter at jakta startet. Ryktet ville ha 

det til at de to hadde jaget de beste dyrene 

inn på låven på Blankvannsbråten der de 

hadde fetet dem opp før jakta og alt de 

hadde å gjøre var å åpne låvedøra og 

skyte elgene. 

Den yngre broren, arbeiderparti-

politikeren Øivind ville overta etter at 

Birger døde barnløs. Etter at slekten 

hadde drevet stedet i 114 år mente Øivind 

at han var berettiget til å overta stedet. 

Løvenskiold var ikke enig. Etter ni år 

med tvist endte saken med at Høyesterett 

ga Øivind Blankvannsbråten rett til å 

overta bruket til takst. Skjebnen ville det 

slik at taksten ble slik at han dessverre 

ikke så seg i stand til å kjøpe barndoms-

hjemmet.  

Både Oskar og Birger Blankvannsbråten 

fikk kongens fortjenestemedalje. Server-

ingen til oss markatravere opphørte i 

1957. Ingen av de 20 barna i familien 

som vokste opp her, bor her i dag. Ei 

heller noen av deres etterkommere. 

Stedet eies i skrivende stund fremdeles av 

Løvenskiold. 
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Friluftsklubbens sekstende ordinære ge-

neralforsamling ble avholdt tirsdag 24. 

mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Oslo. 

Hovedtrekkene i årsberetningen ble gjen-

nomgått og regnskap med revisors 

beretning ble gjennomgått. Revisors 

beretning anbefaler at regnskapet 

godkjennes. 

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) 

- Aina Grymyr (medlem, 2 år) 

- Terje Didriksen (medlem, 2 år) 

- Ingve Dragsnes (varamedlem, 1 år) 

Øyvind Grandum og Iver Nicolai Gjersøe 

var i år ikke på valg. 

Fullstendig referat fra generalfor-

samlingen, 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 

  

Terje Didriksen, Ingve Dragsnes, 

styremedlem varamedlem 

 

Generalforsamlingen 2015 
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Friluftsklubbens hytter 

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

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

Solstua kan man uansett holde av hele hytta. 

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

direkte til kontonummer: 9235.21.68396. 

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

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

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

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

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

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

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

hyttene. 
 

Priser på hyttene (gjeldende fra 1. april 2015) 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 150,- 220,- 

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

Overnatting, barn under 16 år gratis 100,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

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

plass (ca. 800 meter). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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 Sellanrå Turisthytte  

 

 

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

vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.  

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

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

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

dekketøy til ca. 20 personer.  

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

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

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

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

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

lageret.  

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

plasser hvis man ønsker å være alene. 



 

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

 
 

A – POST 
Arrangementer  

Måned Dato Tur/arrangement  

Mai 

6. Utemøte med grilling  

10. 17. mai-tur til Ulsrudvann  

23. – 25. Pinsedugnad på Sellanrå  

30. Kjentmannsposttur til Ringerike KM 

Juni 

5. Jubileumstur i Lillomarka  

10. Månedens onsdagstur – se info på nettsidene  

14. Dagstur til Holmsbu & Hurum med KM-post 1 KM 

20. Sommerfest på Frognerseteren  

24. Padletur fra Hundsundspollen ved Snarøya skole  

27. Kjentmannssykkeltur fra Ringkollen til Sørkedalen KM 

Juli 
1. Månedens onsdagstur – se info på nettsidene  

6. – 11. Jubileumssommertur til Gausdal Vestfjell  

August 

5. Månedens onsdagstur – se info på nettsidene  

9. Badetur til Trollvann 
 

15. Møte i Småtassgruppa  

19. Kajakktur rundt Ostøya  

30. Dagstur i Bærumsmarka  

September 

2. Månedens onsdagstur – se info på nettsidene  

4. – 6. Helgetur til Gaustatoppen med overnatting  

13. Dagstur fra Sognsvann  

17. Lysvandring langs Alnaelvens sørlige del  

26. Kjentmannssykkeltur rundt Tverrsjøstallen KM 

Oktober 
3.- 4. Dugnad på Sellanrå med fårikålkveld  

4. Åpen dag på Sellanrå  
 
 
 
 
 
 


