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I 2018 har vi to nye tilbud i form av 
kurs og tema. Vi prøver med både foto
kurs og vinsmaking. Begge deler med 
base på Nedre Gupu, og inkluderer tur 
i området. Hvis det blir vellykket, så 
fortsetter vi med mer av det samme til 
neste år. Vi håper på samme suksess 
som yogaturene.

MAGASINDEL
Som tidligere har vi også i år en 
 magasindel i programmet. Den 
 omhandler tidligere tiders ferdselsårer 
ut fra Oslo, vestover via Bærum og 
Krokskogen. Disse områdene er i dag 
blant våre viktige og mye brukte tur
områder, og mange vil nok ha interesse 
av historien til skogene som i dag  brukes 
til rekreasjon og naturopplevelser.

Intervjuene er i år fra egne rekker. 
Trygve Christensen er  lokalhistoriker 
og mangeårig turleder i Bærum 
Turlag. Han har skrevet flerfoldige 
 historiebøker om Bærum og Marka,  

og har alltid hatt mye interessant 
å fortelle på sine turer. Men vi ser 
også i den andre retningen. Familien 
RiemerSørensen/Lentz representerer 
Bærum Turlags unge tur og aktivitets
ledere, som ikke bare tar med egne 
barn ut i naturen, men ivrer for at alle 
barnefamilier skal gjøre det samme.

DIGITALISERING
Den digitale tidsalder har for lenge 
siden innhentet DNT. Foreningen 
har utviklet gode nettsider hvor man 
finner mengder med informasjon, 
både fra DNT sentralt og fra turlagene 
lokalt. Også Bærum Turlag  benytter 
internett svært aktivt. Alle våre turer 
og arrangementer legges ut på DNTs 
aktivitetsportal “Sherpa”, og  mange 
av våre turer og arrangementer legges 
i tillegg ut på  Bærum Turlag sin  
 facebookside. Det samme gjelder for 
Barnas Turlag i  Bærum. Undersøkelser 
blant  turdeltakerne viser at det nå 

Nils Mathisrud 
Bærum Turlag, redaktør

er langt flere som benytter digitale 
medier for å få informasjon om våre 
turer og  arrangementer, enn fra 
 papirprogrammet. Bærum Turlag må 
derfor vurdere om vi skal ta skrittet  
fullt ut og gå helt over til digitale  medier 
for formidling av tur informasjon. 
 Kanskje blir dette det siste fyldige 
 programheftet fra Bærum Turlag. 

 God tur!
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ÅRSMØTE I BÆRUM TURLAG
Bærum Turlag avholder ordinært årsmøte på Bærum bibliotek,  Bekkestua.

TIRSDAG 20. MARS  
KL. 19.00
Dørene åpnes kl. 18.30.  
Sakspapirer legges ut på  
www.bærumturlag.no to uker før årsmøtet.  
Det blir enkel servering.

KÅSERI
DNT – 150 ÅR
Tidligere generalsekretær i DNT, Sverre A. Larssen, vil ta oss med på  
en vandring  gjennom DNTs historie de siste 150 år – fra stiftelsen  
21. januar 1868 til i dag. Det er få som kjenner DNTs historie så godt som 
Sverre, så vi har en  virkelig  lekkerbisken av et foredrag å se fram til.

ÅRETS PROGRAM
I år fyller Den Norske Turistforening 
150 år – med jubileumsarrangementer 
over hele landet. Bærum Turlag er 
selvsagt med på markeringene, og hva 
er bedre når vi skal feire oss selv enn 
å samarbeide med våre gode naboer. 
Sammen med Asker Turlag arrangerer 
vi en Topp7tur i Vestmarka søndag 
19. august. Det vil også bli kortere 
og  enklere alternativer på hhv. 5 og 
3 topper slik at arrangementet skal 
kunne passe for de aller fleste av våre 
medlemmer.

TURER
Turprogrammet for 2018 bringer 
både gamle klassikere og nye turer i 
nye områder. Enkelte turer blir aldri 
 upopulære og trekker folk år etter 
år. Ofte er det de samme som deltar 
på nytt, og ryktet sprer seg slik at 
nye turdeltakere kommer til. Andre 
turledere synes det er spennende å 
utvikle nye turer. Således blir det stort 
spenn i deltakerantallet. I 2017 varierte 
dette fra én enslig deltaker til over 100. 
Trivelige turer blir det uansett antall 
deltakere.

Dugnadsgruppe på tur – i overaskende mai-snø.



SENIORTURER
Bærum Turlag har ikke satt opp et egne seniorturer i vårt program. Derimot 
er flere av våre turer arrangert i samarbeid med seniorgruppa i DNT Oslo og 
Omegn, med turledere som er aktive i begge grupper. Ellers er alle turene i 
vårt turprogram selvsagt egnet for seniorer, selv turene til Barnas Turlag, der 
 besteforeldre gjerne kan ta med sine barnebarn. For seniorturer på dagtid i 
ukedagene viser vi til DNT Oslo og Omegns seniorprogram der flere av turene er 
satt opp i Bærum. Alle medlemmer over 65 år vil få dette programmet tilsendt.

TURBUSSEN
Turbussen er et tilbud til seniorer og andre som vil komme seg kjapt og greit ut 
på tur litt utenfor stuedøra. Turbussen kjører fra Bærum og Asker på tirsdager 
(Asker stadion kl. 09.45, Rykkinn seniorsenter kl. 09.45, Bekkestua busstasjon 
kl. 10.00 og Sandvika busstasjon kl. 10.00) og fra Oslo på onsdager fra Haakon 
VIIs gate kl. 10.00. For å være garantert plass på turbussen, må du møte 10 min. 
før avgang. Retur fra turmålet kl. 14.00. Vi reiser til mange ulike turterreng. 
Her er det turer til kysten, langt inn i skogen, langs kjente elver og til historiske 
og kulturelle steder. I årets program finner du flere spennende nyheter. Kanskje 
noen av disse frister?

På bussene møtes mange turglade mennesker i ulik alder og ulik fysisk form. 
Bussen kjører direkte ut til dagens turterreng. Det legges vekt på at det skal 
være et sosialt og inkluderende miljø på turene. Etter endt tur bringer bussen 
deg trygt tilbake til utgangspunktet.

OM TURENE

•  Det er alltid minst seks turledere på turbussen, ofte flere.

•  Turlederne forteller om turmulighetene og leder turer i ulik lengde – kort, 
mellomlang og lang tur. Tempo og turlengde tilpasses deltakernes ønsker. 
Kort tur går nesten alltid på god skogsbilvei og i rolig tempo, mellomlang 
tur går i et roligere tempo på skogsbilveier og stier, mens lang tur går i raskt 
tempo og mest på stier. På vinteren går turene stort sett på brøytede veier.

•  På mange av turene er vi innom ulike spisesteder hvor det er mulighet for  
å kjøpe mat og drikke. Disse er ofte på slutten av turen. I sommerhalvåret har 
vi ofte rast i det fri.

•  Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitteunderlag og litt ekstra tøy.

•  Det er viktig å kle seg godt og ha på godt skotøy. Vi anbefaler også gåstaver, 
spesielt når det er glatt. I vinterhalvåret er det svært ofte nødvendig med brodder.

•  Det er ikke lov å ha med hunder på turbussen.

•  Ståplasser på turbussen kan forekomme.

•  Husk å ta med DNTmedlemsbevis.

•  All deltakelse skjer på eget ansvar.
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Hvem har ikke minst én av  Trygve 
Christensens bøker i hylla? 
 “Bærumsmarka før og nå”, ”Marka 
og krigen”, “Skogfinner og finn
skoger”, eller andre av rundt ti 
bøker om Marka. Mange har også 
gått tur med Trygve som kjent
mann og lokalhistoriker, enten 
det er i regi av Bærum Turlag eller 
andre organisasjoner på grasrota.

Hva var opptakten til at du valgte å bli 
faglitterær forfatter med Oslomarka som 
gjennomgangstema?

– Noe valg var det knapt nok, mer 
en oppfølging etter å ha samlet “likt 
og ulikt” fra og om Bærumsmarka 
gjennom mange år under synfaring 
av okart for Fossum IF. Resultatet ble 
førsteutgaven av “Bærumsmarka” til jul 
i 1988, utgitt på Gyldendal. 

Hvilken bok er du mest fornøyd med å  
ha skrevet – og hvorfor?

– Jeg vil heller si bøker,  nemlig  “Marka 
og krigen” (1993) samt “Skog finner og 
finnskoger” (2002).  Den første inneholder 
en del “nytt ” og viktig stoff om annen 
verdenskrig; den andre har jeg et visst 
“personlig forhold” til, med finnerøtter 
gjennom to oldeforeldre på morsida. 

“Marka og krigen” omhandler 
hele Oslomarka og vel så det – og må 
 betegnes som regional. 

Finneboka beskriver det meste av 
Norden “på tvers” – og er for inter
nasjonal å regne. De øvrige bøkene 
er lokalhistoriske. Et felt som mange, 
også historikere, dessverre ser på som 
en mindre viktig del av historiefaget. 

Har du et område eller en tur du setter 
særlig stor pris på?

– Gjennom 25 år i Sørkedalen 
har  deler av Nordmarka vært mitt 
nærområde, med sine mange vann 
som et  fortrinn.  Men jeg  liker 
fortsatt å gå turer i Bærumsmarka, 
mitt  “barndommens rike”. Synes 

INTERVJU MED  

TRYGVE CHRISTENSEN

vel  området melllom Brunkollen og 
 Tjæregrashøgda er mest attraktivt,  
gjerne kalt “Bærumsmarkas tak”. 

Hvordan stiller du deg til Markaloven?
– Jeg er positiv til loven fra 2009.  

Våre forgjengere fortjener honnør 
for at de aldri ga opp kampen. Det 
vil  forhåpentligvis også kommende 
generasjoner innse – og sette pris på.  
Spørsmålet er om politikerne, sentralt og 
lokalt, har nok forståelse for dette – og 
greier å demme opp mot de mange sterke 
kreftene som ønsker “en forsiktig utbyg
ging”. “Marka er jo så stor!”, er en hyppig 
gjenganger i begrunnelsen for å “spise av” 
marka. Men det er nettopp størrelsen som 
gjør marka så unik og verdifull. Hvor stor 
den egentlig er, kan diskuteres.

Hva med ulv, generelt i Norge og i 
 nærområdene våre?

– For – eller i mot – ulv er et konflikt
fylt emne som vanskelig kan besvares i 
en setning eller to. Ulven hører historisk 
hjemme i den norske faunaen, det burde 
knapt nok være  diskusjonstema. De som 
vil fjerne ulven, vil vel – prinsippielt  
– fjerne alle rovdyr og all rovfugl. 
 Hvordan rovviltet skal forvaltes, er et 
annet – og viktigere spøsmål. 

Har du tanker om “bruken av marka”  
før og nå? 

– Etter min mening er tilrette leg
gingen i ferd med å gå vel langt på visse 
områder. Jeg trives godt med å gå tur 
– også på egen hånd, og gjerne utenfor 
maskinkjørte løyper og  velfriserte 
stier med klopper. Virker som tur
folket sommerstid skal kunne ta seg 
fram tørrskodd med joggesko, nesten 
 nårsomhelst og hvorsomhelst.

Sykling i marka bør i hovedsak foregå 
på skogsbilveiene – og ikke på stiene eller 
i skiløypene. På meg virker det som om 
DNT (Fjell og Vidde) samt  Skiforeningen 
(Snø & Ski) kun ser  positive sider med 
terrengsykling, ingen negative – heller 
ikke for det stigående turfolket. 

Det mest positive med Marka de siste  
tiårene, er tilkomsten av de mange 
ubetjente hyttene i  det meste av Oslo
marka. Det siste tiåret har jeg som 
 pensjonist hatt gode muligheter til å 
benytte meg av dette tilbudet, også på 
hverdager. 

Sidsel Graff-Iversen, Bærum Turlag
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TRYGVE CHRISTENSENS BOKUTGIVELSER 
1988 Bærumsmarka Gyldendal
1991 Nadderud og Vestre Grav Vel – 19161991 Nadderud og Vestre Grav Vel
1993 Marka og krigen Eget forlag
1995 Bærum og krigen Bærum bibliotek
1995 Ankerveien (+Greve og Krokskogveien)  Cappelen
1997 Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen Eget forlag
1997 Sørkedalen Vel 100 år – 18981998 Sørkedalens Vel
1999 Boken om Jar – Jar Vel 75 år – 19241999 Jar Vel
1999 Bærumsmarka før og nå Eget forlag
2002 Skogfinner og finnskoger Eget forlag
2007 Nordmarkas skiløpere – noen av dem Eget forlag

Boka “Nordmarkas skiløpere – noen av dem” selges på Finnerud Sportsstue.  
De andre bøkene er utsolgt. De kan søkes i antikvariat eller lånes på bibliotek.
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Den som i dag går Gamleveien 
over Krokskogen, vil på toppen av 
den nederste Jonsrudkleiva ha lagt 
merke til – kanskje også ergret seg 
over – en stor, rødmalt, temmelig 
uflidd tre bygning. Bygningen som 
lenge ble brukt som feriested av 
typografenes fagforbund, huset før 
og etter århundreskiftet mellom 1800 
og 1900 “Krogskovens Pensionat”. 
Her døde i 1893 den  89-årige Gustaf 
Clemens Hebbe, en fremmed fugl på 
Krokskogen, som  hadde et eventyrlig 
levnetsløp bak seg. I en artikkel i 
bladet “Ringerike” for 1970–71 har 
Fredrik Schjander fortalt om både 
veien, pensjonatet og Hebbe:
 
I 1804 var den nye kongeveien over 
Krokskogen ferdig. Det sterke inn
slaget av finner forsvant, og nye folk 
rykket inn på gamle plasser. De første 
byfolkene som tok landeveien fatt og 
fikk seg nattelosji i en plass på skogen, 
var jegerne. De kom enkeltvis eller i 

sluttede selskaper. Krok
skogen ble et nyoppdaget 
eldorado for jakt.  
En av disse jegerne,  
F. O. Juell, har i sin bok 
“En  gammel Jægers 
meddelelser” gitt noen 
korte glimt av plasser og 
beboere langs veien fra 
1820årene og utover.

Kleivstua var på den 
tiden en liten stue med 
torvtak, vinduene små, 
og rutene på gammelt vis 
innfattet i bly, skriver Juell, og mannen 
på stedet (Anders Paulsen) var forplik
tet til å hjelpe folk ned Kleiva. (Schjan
der skildrer så Gamleveien videre, med 
Juell som  kilde, inntil han kommer 
fram mot stupet mot Lommedalen).

Her ved veis ende på toppen av 
Jonsrudkleiva ligger en stor langstrakt 
trebygning som ennå bærer svake preg 
av fordums glans. Det er “Krogskovens 
Pensionat”. Det var et svært fint sted 

i 188090årene, 
anbefalt av professor 
Yngvar Nielsen i hans 
reisehåndbøker fra 
den tiden. Fasjonable 
gjester ble mottatt 
av vertskapet, fru 
Anette og hennes 
mann Gustav Clemens 
Hebbe. Anette var fra 
Jonsrud i Lommedalen, 
storgård med gjest
giveri og velstand. Hun 
hadde vært utenlands 

og var ikke så lite av en verdensdame.
En uværskveld i 1857 kom det en 

svenske ned Jonsrudkleiva. Han hadde 
vært på Kongens utsikt og ba om natte
losji. Det var Gustav Clemens Hebbe. 
Nattelosji fikk han – og han forelsket 
seg i Anette! Da han dro sin vei, hadde 
Anette lovet å gifte seg med ham.

Først 5 år senere kom han igjen, og 
etter ytterligere to år var han  lovformelig 
skilt fra sin svenske kone som han hadde 

tre døtre med. Kona, Wendela, var en 
anerkjent svensk  forfatter. Hun skrev 
romaner, noveller og dramaer og var 
den mest spilte kvinnelige dramatiker 
i  Sverige på 1800 tallet. Den ene av 
døtrene, Signe Amanda Georgina, ble 
en betydelig sangerinne og opptrådte 
på flere av Europas fremste scener, 
også i Christiania. I 1865 giftet Gustav 
 Clemens Hebbe seg med Anette 
 Jonsrud. Hun var da 32 år gammel og 
han 61. De slo seg ned på Isi, en storgård 
som Anette eide i Bærum, mens broren 
Truls hadde Jonsrud. Senere drev de 
“Krogskovens Pensionat” på toppen av 
kleiva i bygningen som Truls Jonsrud 
hadde oppført til det bruk. Både på Isi og 
i pensjonatet holdt Hebbes åpent hus, og 
de omgikk Bærums og Christianias mest 
kondisjonerte familier på den tiden.

Det var noe eventyrlig og misten
kelig over Hebbe og all hans ferd, fra 
første til siste dag. Forfatterinnen 
Barbra Ring hørte mye snakk om 
Hebbe de årene hun som barn tilbragte 
hos sine besteforeldre på RingStabekk. 
Ut fra det hun hørte har hun i sin bok 
“Kredsen” gitt denne korte, megetsi
gende karakteristikk av Hebbe, eller 
Archibald Wååk, som hun kaller ham: 
“….hvithåret, sortøyet, rett som et lys 
med et utseende som en kardinal og et 
rykte som fanden. Han talte ni levende 
språk, reiste alltid, betalte aldri. Gikk 
for å være kongens private spion”.

Hebbe er omtalt i et par bøker om 
svenske lykkeriddere og eventyrskik
kelser som kom ut lenge etter hans 
død. Her får vi vite at han kom fra en 
ansett, rik familie, ble juridisk kandi
dat, kjøpte seg en herregård, slo seg på 
landbruk og hestehandel, svindel og 
straffbare handlinger. Han var godt 
gift og hadde tre døtre da han rømte 
fra det hele i 1839, 34 år gammel.

Han dukket opp i London kort etter 
som journalist i “Times” og som avisens 
“flying reporter” i MidtØsten. Midt 
på 1840tallet dro han til USA. Der blir 
han offiser i generalstaben under krigen 
mot Mexico i 1846, en krig som endte 
med at Texas, New Mexico og Califor
nia ble innlemmet i Amerikas forenede 
stater. Senere holder han forelesninger 
i historie i Philadelphia, og siden han 
hadde påbegynt utgivelsen av en større 
verdenshistorie, ble han professor ved 
et college i South Carolina. Han ble 
politiker og deltok aktivt i skrift og tale 

KROGSKOVENS PENSIONAT  
GUSTAV CLEMENS HEBBE
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ved presidentvalget i USA i 1853 og var 
bidragsyter til at demokraten Franklin 
Pierce ble valgt til USAs 14. president. 
Som takk for hjelpen utnevnte presiden
ten han til USAs konsul til de preussiske 
Rhinprovinser og Westfalen, og endelig 
finner vi ham i St. Petersburg som 
vitenskapsmann!

Bøker, avhandlinger, utallige 
artikler i verdenspressen og tidsskrifter, 
oversettelser av svenske forfatteres 
bøker til engelsk, bindsterke historiske 
verker – alt river han av seg på sin 
rastløse ferd rundt på kloden.

I 18 år hadde Gustav Clemens 
 Hebbe stadig vært underveis da han i 
København i 1857 stiftet bekjentskap 
med Sveriges kronprins, som 2 år  senere 
ble konge under navnet Karl XV. I hele 
Karls XVs regjeringstid er Hebbe i virk
somhet som kongens fortrolige venn og 
hans private reisende ambassadør rundt 
i Europa. Med fullmakt fra kongen har 
han fortrolige samtaler om politiske 
problemer med keisere og konger og 
tidens betydeligste menn ellers, som 
Napoleon III, Alexander II, Fredrik 
 Wilhelm IV, den tyske rikskansleren 
Otto von Bismarck og den britiske 
statsministeren Lord  Palmerston. Alle 
oppdrag kommer fra kongen, og blir 
utført bak ryggen på regjeringen og den 
svenske utenrikstjenesten!

Etter kongens død i 1872 satte 
Hebbe seg til å skrive et omfangsrikt 
verk. Som tittel har han satt:  “Politiska 
 tilldragelser i Europa från 1814 till 
och med 1876”. I forordet står det at 
Karl XV flere ganger har oppfordret 
han til å skrive en bok om kongen, om 
politikken i hans tid og årene før. Etter 
kongens død følte han seg forpliktet til 
å etterkomme kongens ønske. To bind 
av verket utkom i Stockholm 1876/77. 
Mer kom det ikke. Da hadde forfatteren 
så vidt nådd fram til julirevolusjonen i 
1830. Fullt ferdig ville det blitt et opus 
på 810 bind, 45 tusen småtrykte sider.

Gustav Clemens Hebbe døde på 
“Krogskovens Pensionat i 1893. 89 år ble 
han, denne “Fremmedfuglen på Krok
skogen” som han ble kalt. Vi tør vel si at 
hans livsløp fullt ut forsvarer sin plass 
blant “Eventyr fra Krokskogen”.

Skrevet av Fredrik Schjander i 
 Ringerike 1970–71 (lokalhistorisk hefte 
utgitt av Ringerike Ungdomslag og 
Ringerikes Museum).

Gustav Clemens Hebbe 
(1804–1893).

QUIZ-TURER
Sæteren Gård startet med 
 quizkvelder i 2017. Disse har 
blitt meget populære, og nå hiver 
Bærum Turlag seg på suksessen 
med å arrangere turer til Sæteren 
i forbindelse med quizkveldene. 
Det er planlagt seks quizkvelder i 
2018. Turene bringer turfølget til 
Sæteren i god tid før quizen starter. 
Dørene på Sæteren åpner kl. 17.00. 
Det vil bli anledning til å kjøpe 
flere typer italiensk pizza,  
samt øl/vin/mineralvann og kake/
kaffe/te. Quizen begynner ca. 19.30 
og varer i en halv til en hel time,  
alt etter hvor raske deltakerne er. 
Quizen gjennomføres med appen 
Kahoot – ta med smarttelefon  
(én telefon på hvert quizlag). 
 
Følgende datoer og startsted  
gjelder for 2018:
Torsdag 1. februar – Steinsskogen
Torsdag 1. mars – Hosle senter
Torsdag 3. mai – Hosle senter
Torsdag 6. september – Hosle senter
Torsdag 4. oktober – Hosle senter
Torsdag 1. november – Steinsskogen

Alle turene starter kl. 17.30.  
De avsluttes hvor de starter,  
når turfølget returnerer etter 
 quizens avslutning. Turtype og  
rute vil avhenge av de gjeldene 
føre og værforhold. Dette vil bli  
kunngjort på våre nettsider  
(www.bærumturlag.no)  
samme uke.

Turledere vil være:
Fra Hosle senter:  
Kari Fonnes, kafonnes@online.no, 
tlf. 993 24 885. 
Fra Steinsskogen:  
Jørgen Holmboe,  
jorgen.holmboe@online.no,  
tlf. 976 81 974.

Granbakken eller “Krogskovens Pensionat“, bygget i 1886.
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GENERELL  
TURINFORMASJON
TURER FOR VOKSNE
De fleste av våre turer er klassiske norske “søndagsturer”, selv 
om enkelte kan gå på andre ukedager. Alle turene leder til 
fine turmål, som kan være topper med utsikt, kløfter, elver, 
stryk, kystlandskap, kulturlandskap eller ha historisk interesse. 
 Turene gir inspirasjon til å komme til steder man kanskje har 
hørt om, men ikke besøkt. Det er hyggelig og sosialt å være 
med i et følge. Oftest vil turledelsen stille med minst én person 
som kan fortelle om stedene vi besøker. Turene er typiske dags
turer; forholdsvis lange og til en viss grad fysisk krevende.

HVA TAR MAN MED SEG? 
Sekk med mat, drikke og sitteunderlag er anbefales.  Beregn 
nok mat og drikke ut fra turens lengde, vær og temperatur.  
Man blir gjerne mer sulten og tørst enn hva man forestiller seg 
før avreise hjemmefra. I kaldt og gufsete vær er det godt med 
noe varmt i termosen. Ekstra klær og  regntøy bør man vurdere. 
Man kan lett bli kald når man stopper opp for pauser, og været 
kan endre seg under turen (sjekk  værmeldingen). Kamera, kart 
og kompass er en fordel. Badetøy og håndkle kan være fint på 
noen turer. Fottøyet vil variere fra tur til tur. Går turen på stier 
og i  terrenget, er det lurt å ha sko som er mer solide enn jogge
sko. Noen turer krever fottøy med støtte i ankelhøyde og gode 
gripesåler. Man kan eventuelt også ha med gåstaver.

OPPMØTE- OG STARTTIDER
Starttidene som er angitt i programmet er tidspunktet for 
forventet “avmarsj“. Vi ber deltakere om å møte opp noen 
 minutter tidligere, bl.a. for å hilse på turleder og de andre 
turdeltakerne. Starttidene er så godt det lar seg gjøre satt i 
forhold til rutetider for offentlig transport. Dersom intet annet 
er angitt vil turene avsluttes samme sted som de starter.

OFFENTLIG TRANSPORT
Bærum Turlag ønsker å oppfordre til kollektivtransport, og angir 
om mulig nærmeste buss eller bane med  rutenummer/navn, 
startpunkt, holdeplass nærmest turens start og  forventet 
 ankomsttid. Man må selv finne avgangstid ved ønsket 
 påstigningsholdeplass. Siden programmet lages flere måneder 
i forveien kan både rutetrasé og rutetider være endret før turen 
avholdes. Deltakerne oppfordres derfor til å sjekke rutetidene i 
forkant av turen (www.ruter.no eller andre reiseselskap).

HUND
Hvis du har med hund, må du følge regler for båndtvang og ta 
hensyn til de andre i turfølget.

YOGATURER
Bærum Turlag fortsetter med “yoga og sunn mat i marka“ 
turer. Foreløpig er det kun satt opp én tur i april. Eventuelt 
vil flere yogaturer bli utlyst med dato på Bærum Turlag sine 
nettsider (www.bærumturlag.no) og på vår facebookside.
På yogaturene kombinerer vi sunn mat, yoga, mindfulness 
og turer i marka med hyttekos på koselige Nedre Gupu. Det 
trengs ingen forkunnskaper i yoga. Turene har begrenset antall 
plasser, de har deltakeravgift og krever påmelding i forkant.

GRADERING
Turene er merket etter vanskelighetsgrad. Siden våre  nærturer 
skiller seg en del fra turer i fjellet, er beskrivelsen litt  forskjellig 
fra den vanlige skalaen. Vi har gradert turene fra lette til meget 
krevende turer. Både lengde, høydeforskjell, fremkommelighet 
og eventuelle andre faktorer teller med i vurderingen av hvor 
krevende turen er gradert. Hvis du er i tvil om form og førlighet, 
er det smart å starte med grønn eller blå tur for å teste. Bærum 
Turlag bruker fargekoder for  gradering av turer. Merk at disse 
kan fravike fra andre DNTgrupperinger sine fargekoder.

  
 Ingen gradering angis.

 Enkel, f.eks. 2–4 timer og/eller i lett terreng.

 Middels, f.eks. 2–4 timer og/eller i variert terreng.

 Krevende, f.eks. 3–6 timer og/eller i krevende terreng.
 Svært krevende, f.eks. mer enn 6 timer og/eller i  

 krevende terreng.
 
For enkelte turer kan vi bruke andre symboler (f.eks. sykkel), 
men med samme farger for å angi gradering. Vi bruker også 
symboler for å angi andre egenskaper ved turene: 

  
 Quiz. 

 Yoga og mindfullness. 

 Kulturelle innslag. 

 Barnas Turlag. 

 Bærum Turlag / DNT arrangementer.

  
SIKKERHET OG ANSVAR
Som andre lokallag i DNT, deltar du på eget ansvar på våre 
turer og aktiviteter. Det er derfor viktig at du vurderer egen 
form og ferdigheter og har egnet utstyr. Ta gjerne kontakt med 
turleder på forhånd hvis du er tvil. Turleder har anledning til å 
avvise deltakere som anses å være i for dårlig form eller ha for 
dårlig utstyr. Det kan også avvises deltakere hvis det møter flere 
 deltakere enn det turleder mener turen “tåler“ ut fra sikker
hetsmessige eller andre grunner. Bærum Turlag tar ikke på seg 
ansvar for økonomiske følger av mulige uhell eller skader som 
måtte inntreffe under våre arrangementer.

ENDRINGER / AVLYSNINGER
Alle våre turer blir også annonsert på våre nettsider,  
www.bærumturlag.no – under Turer og aktiviteter. Det kan av 
ulike grunner bli endringer i gjennomføringen av en tur, og en 
sjelden gang kan en tur bli avlyst. Følg med på nettsidene for 
eventuelle endringer.

REISEKOSTNADER
Ved organisert felles transport i privatbiler til  fjerntliggende 
turer spleiser vi på kjøreutgifter. Dvs. til turer utenom 
 Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen og Nordmarka, som 
er våre hjemlige turområder. Bærum Turlag har fastsatt å 
holde seg til Statens satser for kjøregodtgjørelse, kr 4,10 pr. km 
for hver bil pluss bompenger (tavlepris). Kostnadene fordeles 
likt på antall turdeltakere, uavhengig av fordeling i biler, og 
 oordineres av turleder. Beløpet er ment å dekke drivstoff, 
 bompenger,  påfølgende bilvask og normal slitasje.

Mindfulness  
og sunn mat i marka 
   Lørdag 27. januar  

Sett av en dag i marka til påfyll av 
energi og sunn mat! Mindfulnesskurs 
med dyktig instruktør på sjarmerende 
hytte i Vestmarka. Det blir to økter 
med mindfulness – både teori og 
praksis. I pausen går vi en liten tur 
i Vestmarka. Vi avslutter med tapas 
basert på sunne råvarer. Fullstendig 
program og mer informasjon vil finnes 
på våre nettsider (www.bærumturlag.
no) under turer og aktiviteter.

Oppmøte: Kl. 12.45 på Nedre Gupu. 
Det er ca. 1 km å gå fra Franskleiv 
(Vestmarksetra Pplass).
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås  
kl. 12.16 (sjekk rutetider).  

Det er ca. 2 km å gå, via Franskleiv. 
Buss retur kl. 19.23 fra Kattås til Sand
vika. Ta med hodelykt for turen hjem!
Turleder: Kaisa Hafredal, 
 kaisahafredal  @online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen har begrenset antall 
plasser, den krever påmelding og har 
deltakeravgift. Se våre nettsider  
(www.bærumturlag.no).

Quiz-tur til Sæteren Gård 
   Torsdag 1. februar  

Se beskrivelse s. 7.

 
Quiz-tur til Sæteren Gård 
   Torsdag 1. mars  

Se beskrivelse s. 7.

Tur, vin og italienske 
delikatesser i Vestmarka 
   Lørdag 3. mars   

Bærum Turlag utvider stadig sitt 
turspekter. I år trår vi til med tur og 
vinsmaking i Vestmarka. Vi inviterer 
til italiensk aften med vinsmaking og 
italienske delikatesser foran peisen på 
Nedre Gupu, Bærum Turlags hytte i 
Vestmarka.

Det vil bli servert tre hvite og tre 
røde italienske viner kombinert med 
oster, parmaskinke og foccatia. Vi 
avslutter vinsmakingen med en god 
 amaronevin og mørk økologisk sjoko
lade. Totalt seks gode italienske viner 
som er tilpasset maten, og faglig fore
drag/underholdning om mat og vin.

Vinsmakingen ledes av  sommelier 
Svein Lindin – vinskribent og fore
dragsholder, som driver nettstedet 

TURER FOR UNGDOM  
OG VOKSNE

Fra Bærum Turlags tur til Asdøljuvet. 
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Vinofil. Uformelt, lærerikt og fullt av 
smaksopplevelser kjennetegner vin
kursene hans! Dette blir en kveld som 
er verdt med å få med seg! Tur, vin
smaking og italienske delikatesser på 
sjarmerende Nedre Gupu i Vestmarka! 
Sosialt og hyggelig samvær!

Vi møtes på Nedre Gupu hvor 
man ev. kan legge igjen klesskift og 
annen bagasje. Vi går først en tur i 
Vestmarka før vinsmakingen. Vær og 
føreforholdene vil avgjøre om det blir 
tur på gummisåler, brodder eller på ski 
(dette kommuniseres med de  påmeldte 
i forkant av turen). Det er mulig å 
overnatte i gapahuken på Nedre Gupu 
om du ønsker å overnatte.

Oppmøte: Kl. 14.45 på Nedre 
Gupu. Det er ca. 1 km å gå fra 
Franskleiv (Vestmarksetra Pplass). 
 Arrangementet avsluttes ca. kl. 19.00.
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås  
kl. 14.16 (sjekk rutetider). Det er  
ca. 2 km å gå, via Franskleiv. Buss retur 
fra Kattås til Sandvika 23 minutter 
over hver time fram til kl. 23.23. 
Ta med: Turmatpakke – maten vi får 
til vinen er ikke et fullt måltid. Litt 

tøyskift og innesko/ullsokker kan være 
lurt. Ta med hodelykt for turen hjem!
Overnatting: Om du har lyst til å 
overnatte, så er gapahuken på Nedre 
Gupu åpen for alle. Der er det ved til 
fyring av bål/grilling, og utedo. Ta med 
varme klær og sovepose/liggeunderlag. 
Gapahuken er helt gratis å bruke og er 
tilgjengelig hele året!
Turledere: Kaisa Hafredal, 
 kaisahafredal@online.no,  
tlf. 957 94 385, og Nils Mathisrud, 
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177.
Sommelier: Svein Lindin,   
svein@vinforedrag.no.
Påmelding: Turen har begrenset antall 
plasser, den krever påmelding og har 
deltakeravgift. Se våre nettsider  
(www.bærumturlag.no). 

Grunnleggende turlederkurs 
   Lørdag 7. – søndag 8. april  

Se egen kunngjøring side 33. 

Sandvikselva medstrøms  
fra Kalkmølla 
   Søndag 8. april  

Turen starter ved Kalkmølla kultur
stasjon og følger Sandvikselva til 
ytterst på Kadettangen. Tema for 
turen er Sandvikselvas betydning som 
kraftkilde til industrien og som ørret 
og lakseelv. Vi peker ut og forteller om 
tidligere gårdsbruk, hoteller, historiske 
veifar, nedlagt småindustri, jernbanen 
til Drammen og industribedrifter som 
har gjort Sandvika kjent på landsbasis. 
Vi får komme inn i Albert Olsens smie 
og sykkelverksted i Bjørnegårdssvin
gen. Dette er det eneste bevarte kultur
minnet fra tidligere tiders utbredte 
småindustri langs Sandvikselva. Smia 
fra 1897 hadde direkte kraftoverføring 
fra elva og er intakt med remmer og 
hjul. Utenfor får vi se kummene hvor 
ørret og laks oppbevares før de strykes 
og rogn og melke blandes før rognen 
legges til klekking.  

Terreng og lengde: Vandringen er 
ca.2,5–3 kilometer på vei. Anslått tid 
ca. 3½ time inkl. stopp og rast.  
Ta med: Se generell turinformasjon.

Start: Kalkmølla kulturstasjon, 
 Franzefossveien 18, kl. 11.00. 
Offentlig transport: Buss 240 fra 
Sandvika, med ankomst Hamang 
 terrasse kl. 10.48 (sjekk rutetider.
Turleder: Liv Frøysaa Moe,  
livfmoe@gmail.com, tlf. 482 74 309. 
Morten Merkesdal fra Bærum 
 kommune stiller som guide.

Skaugumsåsen utenfor stiene 
   Søndag 8. april 

Ofte går vi de samme stiene om og om 
igjen. Dette er en tur utenfor stiene, og 
som tar oss opp på denne flotte åsen og 
ned igjen på litt uvanlige måter. På vei 
opp er det stor sjanse for at vi treffer 
på årets første blåveis. Oppe på åsen 
går vi gjennom et kupert og  spennende 
terreng, og ender der vi startet. 
Underveis får vi med oss mange flotte 
utkikkspunkter. 
 
Terreng og lengde: Turen varer i tre 
timer. Terrenget er bratt og kupert.  
Det er en fordel med litt stødig fottøy, 
som lette fjellstøvler.
Ta med: Se generell turinformasjon.

Start: NaKuHelsenteret ved 
Semsvann k. 11.00. Man kan 
 benytte utfartsparkeringen rett ved 
 innkjøringen til Sem gjestegård og 
NaKuHelsenteret.
Kollektiv: Buss 270 fra Fornebu via 
Sandvika, med ankomst Solgården kl. 
10.38 (sjekk rutetider). Det er ca. 1 km 
(15 min) å gå opp til NaKuHelsenteret.
Påmelding: Da denne turen ikke 
egner seg for større grupper, setter vi 
maks antall deltakere til 15. Påmelding 
til turleder innen dagen i forveien.
Turleder: Jan Olav Langseth, 
 jaollang@online.no, tlf. 906 43 123. 

Yoga med sunn mat i marka 
   Lørdag 14. april  

Yogatur kombinert med sunn mat 
og frisk luft i marka. Forkunnskaper 
i yoga er ikke nødvendig for å delta. 
Stikkord for helgen er turer i marka, 
yoga – og avspenningsøvelser for alle 
nivå, næringsrik og bærekraftig mat. 
Turleder står for innkjøp av maten, 
og vi kokkelerer i felleskap.  Hyggelig 
sosialt samvær på sjarmerende 
Nedre Gupu i Vestmarka. Fullstendig 
 program og mer informasjon vil finnes 

på våre nettsider (www.bærumturlag.no) 
under turer og aktiviteter. 

Oppmøte: Kl. 10.45 på Nedre Gupu. 
Det er ca. 1 km å gå fra Franskleiv 
(Vestmarksetra Pplass).
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås  
kl. 10.16 (sjekk rutetider).  
Det er ca. 2 km å gå, via Franskleiv.
Turleder: Kaisa Hafredal, 
 kaisahafredal @online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen har begrenset antall 
plasser, den krever påmelding og har 
deltakeravgift. Se våre nettsider  
(www.bærumturlag.no). 

Dælivann rundt  
med innføring i kartlesing 
   Søndag 15. april 

Denne søndagen går vi en tur rundt 
Dælivann, mens vi gir en innføring 
i kartlesing. Vi legger opp til en 
enkel og praktisk tilnærming, som 
passer  spesielt godt for de som ikke 
er fortrolig med å bruke kart på tur, 
eller trenger en oppfrisking av sine 
kunnskaper. Alle får utdelt et kart, og 
vi går bl.a. igjennom hvordan orientere 

Vårtur på Skaugumsåsen. Det kan fortsatt ligge snø i høyden i april. Yoga og tur i Vestmarka. 
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kartet, viktige karttegn, veivalg og 
 høydekurver. Underveis stopper 
vi  flere ganger og finner ut hvor vi 
 befinner oss på kartet, og hvor vi skal. 
 
Terreng og lengde: Turen er i under
kant av 5 km og tar ca. 3 timer. Vi går 
på grusvei og skogssti. Det kan være 
gjørmete enkelte steder, så godt fottøy 
er å anbefale.
Ta med: Kompass om du har. Vi går 
langsomt og stopper ofte – så kle 
deg varmt nok. Se også generell 
 turinformasjon.
Start: På utfartsparkeringen i Gjettum
veien (ved starten av  Dæliveien)  
kl. 14.10.
Offentlig transport: Tbane fra 
Kolsås, med ankomst Gjettum kl. 13.47 
eller fra Oslo, med ankomst Gjettum 
kl. 13.57. Det er ca. 5 minutter å gå fra 
stasjonen til startstedet. Buss 220 fra 
Bekkestua til Valler bru kl. 13.56, eller 
Sandvika, med ankomst Valler bru  
kl. 14.01 (sjekk rutetider).
Turleder: Maggy Elva Bjørgvinsdottir, 
maggyelva@mac.com, tlf. 472 52 808.
Påmelding: Turen krever påmelding 
til turleder innen mandag 9. april. 

Sandspollen og Verpen  
– fjordidyll og krigshistorie 
   Søndag 22. april  

Vi starter fra parkering ved Engene 
 Industriområde. Derfra legger vi i 
vei sørover på kyststi av den pene og 
lettgåtte sorten. Vi passerer gamle 
arbeiderboliger og Kongsdelene kapell. 
Snart er vi ved Verpentjernet, hvor det 
ble produsert is for eksport og hentet is 
for kjøling ved  dynamittproduksjonen 
på Engene fabrikker. Vi koser oss 
ved synet av velstelte hus og hager 
i Verpen, runder Sandspollen på 
sti i vannkanten og går en tur ut 
på  Kinnartangen. Her et sted tar vi 

 hovedpausen. Vi tar den samme kyst
stien tilbake til Verpen. Så tar vi en 
avstikker til  fjorden nord for Sands
pollen. Her lå Norsk Svovelsyrefabrikk 
hvor Milorg i sin tid aksjonerte.

På tilbaketuren tar vi en umerket 
sti over Verpenåsen (123 moh). På 
toppen møter vi diverse ruiner etter et 
gammelt luftvernbatteri – et vern mot 
zeppelinere, ikke fly, da det i sin tid ble 
etablert for å verne dynamittfabrikken 
og svovelsyrefabrikken mot luftangrep. 
Batteriet var i virksomhet fra 1918 til 
1932. Her er det fin utsikt mot Sætre 
og Hurummarka – og tid for en siste 
pause. Vi går videre på småstier ned dit 
vi startet turen.

Fra Sandspollen. Utsikt over Oslofjorden fra Verpenåsen.
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ENGENE FABRIKKER
Engene fabrikker produserte dynamitt basert på nitroglyserin fra 1876 til 
1976. Fabrikken ble anlagt som erstatning for nitroglyserinfabrikken som ble 
etablert på Lilleaker i 1865, men som ikke fikk drive videre etter en eksplo
sjon i 1874. Gjennom mange år var Engene den eneste fabrikken som produ
serte sprengstoff til sivilt bruk i Norge. Engene var viktig for utviklingen av 
Sætre som lokalt senter og sto gjennom lenge for et flertall av arbeidsplassene 
i området. Men det skjedde store eksplosjonsulykker der både i 1898, 1919, 
1934 og 1940, med til sammen med 20 drepte og mange skadet.

AKSJONER UNDER ANDRE 
VERDENSKRIG

Norsk Svovelsyrefabrikk A/S var Verpens største arbeidsplass fra 1917 til 
 produksjonen ble avsluttet i 1967. Svovelsyre var nødvendig i produksjonen av 
 nitroglyserin på Engene. Dynamitt var og er viktig for all anleggsvirksomhet. 
 Dette gjaldt også for okkupasjonsmakten som bygde befestninger under den  andre 
verdenskrig. Kompani Linges Oslogruppe, under ledelse av Gunnar  Sønsteby, fikk 
som oppdrag å redusere sprengstoffproduksjonen. Den 28. juni 1944 gjennom
førte gruppen, sammen med lokale hjemmestyrker, sabotasjeoperasjoner for å 
stanse svovelsyreproduksjonen både ved Lysaker Kemiske Fabrik på Lilleaker og 
Norsk Svovelsyrefabrikk i Verpen. Aksjonene skulle skje samtidig for å hindre 
tyskerne i å forsterke vaktholdet på den fabrikken som ikke var gått i luften. 

Aksjon direkte mot dynamittfabrikkene på Engene og Gullaug (i Lier) var 
ikke aktuelt på grunn av risiko for  katastrofe og også av hensyn til ulempe 
for sivile behov. Fabrikkenes ledelse var involvert i planleggingen fra tidlig 
 tidspunkt, ifølge Gunnar Sønstebys bok Rapport fra “Nr. 24”. 

Aksjonsleder i Verpen var Edvard Tallaksen, mens Sønsteby “tok seg av” 
Lysaker. Planlegging og gjennomføring av en slik aksjon var ikke for amatører. 
Det trengtes kontakter i bedriftene for å få tekniske data. De måtte planlegge 
hvordan skaffe tilgang til aktuelle bygninger, ovner, syretanker etc., inkludert 
hvordan de skulle “håndtere” vakter og ansatte. Videre måtte de hindre varsling 
og redusere sjansen for at ansatte i ettertid skulle bli mistenkt for samarbeid. 
Også deres egen retrett måtte planlegges; dette gjaldt nok retretten fra Hurum
halvøya i særlig grad. Utfordringene var i det hele tatt større i Verpen enn på 
Lysaker, men begge aksjonene var vellykket. 
 
Kilder: Jan Richardt, Aksjonen mot Norsk Svovelsyrefabrikk under andre verdenskrig. 
Årbok for Hurum 2010. Hurum Historielag.
Gunnar Sønsteby, Rapport fra ”Nr. 24”. Orion forlag 2005, utgitt første gang i 1960.

Terreng og lengde: Turen er ca. 13 km 
og tar ca. 6 timer, inkludert pauser. 
Dette er en pen og grei tur med små 
høydeforskjeller.  
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Kart: Oslo Vestmark 1:50 000.
Oppmøte: På Pplassen på Gjønnes 
Tbanestasjon kl. 09:50, med avreise  
kl. 10:00. Vi bruker så mange biler  
vi trenger og spleiser på kjøring  
(kr. 100 pr. deltaker). De som ønsker å 
bli plukket opp i Asker, Heggedal eller 
Røyken må melde fra til turleder innen 
fredag 20. april. Vi regner med å starte 
ved Pplassen ved Engene kl. 11.00. 
Deltagere kan også møte direkte her. 
Parkering: Ved Engene Industri område 
i Engeneveien. Avkjøring fra RV 281  
ca. 500 m sør for Sætre sentrum.
Turleder: Sidsel GraffIversen,   
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683. 
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Bærumsmarka fra Fossum  
til Godthaab/Gjettum 
   Søndag 29. april 

Vi går fra Fossum gjennom skogen og 
langs elva til Østernvannsvingen, så 
videre til den gamle husmannsplassen 
Lund. Kanskje vi finner tuftene etter 
den gamle bygningen ovenfor der 
huset ligger nå? Fra Lund går turen 
videre til Sæteren Gård, hvor det alltid 
er et yrende liv rundt lekeapparater og 
bålplasser. Så krysser vi  Murenveien 
og kommer etter hvert inn på 
 umerkete stier i skogen på nordsiden 
av  Garlaushøgda, før vi snur sørover og 
får en fantastisk utsikt når vi nærmer 
oss Stein Gård. Videre mot Godthaab 
går vi gjennom en gammel askeallé 
hvor det pleier å være mye blåveis  
om våren. 

Ved Godthaab krysser vi Gamle 
Ringeriksvei og beveger oss inn i 
Dælivannområdet mot Dalbo gård. 
Vi prøver å finne helleristningene 
ovenfor gården før vi setter kursen 
mot Gjettum stasjon på Tbanen eller 
 busstoppen Valler bru, som er like 
ved. Fra Valler bru går buss 220 til 
 Bekkestua og Sandvika.

De som synes turen har vært lang 
nok når vi kommer til Godthaab  
(ca. 7 km), kan ta bussen derfra mot 
Oslo eller Bærums Verk.

Turen er fellestur med Senior
gruppa DNT OO.
 
Terreng og lengde: Turen har få bratte 
partier, men kan være sølete. Den er 
ca. 12 km og tar ca. 5 timer, inkludert 
pauser. Turleder anbefaler turstøvler 
med god gripesåle.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Start: Fossumbanen busstopp kl. 11.15.
Offentlig transport: Buss 235 fra 
 Østerås Tbanestasjon, med  ankomst 
Fossumbanen kl. 11.08 (sjekk  rutetider). 
Fra Godthaab går det buss, fra Gjettum 
går det buss og Tbane.
Turleder: Kari Fonnes, kafonnes@
online.no, tlf. 993 24 885. 

Quiz-tur til Sæteren Gård 
   Torsdag 3. mai  

Se beskrivelse s. 7. 

Fotokurs i Vestmarka 
   Lørdag 5. mai  

Bærum Turlag holder kurs for deg som 
vil bli bedre kjent med kameraet ditt 
og har lyst til å ta naturbilder!

Moderne kameraer med utskiftbar 
optikk gir fantastiske muligheter for 
å ta bilder i ulike situasjoner. I dette 
kurset, som er egnet for  nybegynnere, 
skal vi ta for oss forskjellige sider 
ved det å ta naturbilder, med og uten 
mennesker.

Vi kommer til å gå igjennom 
 tekniske detaljer som lukker,  blender, 
ISO, bruk av histogram – og  hvordan 
de forskjellige programmene i 
 kameraet virker. Videre tar vi for oss 
enkle  komposisjonsregler, bruk av 
 forskjellige linser, makrofotografering 
og bruk av stativ og annet tilleggs utstyr.

Kurset vil inneholde teori inne på 
Nedre Gupu, og praktiske øvelser ute 
i naturen. 

Ta med: Kamera og overføringskabel 
til PC (vi skal kikke på deltakernes 
bilder etter den praktiske øvelsen). 
Turbekledning etter rådende vær  
og føreforhold.

Oppmøte: Kl. 10.45 på Nedre Gupu. 
Det er ca. 1 km å gå fra Franskleiv 
(Vestmarksetra Pplass). Kurset 
 avsluttes ca. kl. 17.00.
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås kl. 
10.16 (sjekk rutetider). Det er ca. 2 km 
å gå, via Franskleiv. Buss retur kl. 17.23 
fra Kattås til Sandvika.
Kursleder: Jan Olav Langseth, 
 jaollang@online.no, tlf. 906 43 123.
Påmelding: Turen har begrenset antall 
plasser, den krever påmelding og har 
deltakeravgift. Se våre nettsider  
(www.bærumturlag.no). 

Ferskingkurs i friluftsliv 
   Lørdag 5. – søndag 6. mai  

DNT har utviklet og satt i gang med 
“ferskingkurs” i friluftsliv. Disse 
 kursene vil bli arrangert over hele 
landet, og er åpne for alle som ønsker 
å lære mer om friluftsliv. Det er både 
for dem som har gått litt på tur før, 
og for dem som er helt nybegynnere. 
Med dette kurset ønsker vi å gjøre folk 
trygge slik at de får selvtilliten  
og motivasjonen for å komme seg ut.

Utsiktstur til Knivsfjell 
   Søndag 6. mai  

Fra Pplass innerst i Knivsfjellveien 
 følger vi lysløypen og straks etter 
sti som leder oss ut langs ryggen 
på Knivsfjell. At åsen kalles et fjell, 
skjønner vi når vi ser hvor bratt det er 
og alt svaberg uten vegetasjon. Ganske 
snart kommer første utsiktspunkt, 
med flott syn mot Svelviksmorenen, 
Svelvik og videre vest og sørover. Vi 
går videre mot sør og tar en avstikker 
ut i  terrenget, mot toppen på 307 
moh. Nær toppen ligger en kjempestor 
gravrøys fra bronsealderen. Denne vil 
vi studere og innse hvilket anleggs
arbeid dette må ha vært; hver stein har 
vært båret opp uten hjelp av hest. Vi 
kommer oss ned til stien og passerer 
Himmelvannet. Dette er så idyllisk at 
vi må stoppe litt. Hovedpausen tar vi 
510 minutter senere, i utsiktsområdet 
på sørspissen av Knivsfjell. Her ser vi 
langt i godt vær, så ta med kikkert! 
Deretter bærer det bratt ned mot vei 
og kyst. Stien slynger seg ned mellom 
stupene uten klyving.  

Vi kommer ned ved Dalen og følger 
grusvei mot nordvest til Knivsvik. 
Her bodde 27 Milorgkarer i desember 

Gjennom kurset får deltagerne 
grunnleggende ferdigheter innen 
friluftsliv. Dette er et praktisk kurs 
der deltagerne selv skal få prøve seg 
på blant annet bålfyring, matlagning 
ute, bruk av primus, kart, kompass 
og turplanlegging. I tillegg til økt 
 kompetanse, ønsker vi at deltagerne  
får økt trygghet og inspirasjon.

Bærum Turlag sitt ferskingkurs 
 holdes på Nedre Gupu i Vestmarka. 
Kurset kan ta maks 20 deltakere.  
Pris kr. 200. Kurset er tilpas
set alders gruppe som tilsvarer 
 voksenmedlemmer av DNT, dvs.  
over 26 år. Ta  kontakt med Bærum 
Turlag for eventuelle spørsmål. 

Oppmøte: Franskleiv (Vestmarksetra 
Pplass) kl. 11.00. Kurset avsluttes 
søndag ca. kl. 15.00.
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås kl. 10.16 
(sjekk rutetider). Det er ca. 1 km til fots 
langs veien opp til Franskleiv.
Kursleder: TorHerman Næss, 
 torhen@online.no, tlf. 918 15 302.
Påmelding: Bærum Turlag v/Ellen 
Næsje, ellen@baerumturlag.no,  
tlf. 952 40 607. 

Lær å ta bedre naturbilder på Nedre Gupu. Det er godt å kunne lese kart på tur.
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1944, etter å ha flyttet ut fra cellehytter 
inne på skauen. Deltagerne får høre 
historien om hvordan det nye tilholds
stedet ble røpet og hvordan Milorgs 
områdesjef fikk melding  akkurat tids
nok til at karene kom seg unna  
– noen i båt, noen sørover langs kysten 
og andre ved å klatre opp Knivsfjell.  

Fra Knivsvik går turen nordover på 
skiltet blåmerket “Kyststi”. Den er ikke 
altfor mye brukt, etter maurtuer midt 
i stien å dømme, der den krongler seg 
fram i bratt lende. Etter en stund mø
ter vi gressvokst skogsvei som fører oss 
opp på åsryggen. Alt i alt stiger vi 250 
høydemetre på denne veien, over en 
kort avstand. Dette betyr treningsøkt 
for dem som vil, og for andre en etappe 
med småpauser. På åsryggen møter vi 
stien vi fulgte i starten.  

Terreng og lengde: Turen er ca. 15 km 
og tar ca. 6 timer, inkludert pauser. 
Deltagerne må ha full førlighet for 
bratt ned og oppstigning for å ha glede 
av turen. Det trengs langbukser og 
fottøy med gode gripesåler.  
Ta med: Kikkert hvis du har, og 
eventuelt gåstaver. Se også generell 
turinformasjon.
Kart: Oslo Vestmark 1:50 000.
Oppmøte: På Pplassen på Gjønnes  
Tbanestasjon kl. 09:50, med avreise  
kl. 10:00. Vi bruker så mange biler vi 
trenger og spleiser på kjøring  
(kr. 100 pr. deltaker). De som ønsker å 
bli  plukket opp i Asker, Heggedal eller 
Røyken må melde fra til turleder innen 
fredag 4. mai. Vi regner med å gå fra 
Pplass innerst i Knivsfjellveien kl. 11:00. 
 Deltagere kan også møte direkte her. 
Parkering: Innerst i Knivfjellveien, etter 
avkjøring fra RV 289 etter Hurum kirke.
Turleder: Sidsel GraffIversen,   
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683.

Heikampen i Sørkedalen 
   Søndag 13. mai 

Turen starter på Åmot Pplass ved 
Sørkedalen skole. Vi tar grusveien 
opp til Pipenhus, videre grusvei langs 
Langlielva til snuplassen hvor vi krysser 
elva på en noe luftig hengebro. Derfra 
bratt opp til et klatrefelt. Fra klatrefeltet 
finner vi en sti som følger elvefaret opp 
til høyre. Denne følger vi et kort stykke, 
og tar så inn til venstre mot et juv hvor 

vi finner to små elver. Her er det en 
noe ulendt og litt utfordrende passasje. 
Vi følger venstre elv bratt opp under 
“Klemblokken” (kjentmannsmerke). 
Helt øverst i juvet er det noe bratt, og 
det er lagt ut tau. Det er ellers en helt 
grei passasje. Etter juvet kommer vi til 
“Taubanehytta” på Høykastet, under 
Seterberget, 350 moh. Her tar vi en liten 
pause og nyter utsikten. Vi går videre 
opp til  grusveien fra Elveli og følger 
den et stykke. Der denne begynner å gå 
nedover mot Langlivannet tar vi en sti 
til høyre oppover i retning Heikampen. 
Denne stien er lite markert, men etter 
en tid blir denne tydeligere og fører 
til toppen av Heikampen, 558 moh. 
 Tilbake går vi korteste vei ned til Elveli 
på et tydelig tråkk. Ingen av disse stiene 
er blåmerket.
 
Terreng og lengde: Turen går på 
grusveier og stier. Turen tar ca. 5 timer 
inklusive pauser. Terrenget er til dels 
krevende. Tursko/støvler med god 
 støtte og gode gripesåler er nødvendig.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: På Åmot Pplass ved Sørkedalen 
skole kl. 11.00.

Offentlig transport: Buss 41 fra Røa, 
med ankomst Sørkedalen skole  
kl. 10.39 (sjekk rutetider). 
Turleder: Sissel Myhra,   
sissel.myhra@gmail.com, tlf. 908 32 992. 

Kolsåstoppen og Gråmagan 
   Søndag 13. mai 

Turen starter på Hauger  Tbanestasjon 
og følger Dælibekken et stykke før vi 
tar blåmerket sti opp til  KIFhytta. 
Videre på sti opp til Søndre Kolsåstopp 
(342 moh). Derfra innover Kolsås
platået til Sætertjern. Videre på 
blåmerket sti bort til den gamle 
 bygde borgen på Gråmagan. Vi går 
 derfra bratt ned mot Dalbo gård hvor  
vi tar en titt på helleristningene.  
Vi går Dæliveien videre og avslutter 
turen på Gjettum Tbanestasjon.

Det er flere utsiktspunkter under
veis med fantastisk panoramautsikt 
utover Oslofjorden, og flere pauser er 
lagt inn i turen.

Turen er fellestur med Senior
gruppa DNT OO. 

Terreng og lengde: Turen er ca. 10 km  
lang og tar ca. 3 timer. Turen går 

hovedsakelig på stier med mye opp  
og nedstigning. Godt fottøy anbefales.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Ved Hauger Tbanestasjon  
kl. 11.00.
Offentlig transport: Buss 210 fra 
Sandvika, med ankomst Toppåsveien 
kl. 10.51, eller Tbane fra Bekkestua, 
med ankomst Hauger kl. 10.59  
(sjekk rutetider).
Turleder: Grete Gjertsen,   
gregje@vikenfiber.no, tlf. 913 87 290. 

17. mai med “champagne-
lunsj” på Skuta 
   Torsdag 17. mai 

Vi feirer nasjonaldagen i Bærums
marka! Skuta ligger høyt og fritt, med 
flott utsikt og i passende gå eller 
sykkelavstand. Møtetidspunktet er 
satt relativt sent slik at vi får med oss 
nasjonaldagsmarkering i nabolaget på 
formiddagen. 

Skuta var trolig en av Bærums 
bygde borger i folkevandringstiden 
rundt år 400600. Selve navnet 
Skuta har “flyttet seg”, ifølge Trygve 
Christensens bok Bærumsmarka. 
Før ble navnet brukt på hele åsen fra 

Østernvann til Burudvann, inkludert 
Dølefjell og selve Brunkollen. Da ble 
dagens Skuta kalt Kommandobrua 
eller bare Brua. 

Ta med: Flagg. Mat og drikke 
etter eget ønske. Se også generell 
 turinformasjon.
Kart: Bærumsmarka og deler av 
 Krokskogen 1:20 000.
Start: Fossumbanen busstopp kl. 13.20. 
Alternativt Skytterkollen Pplass 
kl. 14.00 hvor egen turleder møter. 
Turfølget fra Fossum kommer innom 
Skytterkollen Pplass og alle går felles 
videre til Skuta.
Kollektiv: Buss 235 fra Østerås, med 
ankomst Fossumbanen kl. 13.17 (sjekk 
rutetider). Bussen korresponderer med 
buss 230 fra Bekkestua.
Sykkel: Et alternativ er å sykle veien 
mot Brunkollen fra Fossum uten 
 turleder. Skuta ligger rett sør for veien 
en drøy kilometer vest for Brunkollen. 
Se etter skilt og blåmerking. 
Forventet møtetidspunkt på Skuta: 
Kl. 14.30.
Turleder: Marit Torblå Karlsen,  
marit.torblaa.karlsen@gmail.com,  
tlf. 958 61 451.

Fra Sollighøgda til Gommerud 
   Søndag 20. mai (1. pinsedag) 

Turen starter ved bussholdeplassen på 
Sollihøgda. Vi går veien inn til Solli
høgda kapell, krysser Toreplassveien og 
følger blåmerket sti til Niskinvannet. 
Videre på blåmerket sti østover mot 
Knappnæring, deretter sydøstover ned 
Mastekastet til Kjaglia. Her steingår vi 
Isielva for å komme opp til Kjaglienga. 
Ved stor vannføring i elva, går vi et 
stykke nedover dalen, over bro og så 
opp til Kjaglienga. Bratt opp gjennom 
uberørt skog til Rognlia. Turen går 
videre over Furuåsen og Dromåsen til 
Solfjellstua over Gommerudfjellet og 
bratt ned til Gommerudbanen.  

Terreng og lengde: Turen er ca.18 km. 
Det er stedvis bratt opp og ned. Anslått 
tid 56 timer inklusiv pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Kart: Bærum Vestmark 1:20 000.
Start: Bussholdeplassen på Sollihøgda 
kl. 10.30.
Offentlig transport: Buss 200 fra 
Oslo, med ankomst Sollihøgda kl.10.23 
(sjekk rutetider på brakar.no).
Turleder: Marit Torblå Karlsen,  
marit.torblaa.karlsen@gmail.com,  
tlf. 958 61 451.

Passering under klemblokken på vei til Heikampen.
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Kveldstur rundt Garlaushøgda 
   Torsdag 24. mai 

Turen starter fra Pplassen ved Steins
skogen gravlund. Vi begynner (og 
avslutter) med turens fineste naturom
råde, Gardlaushøgda naturreservat. 
Området er vernet på grunn av svært 
variert og karakteristisk skog og flora. 
Etter å ha passert Garlaus, som nå er 
restaurert og er åpen for servering i 
helgene, tar vi en sti som bringer oss 
opp i høyden. Det er god utsikt flere 
steder langs stien. Vi følger stien videre 
ned mot Murenveien, og kommer inn 
på stien fra Mellom som vi følger til 
Fiskelaustjern. Derfra går vi hoved
stien sørover over Vintermyrene, før 
vi tar av fra denne og kommer oss opp 
i høyden igjen på sørsiden av Garlaus
høgda. Til slutt bærer det bratt nedover 
til Steinsskogen.
 
Terreng og lengde: Turen er ca. 7 
km lang og tar ca. 2 timer. Turen går 
hovedsakelig på stier med endel opp 
og nedstigning. Gode tursko anbefales. 
Det er bratt ned fra Garlaushøgda.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Start: På øvre Pplass ved Steinsskogen 
gravlund kl. 18.00.

Offentlig transport: Buss 150 fra 
Lysaker via Bekkestua, med ankomst 
Steinskogen gravlund kl. 17.53.  
(sjekk rutetider).
Turleder: Nils Mathisrud,  
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177. 

Kulturlandskap på Rognlia gård 
og Kjaglidalennaturreservat 
   Søndag 27. mai  

Turen starter fra Engebråtan innenfor 
Isi miljøpark. Parker bilen ved boligen 
øverst i veien. De som tar bussen til 
Smestad på E16 har drøye 2 km å gå til 
startstedet. 

Stigningen fra Engebråtan til Rogn
lia er ca. 230 m på 3 km. Kulturlandska
pet på Rognlia gård vedlikeholdes med 
slått og gammelnorsk spælsaubeite. 
Herfra er det vid utsikt mot Øversko
gen i Lier, Sollihøgda og Norefjell. Vi 
stopper for en rast og den idealistiske 
brukeren Tanja Storløkken vil fortelle 
om gården og driften. Nedstigningen 
fra Rognlia er drøye 2 km på ca. 270 
høydemeter til den tidligere husmanns
plassen Kjaglienga. Stien krysser 
ramsløkfelt i Kjaglidalen naturreservat. 
Fra Kjaglienga følges vei/sti langs elva og 
tilbake til Engebråtan, ca. 2,5 km.  

Terreng og lengde: Turen er på  
ca. 8 km blåmerket sti i til dels bratt 
og ulendt terreng; still med solide 
 turstøvler. Anslått tid er ca. 5 timer 
inklusive pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Kart: Bærum Vestmark 1:20 000.
Start: Engebråtan ved Isi kl. 10.30.
Offentlig transport: Buss 240 fra 
 Sandvika, med ankomst Smestad  
kl. 9.59 (sjekk rutetider). Det er drøye  
2 km å gå fra Smestad til Engebråtan. 
Ta kontakt turleder ved behov for 
henting.
Turleder: Liv Frøysaa Moe,  
livfmoe@gmail.com,  
tlf. 482 74 309 / 6714 6275. 

Høy rute i Maridalsalpene 
   Søndag 27. mai 

Turen starter og slutter på nedre del 
av parkeringsplassen på Skar innerst i 
Maridalen. Vi går på sti opp på Furumo
kollen, som er begynnelsen på et meget 
kupert høydedrag øst for Øyungen. 
Dette området har i alt 8 topper på  
ca. 500 moh. Vi skal plukke med oss 
alle disse, og kommer til å gå en del 
utenfor sti. Flere av toppene har også en 
 spektakulær utsikt, spesielt Mellom

kollen og Gaupekollen. På vår vei 
 passerer vi både speiderhytte,  DNThytte 
og den privateide hytta Sellanrå med 
en flott utsikt. Vi går også nedenom 
det idylliske småbruket Tømte.  

Terreng og lengde: Turen er på  
12–14 km, men terrenget står på 
høykant, og vi regner med å bruke  
ca. 6 timer inkludert pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Kart: Oslo Nordmark, sør 1:25 000 
 eller Oslo Nordmark, sommer 1:50 000.
Start: Skar parkeringsplass kl. 10.20.
Kollektiv: Buss 51 fra Nydalen 
(Tbane) til Skar kl. 10.14. Buss 54 fra 
Jernbanetorget korresponderer med 

rute 51 ved Brekkekrysset kl. 09.38 
(sjekk rutetider). 
Turleder: John Hvidsten,  
nilhvi@hotmail.no, 900 91 122.

Lysakerelven  
– naturopplevelse og industri 
   Mandag 28. mai  

Vi skal gå langs vann og reflektere 
over elvens betydning for næringsliv 
gjennom tidene, knyttet til vannet 
og havnen. Vi tenker også på dagens 
 betydning elven har for biologisk 
mangfold, naturopplevelse og 
 rekreasjon. Turen går vekselvis på 

Oslo og Bærumssiden på  turvei, sti 
og litt asfalt. Vi merker oss  biologisk 
mangfold mens vi går.  
I alt 27  rødlistearter er registrert langs 
Lysaker elven, både planter, sopp, 
insekter og fugl. Vi tar stopp der sager 
og møller har ligget, som for eksempel 
ved Holtet sag og Røa mølle. Sletta ved 
Lysejordet er egnet for pause med   
medbrakt mat og drikke … og dobesøk.

Vi krysser trikk og vei ved Jar 
 gjennom Fådpassasjen. Nedenfor 
 kommer Jarfossen og rester etter 
Jarsagene og mølla. Snart er vi ved 
 Fåbrofossen – med sitt 13 meter  fossefall 
– også kalt Granfoss. På Bærumssiden 
har vi bygningene til Granfos Brug.

Vi går ned til fjorden og Sollerud
stranda. Ved utløpet av elven lå Lysaker 
gård på Bærumssiden og gårdene Solle
rud og Vækerø på Oslosiden. Vi avslutter 
med et blikk på bygninger fra Sollerud 
gård og tar en siste kopp fra termosen.

Turen er et samarbeid med Bærum 
Natur og Friluftsråd og vi har med oss 
John Tibballs fra Lysakervassdragets 
venner som guide.

Terreng og lengde: Turen er 6 km 
og tar 3 timer, inkludert pauser. Det 
trengs solid fottøy på stiene.

Skjerp ved Fiskelaustjern. Turleder forteller. Fra Lysakerelven en høstdag. Vi går turen om våren.
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Granfos Brug ble etablert som tresliperi i 1869. Senere dominerte papir
produksjon. Tømmer som ble fløtet ned og vannkraften fra elven var grunnlag 
for drift de første årene. Et gammelt hus står som landemerke på Oslosiden 
av elven. Dette var sommerbolig for Christian Baumann Tullin, direktør for 
Faabroe Spiger Fabrique (1750 til 1830). Nedover mot fjorden lå et industri
område som deltagerne skal få høre mer om. En av bedriftene var Lysaker 
Kemiske Fabrik (1859–1970) som ble sprengt av Milorg i 1944.



Bærum Turlag 2018                     mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no20 mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no	 Bærum Turlag 2018 21

Ta med: Se generell turinformasjon. 
Start: Ved Verket, et stort rødt hus som 
var arbeiderbolig til Grini teglverk, 
adresse Grinidammen 1, kl. 17.30. 
Offentlig transport: Fra Ekraveien 
Tbanestasjon (ankomst 17.27, sjekk 
rutetid) følger man skilt mot Grini
dammen (Harald Løvenskiolds vei), 
krysser elven på gangbru og er straks 
på møtestedet. En turleder møter 
ved stasjonen. Alternativt brukes 
buss 235 fra Østerås Tbanestasjon til 
Grini dammen med ankomst kl. 17.14 
(sjekk rutetider), eller ta buss 140 fra 
 Bekkestua eller Lysaker til Snaret. 
 Veien Grinidammen tar av fra Volls
veien og fører til fremmøtestedet.
Parkering: I enden av veien Grini
dammen ved Grini Mølle. Avkjøring 
fra Vollsveien rett sør for Griniveien. 
For henting av bil etter turen anbefales 
tog til Nationaltheatret og Tbane til 
Ekraveien, eller buss 140 til Snaret. 
Turleder: Sidsel GraffIversen,  
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683.

Suppetur til Brunkollen 
   Tirsdag 29. mai 

Målet er Brunkollens suppeservering 
tirsdag kveld. Vi går oppover på  merkede 
og umerkede stier. Ned igjen går vi 
mest på sti og litt på vei til  Østerås T 
med mindre det er så mørkt at vi velger 
veien fra Brunkollen til Fossum. 

Vi begynner med å komme 
oss under Griniveien og gjennom 
 Hagagårdene med golfbane på hver 
side. På vår vei videre kommer vi forbi 
den gamle husmannsplassen  Madserud, 
som nå er pensjonistbolig, og hullet i 
bakken på Moløkken (kjeller – I hvert 
fall branntomt?). Vi kommer inn på sti/
skiløype mellom Lund og  Nygård og føl
ger denne nesten til Nygård. Så finner 
vi en snarvei til Brunkollen, rett opp 
bakken på umerket sti (ganske bratt, 
men ikke uoverkommelig langt). Etter å 
ha spist av Brunkollens gode suppe, går 
vi blåstien innunder Skuta, og kanskje 
oppom og ser på den flotte utsikten, så 
nedover og forbi Løvenskioldbanen til 
Fossum. 

Terreng og lengde: Turen opp har ett 
meget bratt parti, er ellers noenlunde 
behagelig slak. Ned igjen er det noe 

slakere. Til dels ulendt sti begge veier. 
Turen er ca. 14 km og tar ca. 5 timer, 
inkludert suppepause på ca. en time. 
Turleder anbefaler turstøvler med god 
gripesåle.
Ta med: Ekstra klær (det er kaldere å gå 
ned enn opp). Hodelykt (solnedgang er 
kl. 20.28) kan være godt å ha i  reserve. 
Se også generell turinformasjon.
Start: Hosle senter kl. 16:30.
Offentlig transport: Buss 140 fra 
Skøyen via Bekkestua, med ankomst 
Hosle senter kl. 16.18 (sjekk rutetider). 
Fra Fossum går det buss til Østerås 
Tbane.
Turleder: Kari Fonnes,  
kafonnes@online.no, tlf. 993 24 885. 

Bogstadvannet rundt 
   Søndag 3. juni  

Velkommen til en vandring i gamle 
Peder Ankers fotspor rundt Bogstad
vannet. Vi kommer til å passere gamle 
husmannsplasser, og ett av Norges 
flotteste gods i løpet av turen. 

Turen starter ved Bogstad gård som 
ligger ærverdig nede ved vannets øst
side. Derfra vender vi imot Ankerveien 
i sør, oppkalt etter Peder Anker som 

bodde på Bogstad gård og var Norges 
første statsminister etter 1814. Deretter 
følger vi Fossumveien, som etter hvert 
går over på sti på Bogstadvannets vest
side. Vi fortsetter videre på sti langs 
nordenden av vannet, frem til vi møter 
Sørkedalselva. Vi avslutter turen med å 
følge elva tilbake til Bogstad gård. 

Kaféen på Bogstad gård er åpent for 
besøkende året rundt. Så her vil det bli 
rom for en kaffe og en prat, før hver 
går til sitt etter endt tur. 

Turen er et samarbeid med Bærum 
Natur og Friluftsråd og vi har med oss 
Kristin Vigander som guide. 

Terreng og lengde: Turen er ca. 10 km 
lang og tar ca. 3 timer. Ruta går for 
det meste på gruslagt vei. I nordvest 
er det imidlertid skogssti, og her er 
det noe mer krevende å gå, og der kan 
forekomme fuktige partier.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Start: Ved låvebrua på Bogstad gård 
kl. 11.00.
Offentlig transport: Buss 41 fra Røa, 
med ankomst Bogstad gård kl. 10.32 
(sjekk rutetider).
Turleder: Camilla HagenWesterlund, 
camilla.hagenwesterlund@gmail.com, 
tlf. 970 81 867.

Nord i Vestmarka 
   Søndag 3. juni 

Turen starter på sletta i Skuibakken 
med en utfordrende start opp alle 
trappetrinnene i kanten av unna
rennet på den fredete hoppbakken. 
Fra toppen av unnarennet går vi inn 
Skuidalen til Persbråten og opp forbi 
Risfjell kastet til Røverkulåsen med de 
store og karakteristiske gravhaugene. 
Videre på skogsbilvei forbi Gotland til 
den gamle finneplassen Burås. Herfra 
går vi på blåmerket sti til Mikkels
bonn og så bort til Bærum Turlags 
hytte,  Svartvannshytta, der man kan 
kikke seg om inne i hytta. Siste del 
av turen går ned den ville Ursdalen 
og Skosliteren. Nede i Skosliteren 
går vi stien sydover mot Jordbru. På 
umerket sti gjennom skogen til toppen 
av  Hansebakken. Videre på småstier 
nordover Svartoråsen til Skuibakken.  
 
Terreng og lengde: Turen er ca. 17 km 
lang og tar ca. 5 timer. Sko med god 
gripesåle anbefales.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Start: På sletta i Skuibakken kl. 11.10.

Offentlig transport: Buss 240 fra 
 Sandvika, med ankomst Skui skole  
kl. 10.58 (sjekk rutetider).
Turleder: Marit Torblå Karlsen,  
marit.torblaa.karlsen@gmail.com,  
tlf. 958 61 451. 

Ramsåsen i Vestmarka 
   Søndag 10. juni 

Turen starter på Kattås Pplass. Vi 
går opp til Haugsvollen og videre på 
blåsti til Stovivollen. Fra Stovivollen 
fortsetter vi nordover til Peters kleiv 
og Ursdalen. Vi passerer Skosliteren og 
dreier sørover forbi Tjennshaugputten 
til Ramsåsen. Her er det flere flotte 
utsiktspunkt østover. Fra sydenden 
av Ramsåsen går stien bratt ned til 
Kantebakk, og vi følger korteste vei 
ned til Kattås.

Turen kan eventuelt forlenges fra 
 Stovivollen via Grønland og Mikkels
bånn til Ursdalen, dersom turens 
deltakere er stemt for dette.

Terreng og lengde: Turen er noe 
kupert og går mest på stier. Turen tar 
ca. 4 timer inklusive pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon. 

Brunkollen turisthytte i Bærumsmarka. Utsikt fra Ramsåsen mot Kolsåstoppen.
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Start: På Kattås Pplass kl. 11.20.
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås  
kl. 11.16 (sjekk rutetider). 
Turleder: Sissel Myhra,  
sissel.myhra@gmail.com,  
tlf. 908 32 992. 

Grunnleggende turlederkurs 
for ungdom 
   Fredag 15. – søndag 17. juni   

Se beskrivelse s. 33. 

Kronprinsens utsikt, bronse-
alderrøysa og pipesteinen 
   Søndag 17. juni 

Turen starter på snuplass langs 
 Dronningveien ved Kronprinsens utsikt 
ved bomvei til Fjellseter. Den går først 
på skogsbilveien, så over på blåsti fra 
toppen av Nordkleiva forbi Retthel tjern, 
Retthellseter og Lårviktjern, og videre 
til Søndre  Muggerudmyra. Derfra i 
terrenget langs og over en åsrygg til 
bronsealdergravrøysa på Krokskog
stupet. Flott utsikt over Tyrifjorden og 
Ringerike helt til Gausta på klare dager. 
Så tilbake samme vei med avstikker 
i terrenget til  Pipeskaret og utsikter 
fra stupkanten ut over  Ringerike og 
til Pipesteinen og andre steinsøyler i 
Pipeskaret. Derfra tilbake til blåstien og 
på denne til Retthelltjern, derfra langs 
vestsiden av  vannet og så skogsbilvei til 
 Kronprinsens utsikt.

Turen er beskrevet i detalj i 
 Skiforeningens markadatabase  
(www.skiforeningen.no/marka). 
 
Terreng og lengde: Turen går for det 
meste på blåmerket sti, men også på 
skogsbilvei. Avstikkerne fra blåstien 
går i terrenget, delvis på  utydelige 
tråkk. Turen er på nær 12 km i 
forholdsvis flatt terreng, men samlet 
stigning tur/retur blir likevel ca. 270 
høydemeter. Avstikkerne fra blåstien 
går for det meste på utydelige tråkk 
eller i terrenget uten sti. Turen vil 
nok ta nær 5 timer. Skotøy med gode 
 gripesåler anbefales.
Ta med: Se generell turinformasjon. 
Oppmøte: Ved Kolsås buss og 
 Tbanestasjon og bussholdeplass  
kl. 09:50, med avreise kl. 10:00. Vi 
bruker så mange biler som vi trenger, 
og  spleiser på kjøring og  bomavgift 
Dronningveien (ca. kr. 100 pr. 
 deltager). Turstart fra snuplass ved 
bomveien til Fjellseter ca. kl.10:45. 
Deltagere kan også møte direkte her, 
men merk at det er begrenset antall 
Pplasser.
Offentlig transport: Buss 160, 210  
og 215 og Tbane til Kolsås  
(sjekk rutetider).
Turledere: Odd Tore og Atie Saugerud, 
oddtsaug@online.no,  
tlf. 950 60 877 / 950 66 818. 

Fra Maridalsvannet til 
Bjørnsjøen – og tilbake 
   Søndag 17. juni 

Vi starter fra parkeringsplassen ved 
Hammeren i Maridalen og går opp 
Fagervannsåsen, som ble herjet av 
en kraftig skogbrann i 1992. Via 
idylliske Fagervann går turen ned til 
 Kamphaug. Her sto det tidligere en 
hytte som var tilholdssted for hunde
kjørere i Osloområdet. Denne brant 
ned i 1989 og nå er plassen ganske 
gjengrodd. Vi går videre mot Bjørnholt 
og på veien krysser vi Skjersjøelva via 
hengebrua over “Bjørnsjøhelvete”, ett 
trangt elvegjel litt sør for Bjørnholt. 
Etter velfortjent pause på Bjørnholt, 
 returnerer vi over Vindernhøgda 
og Dølerudhøgda, før vi passerer 
 Lørenseter på vei til Ullevålseter. 
Videre på blåmerket sti ned til gården 
Nordseter og tilbake til Hammeren. 

Terreng og lengde: Denne turen blir 
på ca. 20 km og vi regner med å bruke 
ca. 7 timer inklusive pauser. 
Ta med: Se generell turinformasjon.
Kart: Nordmarka, sommer, 1:50 000.
Start: Hammeren parkeringsplass  
kl. 10.10.
Kollektiv: Buss 51 fra Nydalen,  
med ankomst Hammeren kl. 10.07 
(sjekk rutetider).
Turleder: John Hvidsten,  
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122. 

Kolsåstoppene 
   Torsdag 21. juni 

Vi følger Dælibekken et lite stykke, og 
kommer inn på den vanlige ruten opp til 
sydtoppen (342 moh). Derfra innover 
Kolsåsplatået til Sætertjern. Vi går videre 
opp juvet mellom de to nordre ryggene.

Nederst i juvet må vi ta hendene 
til hjelp noen meter og klatre et bratt 
og litt luftig parti. Fra den øverste 
toppen (379 moh) går vi ned på stien 
på østsiden av toppene, via Sæter
tjern, bygdeborgen på Gråmagan og 
 KIFhytta tilbake til Toppåsveien. Det 
er flere utsiktspunkt underveis med 
fantastisk panoramautsikt utover Oslo, 
Bærum og Oslofjorden.

Turen forutsetter at det ikke er  
vått i terrenget (da det vil bli for glatt  
å gå opp juvet). Eventuell avlysing vil 
bli kunngjort på våre nettsider  
(www.bærumturlag.no), samt på 
 Facebook, samme morgen.

Turen inngår i markeringen av 40 
års jubileet til landskapsvernområdet 
for Kolsås/Dælivann. 

Terreng og lengde: Turen er ca. 9 km 
lang med mye opp og nedstigning, og 
tar ca. 3 timer. Turen går hovedsakelig 

på stier i stedvis bratt terreng. Noe 
 steinur. Ett kort parti med klatring. 
Gode turstøvler anbefales.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Kart: Bærumsmarka 1:20 000 og 
Okart Kolsås 1:10 000.
Start: På Pplass i Toppåsveien ved 
Dælibekken (mellom Damhaugveien 
og Heggelia) kl. kl. 17.30.
Offentlig transport: Buss 210 fra 
Sandvika, med ankomst Toppåsveien 
kl. 17.18, eller Tbane fra Bekkestua, 
med ankomst Hauger kl. 17.14  
(sjekk rutetider).
Påmelding: Da denne turen ikke 
egner seg for større grupper, setter vi 
maks antall deltakere til 12. Påmelding 
til turleder innen dagen i forveien.
Turleder: Nils Mathisrud,  
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177. 

En sommernatt på Krokskogen 
   Fredag 22. – lørdag 23. juni 

Bli med på St. Hansnattevandring 
over Krokskogen fra Stubdal i Åsa til 
Lommedalen.

Nattevandringsturen har tidligere 
år fulgt ruten som eventyrforfatteren 
Asbjørnsen gikk i 1820årene langs 
den gamle kløvveien fra Sørkedalen 

til Ringerike. I år gjør vi en forand
ring og legger til turen den lyseste 
helgen, med start på Damtjern og går 
gjennom Krokskogens mest uberørte 
områder over Stubdalsflaka, Løvlia og 
Vidvangen til Lommedalen. Turen går 
på blåmerkede stier gjennom gammel
skog, furuflak, myrområder og høyder 
med flere flotte utsiktspunkter. Dette 
blir nok en mer krevende tur enn den 
tradisjonelle som er mindre kupert, 
men gir også større opplevelse av å 
bevege oss i “villmarka”. 

 
Terreng og lengde: Turen er ca. 22 km 
lang som vi må regne med vil ta 89 
timers gangtid. Det blir pauser under
veis. Hvor mange og lange bestemmer 
vi underveis ut fra deltagernes ønsker 
og behov, men med målsetning om 
å kunne ta en buss fra Bykrysset i 
Lommedalen ved 10tiden lørdag 
 formiddag. En god oppladning til  
St. Hansfeiring om kvelden.
Ta med: Bekledning med gode tur
støvler og ellers etter værforhold, 
gjerne en genser og litt skift i sekken 
sammen med niste og termos. Turleder 
har gjennomført tilsvarende tur i 
 området med turvante og eventyrlystne 
12åringer og gjør det gjerne igjen med 

RETTHELLSETER, BRONSEALDERGRAVRØYSA 
OG PIPESTEINEN

Retthellseter er en av de mest interessante setergrendene på Krokskogen. Her er det sikkert at det ble det setret fra 
1600tallet, men det er gjort funn av gjenstander som er fra 1500tallet eller før. I følge sagnet vannet Olav den Hellige 
sin ganger i St. Olavs brønn, og kongen traff også huldra her. I alt ti bruk på Røyse hadde seter på Retthella. Det var 
seterdrift her helt frem til 1972.

Bronsealderrøysa ligger på et utspring av Krokskogstupet og helt ute på stupkanten. Selve gravrøysa er godt synlig 
 fortsatt, men utsikten derfra nok den mest severdige og en konge verdig. På klare dager er Gausta godt synlig over 
 Tyrifjorden, og over Steinsfjorden ruver Norefjell og Vassfarfjellene i horisonten. 

Pipesteinen har av noen også blitt kalt for Gygersteinen, og har derfor blitt forvekslet med Gygra lenger sør. Den står 
i et skar i Krokskogstupet, lokalt kalt Pipeskaret, omtrent rett vest for Fiskebekkhøgda, og er den høyeste og mest alpine 
av steinsøylene under Krokskogstupet. Holehistorikeren Peter Lyse anslo høyden til 1520 meter. Den ble besteget og 
vardsatt av Kåre Haug, den 1. mai 1993. I Pipeskaret står det også andre steinsøyler, som delvis har rast ned. 

Pipesteinen sett ovenfra, med Steinsfjorden i bakgrunnen.
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tillempinger av pauser og tidsbruk.  
Se også generell turinformasjon.
Kart: Oslo Nordmark, sommer 1:50 000.
Oppmøte: Sandvika bussholdeplass 
(jernbanebrua) kl. 19.00 med felles
transport (taxi/minibuss) til Damtjern. 
Retur med rutebuss fra Bykrysset i 
Lommedalen lørdag morgen (avg. 17 og 
47 minutter over hver time).
Turledere: Peter de Besche, peter.
de.besche@gmail.com, tlf. 478 50 355, 
og Liv Arnesen.
Påmelding: Turen krever påmelding 
til turleder Peter de Besche innen  
18. juni. Antall deltakere må begrenses 
til 1016. Transportutgifter på  
kr. 200250 pr. pers. til Damtjern, 
avhengig av antall deltagere. 

Asdøljuvet 
   Søndag 24. juni 

Som en vestlandsdal i miniatyr kan 
Asdøl juvet by på en forlokkende 
villmarks natur i Vestmarka, like 
utenfor Oslo.

Fra Solli gård går vi delvis på sti, 
delvis på skogsbilvei inn til Asdøltjern 
hvor vi tar en liten pause. Herfra følger 
vi elven Asdøla et kort stykke før vi 
følger stien over Askenbergsetra ned til 

Ormøya og Malmøya 
   Søndag 1. juli 

Turen går tur fra Nedre Bekkelaget 
gjennom bebyggelse til bro over mot 
Ormøya. Vi går på vei i strandkanten 
og ser mange sjarmerende badehus. 
Ny bro over til Malmøya. Vakkert 
naturreservat på sørspissen av øya 
med  interessante landformer; kanskje 
ser vi noen fossiler. Vi passerer Solvik 
kafé og tar en pause i Skinnerbukta, 
hvor det er anledning å ta et raskt 
bad. Øyas høyeste punkt er  neste 
mål, med en flott utsikt. På vår 
 vandring rundt Malmøya ser vi mange 
 særpregete gamle trevillaer og en 
gammel  landhandel. Retur via Ormøya 
til Pplass og busstopp ved Nedre 
 Bekkelaget.  

Terreng og lengde: Turen går på vei 
og sti. Stedvis litt bratt og på sti med 
ujevnt underlag. Turen er ca. 7 km 
lang. Bruk stødig skotøy. Varighet 
avhenger av pauser og ev. bading.
Ta med: Ta gjerne med  badetøy 
og håndkle. Se også generell 
 turinformasjon.
Start: Pplass rett øst for broen over til 
Ormøya ca. kl. 11.35. Det anbefales å 

ta buss da det er få (og avgiftsbelagte) 
Pplasser tilgjengelig.
Offentlig transport: Buss 83 mot 
Tårnåsen fra Rådhuset, til Nedre 
Bekkelaget kl. 11.25 (sjekk rutetider). 
Turleder møter på busstopp foran 
rådhusets sjøside. Vi går fra Nedre 
Bekkelaget til fremmøtested ved broen 
over til Ormøya. Retur med buss fra 
Nedre Bekkelaget til Rådhuset.
Turleder: Kari Frognes,  
kari.frognes@gmail.com, tlf. 975 25 199. 

Asdøl i Sylling. Derfra følger vi Asdøla 
opp igjen, gjennom Asdøljuvet. Her 
venter en fantastisk naturopplevelse 
med steile fjellvegger og en vakker 
foss. Vi må krysse elven flere ganger, 
første del er tilrettelagt med broer. 
Etter en bratt kneik ca. halvveis opp 
juvet går stien nærmere elven, som 
må steingås flere ganger. Dette krever 
god balanse og gode sko. Vel oppe 
ved Asdøltjern runder vi vannet på 
sydsiden. Her tar vi en ny pause før vi 
følger hovedsakelig samme vei tilbake 
til Solli, via Myggheim.

Ved for stor vannføring (f.eks. etter 
mye regn) er ikke Asdøljuvet gangbar. 
I så fall må vi følge sti og skogsbilvei 
tilbake til Asdøltjern. 
 
Terreng og lengde: Varierende fra 
skogsbilvei til rufsete stier og stein
gåing. Godt fottøy anbefales. Turen er 
13 km lang og tar ca. 5 timer.
Ta med: Det er gode  bademuligheter 
i Asdøltjern; ta gjerne med  badetøy 
og håndkle. Se også generell 
 turinformasjon.
Start: Utfartsparkeringen 400 m 
nedenfor Solli gård i Asker kl. 11.00.
Turleder: Nils Mathisrud,  
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177. 

7-TOPPERS TUR I VESTMARKA
I 2018 fyller DNT 150 år. Asker Turlag og Bærum Turlag planlegger en 
 7toppers tur i Vestmarka som et felles jubileumsarrangement. Vi ønsker å 
kunne tilby tre alternative løyper: 3 topper (ca. 10 km), 5 topper (ca. 20 km) 
 og 7 topper (ca. 30 km). Det vil bli tilbudt fellesturer med ledere på alle tre 
distansene. Samtidig vil det bli mulighet for å kjøpe kart og  turbeskrivelser 
for de som ønsker å gjennomføre en tur på eget ansvar og i eget tempo, 
sammen med venner eller familie.  

Følg med på våre nettsider  
(www.bærum turlag.no og topp7.dnt.no)  
for ytterligere informasjon. Sett av datoen  
for en topp opplevelse i Vestmarka!

Sørkedalen på langs 
   Søndag 12. august 

Turen starter fra Skansebakken i 
Sørkedalen og går i jevn stigning på ny 
blåmerket sti opp Venneråsen, krysser 
Vennerliveien og fortsetter videre 
på sti til Mærraskallen der vi raster 
ved utsiktspunktet mot Triungsvann. 
Herfra videre forbi Abborvann og ned 
til Østernvann, så over Lathusåsen 
før turen avsluttes ved klubbhuset til 
Fossum IF. Turen tar ca. 4 timer.

Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Skansebakken bussholdeplass 
kl. 9.50. Det kan være lurt å parkere 
ved Bogstad skole mht. tilbaketuren.
Offentlig transport: Buss 41 fra Røa, 
med ankomst Skansebakken kl. 09.45 
(sjekk rutetider).
Turleder: Dag LindbäckLarsen,  
dlindbc@getmail.no, tlf. 936 92 482. 

Topp7-turen i Vestmarka 
   Søndag 19. august    

Se egen kunngjøring på denne siden. 

Topptur til Haveråsen  
i Vestmarka 
   Søndag 26. august 

Turen starter fra Franskleiv i Vest
marka, og vi går mot Nedre Gupu 
og videre til Furuholmen. Rett etter 
 Furuholmen tar vi av på stien “Salt
veien” mot Persbonn. Herifra stiger 
terrenget gradvis opp til Haveråsen 
(437 moh). Her stopper vi og nyter 
den imponerende utsikten over fjord 
og mark, og vi kan skrive oss inn i 
toppboken. Vi går ned til Sandungen 
på veien tilbake. De som vil kan stoppe 

Fra øvre del av Asdøljuvet. Vi følger elven tett, delvis langsmed, delvis i elven. Haveråsen sett fra Ringihytta på Eikelundshøgda. Siktlinjen er samme som på bildet på programmets forside, men motsatt retning.
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og ta et bad her. Turen går videre over 
Helgesbonnhogget, forbi Svafoss og 
Fløyta tilbake til Furuholmen. Videre 
går vi samme vei tilbake til parkerings
plassen på Franskleiv. 

Terreng og lengde: Turen er på  
ca. 12 km i kupert terreng. Anslått tid 
er ca. 3 ½ time, inklusive pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Franskleiv (Vestmarksetra 
Pplass) kl. 11.30.
Offentlig transport: Buss 245 fra 
Sandvika, med ankomst Kattås  
kl. 11.16 (sjekk rutetider). Det er  
ca. 1 km å gå veien opp til Franskleiv.
Turleder: Kaisa Hafredal,  
kaisahafredal@online.no,  
tlf. 957 94 385. 

Skaugumsåsen utenfor stiene 
   Søndag 2. september 

Ofte går vi de samme stiene om og om 
igjen. Dette er en tur utenfor stiene, og 
som tar oss opp på denne flotte åsen 
og ned igjen på litt uvanlige måter.  
Oppe på åsen går vi gjennom et kupert 
og spennende terreng, og ender der 
vi startet. Underveis får vi med oss 
mange flotte utkikkspunkter.  

Terreng og lengde: Turen varer i tre 
timer. Terrenget er bratt og kupert. Det 
er en fordel med litt stødig fottøy, som 
lette fjellstøvler.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: NaKuHelsenteret ved Semsvann 
k. 11.00. Man kan  benytte utfartspar
keringen rett ved  innkjøringen til Sem 
gjestegård og NaKuHelsenteret.
Kollektiv: Buss 270 fra Fornebu via 
Sandvika, med ankomst Solgården  
kl. 10.38 (sjekk rutetider). Det er  
ca. 1 km (15 min) å gå opp til 
NaKuHelsenteret.
Påmelding: Da denne turen ikke 
egner seg for større grupper, setter vi 
maks antall deltakere til 15. Påmelding 
til turleder innen dagen i forveien.
Turleder: Jan Olav Langseth,  
jaollang@online.no, tlf. 906 43 123. 

Quiz-tur til Sæteren Gård 
   Torsdag 6. september  

Se beskrivelse s. 7.

Pershusfjellet og Kollern 
   Søndag 9. september 

Fra Tverrsjøstallen følger vi veien sør 
og østover en liten kilometer før vi tar 
rett sørover på blåmerket sti opp på 
Pershusfjellet. Dette er en av de nyere 
blåmerkingene i marka. Pershusfjellet 
var i mange år et område forbeholdt 
sauer, elg og en og annen vandrer 
eller jeger som gikk sine egne stier. 
Turen langs den markerte ryggen er 
imidlertid sjeldent flott, med en rekke 
utsiktspunkter og en ganske kupert 
rute, selv om vi hele tiden går høyt.

Ved sørenden av fjellet går vi ned 
til Finstad og runder sørsiden av Finn
tjern, tydelige spor etter de finnene 
som først satte bo her inne på skauen. 
Så følger vi blåmerkingen nordover på 
østsiden av Pershusvatnet og Skarv
vatnet som vi tidligere på turen har 
sett ned på. Litt oppe i åsen kommer 
vi fram til Holosætra. Stedet er pusset 
opp og er et fint hyttetun nord i marka. 
Her tar vi turens hovedpause. 

Videre følger vi stien østover 
over en litt myrlendt ås og ned på 
Roensætra. Her er det fin utsikt ut 
på Gjerdingen, som er et av de større 
vannene i Nordmarka. Et lite stykke 
på vei ned til Kalvedalen, før vi starter 

motbakkene til Kollern. På slutten 
er det virkelig bratt, men vel oppe 
 belønnes vi med et vidt rundskue over 
den nordlige delen av Nordmarka.  
Ned igjen vestover til vei og følger 
denne tilbake til Tverrsjøstallen. 
 
Terreng og lengde: 18–19 km med 
noen solide motbakker, men på fine 
stier. Turen tar 5–6 timer inklusive 
pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon.

Kart: Oslo Nordmark, sommer  
1:50 000.
Oppmøte: Ved Gjønnes  Tbanestasjon 
og bussholdeplass kl. 09:50, med 
 avreise kl. 10:00. Vi bruker så mange 
biler som vi trenger, og spleiser på 
 kjøring (ca. kr. 100 pr. deltager). 
 Turstart fra pplassen ved Tverrsjø
stallen på Jevnaker ca. kl. 11.15. 
 Deltagere kan også møte direkte her.
Turleder: John Hvidsten,  
nilhvi@hotmail.no, 900 91 122.

Rundtur til de fem demningene 
til Sundvoldens Møllebrug 
   Søndag 16. september  

Turen går først fra parkeringsplassen 
NØ for Kleivstua, på blåmerket sti til 
demningen vest for Retthelltjern, derfra 
til demningene ved Bønnerud tjern, så 
langs Bønnerudtjern og nesten rundt 
Nordsetertjern til demningen nordvest 
for dette, og deretter på  skogsbilvei 

DEMNINGENE TIL SUNDVOLDENS  
MØLLEBRUG 1850-1900

Flatbygda Hole har alltid vært ei utpreget kornbygd, og her var det mye som skulle kvernes. Men flatbygd betyr lite 
vannkraft i forhold til dyrket areal, og i tillegg renner mesteparten av vannet fra Krokskogen mot øst. Det gjaldt derfor å 
utnytte godt det vannet som rant i riktig retning.

Rett øst for Sundvollen kommer bekkene fra Krokkleiva og Nordkleiva sammen. Her har det vært kvern og tidvis også 
sag så lenge folk kunne minnes. For å utnytte denne vannkraften bedre ble det i 1853 bygget ei ny mølle ved Sundvollen, 
Sundvolden Møllebrug. For å holde den i drift utenom flomperioder måtte også kapasiteten på vannreservoarene økes. 
Kleivbekken fikk demninger i Nordsetertjern, Kleivmyra og Åbortjern ved Åboråsen, ved nordenden av denne som på 
gamle kart er kalt Klevkollen. I nedslagsfeltet til bekken ved Nordkleiva ble Bønnerudtjern og Retthelltjern demt opp. 
Alle disse demningene var tørrmurte steindemninger, og det er fortsatt tydelige rester av dem alle. 

Dette gjorde at Sundvoldmølla ble den største og beste mølla i Østre Hole, med et møllehus i to etasjer og med en 
grunnflate på ca. 10 x 8 m. Mølla var i bruk til rundt år 1900, og ble revet i 1909. Nå er det bare betongveggene i avløpet 
fra mølla og et par møllesteiner som brukes som utebord på Sundvolden Hotel som er igjen etter den.

Avslapping ved Sandungen etter å ha vært på Haveråsen. Trolsk stemning mot toppen av Skaugumsåsen.
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langs Kleivmyra til demningen som 
demte myra opp til et vann. Etter denne 
nesten tilbake til Kleivstua, og deretter 
noe over 100 høydemeter sammen
hengende  stigning på traktorvei til 
demningen nord for Åbortjern med 
flotte utsikter underveis. Demningen er 
rett ved Klevkollen, som er kjentmanns
post i  perioden 2016–2019. Deretter 
for det meste på blåmerket sti tilbake 
til parkeringsplassen på Kleivstua, og 
forbi en minidemning rett før denne. 
På dette strekket kan interesserte legge 
inn et besøk til Kongens utsikt på egen 
hånd, veiviser og blåmerket sti viser  
vei til og fra.

Turen er beskrevet i detalj i 
 Skiforeningens markadatabase  
(www.skiforeningen.no/marka). 

Terreng og lengde: Turen går for det 
meste på blåmerket sti, men også på 
skogsbilvei og traktorvei. Solid skotøy 
med gode gripesåler er nødvendig. 
Det er myrpartier underveis som 
etter  nedbør kan være meget våte. 
 Rundturen til alle demningene er  
8,9 km med en samlet stigning på  
ca. 250 høydemeter. Den vil nok ta nær 
fem timer. Avstikkeren til Kongens 
utsikt (uorganisert, uten turleder) vil 
øke lengden med 1,1 km.

Ta med: Se generell turinformasjon.
Oppmøte: Ved Kolsås buss og 
 Tbanestasjon og bussholdeplass  
kl. 09:50, med avreise kl. 10:00. Vi 
bruker så mange biler som vi trenger, 
og spleiser på kjøring og bomavgift 
Dronningveien (kr. 100 pr. deltager). 
Turstart fra pplassen NØ for Kleivstua 
ca. kl.10:45. Deltagere kan også møte 
direkte her.
Offentlig transport: Buss 160, 210  
og 215 og Tbane til Kolsås  
(sjekk rutetider). 
Turledere: Odd Tore og Atie Saugerud, 
oddtsaug@online.no,  
tlf. 950 60 877 / 950 66 818. 

Fra hytte til hytte i Nordmarka 
   Lørdag 22. september 

Vi treffes ved bommen på Sognsvann 
parkeringsplass og går via Bånntjern og 
opp på Vettakollen, som er et av de fineste 
utsiktspunktene for å se ut over Oslo. 

Videre inn over Fuglemyrene og 
over Frønsvolltråkka og opp på Frøns
vollen, som er Oslos eldste setervoll. 
Stedet var seter under gården Frøen 
fra 1629 til 1788. Stedet eies nå av Oslo 
kommune, men har siden 2006 blitt 
drevet av Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus. Her er det både våningshus 
og låve med stall.

Seterhuset som står her nå ble gitt 
som gave fra konsul Thomas Heftye 
til Christiania Skiklubb. Stedet ble 
 innviet som skihytte i 1885 og anses 
å være verdens eldste skihytte. Den 
laftede delen av setra kalles Frønsvoll
stallen, og denne er i  sommerhalvåret 
åpen i helgene. Her er det enkel 
 servering av kaffe, te og saft. 

Videre i småkupert terreng inn til 
Skjennungsstua, som er kjent for sitt 
gode bakverk og sin fine utsikt. Turen 
går så ned til Ullevålseter og derfra 
videre til Lynhytta og langs store 
Åklungen og Lille Åklungen tilbake til 
Sognsvann.  

Terreng og lengde: 12–13 km med noen 
solide motbakker, men på fine  stier. 
Turen tar 5–6 timer inklusive pauser.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Kart: Oslo Nordmark, sør 1:25 000 
 eller Oslo Nordmark, sommer 1:50 000.
Start: Sognsvann, ved bommen der 
lysløypa starter, kl. 10.00.
Offentlig transport: Sognsvanns
banen med ankomst Sognsvann kl. 09.54.
Turleder: John Hvidsten,  
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122.

Opp Manaskaret til Sollihøgda 
   Lørdag 22. september 

Turen starter ved bussholdeplassen ved 
Rørvik camping i Hole. Vi går gang
veien tilbake til Elstangen. Her går vi 
inn på blåmerket sti opp Manaskaret. 
Etter 400 meter stigning kommer vi 
opp til den åpne vollen på  Byflakseter. 
På veien opp får vi flere fine utsikts
punkter. Videre på blåmerket sti til 
Finneflakseter, forbi Jørgenhytta 
(ubetjent DNThytte) og til Sørsetra 
som er åpent for servering. Her tar vi 
lunsjpausen vår. Videre går vi linje løypa 
til Sollihøgda hvor turen avsluttes.  

Terreng og lengde: Turen er ca. 15 km. 
Det er bratt opp, men så går vi lett 
kupert terreng. Inkludert pauser vil vi 
bruke 56 timer.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Oppmøte: Bussholdeplassen på Rørvik 
camping kl. 10.45.
Offentlig transport: Buss 200 fra Oslo, 
med ankomst Rørvik camping kl.10.34. 
For de som kjører bil  anbefales det å 
parkere på  Sollihøgda og ta buss videre 
kl.10.23 (sjekk  rutetider på brakar.no).
Turleder: Marit Torblå Karlsen,  
marit.torblaa.karlsen@gmail.com,  
tlf. 958 61 451.

Rundtur i Bærumsmarka  
på Den store turdagen 
   Søndag 23. september 

Turen går fra Fossum klubbhus  vestover 
til vestenden av  Østernvann på stier. 
 Deretter bratt opp til  Brunkollveien 
og inn på veien til  Haslumseter kapell. 
Fra veien går vi en ny, og ganske bratt, 
blåmerket sti opp til Haslumseter.

Fra Haslumseter følger vi en vakker 
sti ned til Brunkollen turisthytte hvor 
Bærum Turlag arrangerer Den store 
turdagen denne dagen. Her tar vi en 
lengre pause, ca. 1½ time, og vi kan 
delta i aktivitetene.

Fra Brunkollen går vi bratt ned til sti 
mot Skytterkollen og over til Fossum.  

Terreng og lengde: Turen er ca. 12 km 
og tar ca. 5 timer, inkludert lang pause 
på Brunkollen. Det er to stigninger 
og en bratt nedstigning. Turleder 
 anbefaler lette fjellsko.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Fossum klubbhus kl. 10.10.
Offentlig transport: Buss 235 fra 
 Østerås Tbanestasjon, med ankomst 
Fossumbanen kl. 10.08 (sjekk rutetider). 
Turleder: Dag LindbäckLarsen,  
dlindbc@getmail.no, tlf. 936 92 482.

Fra Hosle til Fossum via Brun- 
kollen på Den store turdagen 
   Søndag 23. september 

Vi går fra Hosle senter forbi den gamle 
husmannsplassen Madserud, et jern
skjerp, og mot  serveringsstedet  Nygård. 
Litt før Nygård tar vi av en bratt, 
umerket sti oppover og  kommer inn på 
stien fra Skytter kollen til  Brunkollen. 
På Brunkollen tar vi en lengre pause og 
får med oss programmet i anledning 
Den store turdagen. Fra Brunkollen 
går turen videre gjennom nokså åpent 
terreng til Haslumseter kapell som 
ligger på en gammel setervoll. Kanskje 
er vi heldige og finner litt sopp langs 
stien? Fra Haslumseter går det nedover 
på blåmerket sti til badeplassen og 
 demningen i østenden av Østernvann. 
Der kan vi klappe eller klyve opp på 
Skule Vaksviks bronsebjørn før vi går 
opp bakken til Lathusåsen og får fin 
utsikt over Bogstadområdet. Og så går 
det ned til Fossum.

Turen er fellestur med Seniorgruppa 
DNT OO.  

Terreng og lengde: Turen er ca. 14 km 
og tar 5–6 timer, inkludert lang pause 
på Brunkollen. Vi går hovedsakelig 

Bønnerudtjern ved Kleivstua på Krokskogen. Underholdning på Brunkollen på Den store turdagen.
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på stier. Gode terrengsko, gjerne lette 
fjellstøvler, anbefales.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Hosle senter kl. 10:35  
(når bussen har ankommet).
Offentlig transport: Buss 140 fra 
Skøyen/Bekkestua, med ankomst 
Hosle senter kl. 10.33 (sjekk rutetider). 
Fra Fossum (ved turens slutt) går 
buss 235 to ganger i timen til Østerås 
Tbanestasjon. 
Turleder: Kari Fonnes,  
kafonnes@online.no, tlf. 993 24 885. 

Kobberhaugene og 
Stubberudseterhøgda 
   Lørdag 29. september 

Vi starter fra parkeringen ved Åmot i 
Sørkedalen og går blåmerket sti opp 
langs Korpedalen. Videre går vi på 
stier mot Kobberhaughytta. Her på 
DNTs egen hytte passer det med pause. 
Så fortsetter vi på pent tilrettelagt 
blåsti rundt vannet og opp til de to 
 Kobberhaugene. Vi tar hovedpausen 
på den høyeste toppen (525 moh). 
Mange blir forbauset over hvor åpent 
og “fjellaktig” det er, med flott utsikt 
hvis været er bra.  

Så går vi ned til nordenden av 
 Kobberhaugtjernet og følger sti i 
vakkert myrterreng og furuskog over 
Glåmene. Stien dreier nordover til 
Sakariashytta ved veien mot Kikut. 
Her tar vi vestover på Bjørnebergvei
en, som runder sørenden av Øyvann. 
Her kommer et tømmerslep som fører 
oss nordfra til toppen av Stubberud
seterhøgda (523 moh). Også her er det 
fin utsikt, og vi tar velfortjent pause. 
Nå gjenstår bare utforbakke. Vi går et 
stykke på sti ned på sørsiden og følger 
deretter ridesti vestover til Heikamp
veien. Snart er vi nede ved Åmot. 

Terreng og lengde: Turen er  
ca. 20 km og tar 6–7 timer, inkludert 
 pauser. Dette er en lang “mosjonstur” 
med forholdsvis store høydeforskjeller.  
Det trengs gode støvler eller 
 terrengsko.  
Ta med: Kikkert hvis du har, og 
eventuelt gåstaver. Se også generell 
turinformasjon.
Kart: Oslo Nordmark, sør 1:25 000 
 eller Oslo Nordmark, sommer 1:50 000.
Start: På Pplassen Åmot (ved Elveli)  
i Sørkedalen kl. 10.00. 
Offentlig transport: Buss 41 fra Røa 
med ankomst Sørkedalen skole  

kl. 09.39 (sjekk rutetider). Gå mot øst, 
over elva og følg veien til pplass.
Turleder: Sidsel GraffIversen,  
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683. 

Quiz-tur til Sæteren Gård 
   Torsdag 4. oktober  

Se beskrivelse s. 7. 

Rundtur Bogstad  
– Strømsdammen 
   Søndag 7. oktober 

Vi går sti bratt opp fra Bogstad bade
plass mot husmannsplassen Øvre 
Skuggen. Herfra følger vi skogsbilvei 
forbi en særpreget markalåve til 
 plassen Strømsbråten. Fint utsyn over 
kulturlandskapet. Vi følger veien et 
stykke før vi tar av på sti opp mot 
Strømsdammen hvor vi tar en liten 
pause. Sti videre oppover i furuskog og 
blåbærlyng til vi krysser skogsbilveien 
til Tryvann. Her snur vi og vandrer 
skogsbilveien tilbake til  Stømsbråten, 
deretter via Strøm/Zinober til 
 Bogstad gård. Den koselige kaféen på 
 gården er vel verd et besøk. Bogstad 
gård byr på en vakker park ned mot 

 Bogstadvannet, og dyr på gården. 
Turen avsluttes med en kort vandring 
til Bogstad badeplass. 

Terreng og lengde: Turen går på 
 skogsbilvei og sti. Noe stigning, ca. 200 
høydemetre. Ett bratt parti med steinete/ 
rufsete underlag på stien opp mot 
Strømsdammen Turen er ca. 8,5 km lang 
og varer ca. 3½–4 timer, inkl. pause.
Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Bussholdeplassen ved Bogstad 
badeplass kl. 10.35.
Offentlig transport: Buss 41 fra  
Røa med ankomst Bogstad badeplass  
kl. 10.31 (sjekk rutetider).
Turleder: Kari Frognes,  
kari.frognes@gmail.com,  
tlf. 975 25 199. 

Vestmarka på langs 
   Søndag 14. oktober 

Dette er en tur som følger stier og 
 løyper gjennom Vestmarka fra Solli
høgda til Vestmarksetra. Enkelte steder 
har mange vært før, andre deler av 
turen er kanskje ukjent mark?

Vi starter fra Bjerkestua (siste stopp 
før Sollihøgda) og følger en liten veg 
frem til Tjernslitjern. Derfra en litt 

bortgjemt sti til vi krysser  myrdraget og 
kommer inn på hovedveien sørover fra 
Sollihøgda. Vi passerer Bråtan og følger 
stien videre gjennom  gammel skog 
forbi Lindeberget, Burås, Mikkelsbonn 
og derfra skiløypa til Butterudbonn. Vi 
tar en variert sti over Haveråsen, med 
en lang rast for å nyte matpakke og 
utsikt på toppen. Stien fører videre ned 
til Sandungen, der vi følger vei og sti 
forbi den nedlagte  militærleiren og ned 
til “hjemlige” trakter med Fløyta, torv
myra og  Furuholmen (en kort rast?). Vel 
 fremme på Vestmarksetra må vi  følge vei 
en kilometer til vi møter  bussen på Kattås.  

Terreng og lengde: Dette er en lang 
tur gjennom ulike typer terreng, men 
uten bratte eller vanskelige partier. 
Det trengs solide terrengsko, eventuelt 
vandrestøvler.  
Ta med: Eventuelt gåstaver. Se også 
generell turinformasjon
Kart: Bærum Vestmark 1:20.000 og 
Oslo Vestmark 1:50 000.
Oppmøte: Sandvika bussterminal  
ved buss 200 (Hønefoss) kl. 09.00. 
Avreise kl. 09.06.
Turleder: Jørgen Holmboe,  
jorgen.holmboe@online.no,  
976 81 974. 

Bærumsmarka fra Hosle  
til Fossum 
   Søndag 21. oktober 

Vi går fra Hosle senter og inn på 
 Ankerveien, Peder Ankers forbindelses
vei mellom Hammern og Bærums 
verk, som vi følger til  Sæterbekken. En 
umerket sti tar oss opp langs bekken til 
Sæteren, Barnas Turlags egen gård. Fra 
Sæteren går blåstien gjennom  ganske 
våt  skogsmark (husk gode  støvler) til 
serveringsstedet Nygård,  tidligere 
husmannsplass under  Øverland. Fra 
Nygård går det i jevn  stigning oppover 
Fleskumkleivene til  Brunkollen. På 
veien kan vi tenke på hva vi synes om 
Skiforeningens  forslag om å planere 
strekningen for å utbedre skiløypa.

Fra Brunkollen bærer det  nedover. 
Vi skal forbi Skuta, hvor det i 
 klarvær er flott utsikt. I bakken et 
stykke nedenfor tar vi en umerket 
sti nordøstover, som fører oss rundt 
Løvenskioldbanen. Vi ser rester etter 
det gamle gjerdet, med skilt om at det 
er skytebane innenfor. Vi kommer 
forbi anvisergraven til 600meteren 
fra skytebanen. Noe senere passerer 
vi Dælimåsan, som bærer preg av å 
ha vært en torvmyr hvor det ble tatt 

Høsten er også sopptid.
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Persbonn – på vei til Haveråsen.
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GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS  
FOR UNGDOM

Målgruppe: 16–24 år 
 
Krav og innhold
Dette er et krevende tredagers opplegg der psyke, 
 utholdenhet og styrke er forutsetninger for 
å delta. Kurset vil gå over en helg, fra fredag til søndag. 
Kurset inkluderer 15 timer teori og praksis samt et tre 
timers ambassadørkurs som kvalifiserer til turleder i  
DNTs utdanningsstige (grunnleggende turlederkurs). 

Fredag
Frammøte på Sandvika stasjon kl. 12:00. Buss til Solli
høgda. Gang til og overnatting på Mustadkroken hvor 
vi har to overnattinger. Innkvartering og gjennomgang 
av teori knyttet til grunnleggende turlederkurs. Under
visningen legger sterk vekt på turlederrollen. Om kvelden, 
gjennomgang av kart og kompass.

Lørdag
Turledelse i praksis. Deltakerne vil få noen oppgaver før 
kursstart. Orientering på turkart og orienteringskart.  
Om kvelden, videre gjennomgang av teori.

Søndag
Tur med undervisning underveis. Mustadkroken  
– Mastekastet – nordover til kommunegrensen  
– orientering i terrenget til Langebru 
– Svartjernsdemningen – ATveien  
– Bykrysset i Lommedalen.  
Buss hjem. Avslutningsdagen går på sti, skogsbilvei  
og på kompasskurs i terreng. 

Små endringer i programmet kan forekomme.

Undervisning 
Undervisning i naturen og på hyttene om kvelden,  
i orientering, kosthold, bekledning, overlevelsesteknikker 
m.m. Mye kompassgang i stiløst/ukjent terreng. Spesiell 
oppmerksomhet knyttes også til rollen som turleder. 
Undervisningsopplegget følger turlederhåndboka til DNT. 
Det forutsettes at deltakerne har lest turlederhåndboka før 
kursstart.

Påmelding: Kurset krever påmelding og har deltaker
avgift. Turen avlyses hvis færre enn 6 er påmeldt.  
Se våre nettsider (www.bærumturlag.no) for ytterligere 
informasjon.

Utstyr, mat m.m.
Alt utstyr, mat og drikke må den enkelte selv bringe 
med. Utstyrsliste, deltakerliste og mer info sendes på 
epost to uker før kursstart. 2 kart (Bærum vestmark og 
 Bærumsmarka/Krokskogen) samt turlederhåndboka  
blir tilsendt etter påmelding.

Dato: 15.–17. juni. 

Oppmøte: På Sandvika stasjon kl. 12:00.  
Slutt søndag ettermiddag på Bykrysset i Lommedalen. 

Instruktører: Liv Arnesen, liv@livarnesen.com,  
tlf. 901 37 030, og Jørgen Holmboe,  
jorgen.holmboe@online.no, 976 81 974.

Har du lyst til å være DNTturleder lokalt i Bærum?  
Kurset er en fin blanding av praktiske øvelser og teori.  
Alle godkjente turledere vil bli en del av Bærum Turlags 
egen stab. Bærum Turlag ønsker å skape et godt miljø 
rundt sine turledere og har allerede en velfungerende stab 
som stiller opp på turer og arrangementer. Godkjente tur
ledere i Bærum Turlag blir også medlem i turledergruppa 
til DNT Oslo og Omegn der det arrangeres temakvelder, 
førstehjelpskurs og ulike turer og kurs for medlemmene. 
Du vil også motta Turleder’n, et eget medlemsblad for 
turledere i DNT Oslo og Omegn og undergruppene.  
Kurset passer for alle som liker å ta med andre ut på tur.

Dato: 7.–8. april.

Oppmøte: På Franskleiv (Vestmarksetra Pplass) kl. 10.30. 
Slutt søndag kl. 17.00.

Offentlig transport: Buss 245 fra Sandvika, med ankomst 
Kattås kl. 10.16 (sjekk rutetider). Det er ca. 1 km til fots 
langs veien opp til Franskleiv.

Påmelding: Kurset krever påmelding og har 
 deltaker avgift. Se våre nettsider (www.bærumturlag.no).

torv i gamle dager. Til slutt ender vi på 
Fossum, og tar bussen hjemover.

Turen er fellestur med  Seniorgruppa 
DNT OO.

 
Terreng og lengde: Turen er ca. 14 km  
og tar ca. 5 timer, inkludert pauser. 
Den går hovedsakelig på stier. Gode 

 terrengsko, gjerne fjellstøvler, anbefales. 
 Ta med: Se generell turinformasjon.
Start: Hosle senter kl. 10:35  
(når  bussen har ankommet).
Offentlig transport: Buss 140 fra 
Skøyen/Bekkestua, med ankomst  
Hosle senter kl. 10.33. Fra Fossum  
(ved turens slutt) går buss 235 to  ganger 

i timen til Østerås Tbanestasjon. 
Turleder: Kari Fonnes,  
kafonnes@online.no, tlf. 993 24 885. 

Quiz-tur til Sæteren Gård 
   Torsdag 1. november  

Se beskrivelse s. 7.

Nygård i Bærumsmarka.
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BLI MEDLEM I BÆRUM TURLAG
Som medlem i Bærum Turlag får du rabatter på 550 hytter 
i hele Norge, medlemsbladet Fjell og Vidde 6 ganger i året, 
årbok, Bærum Turlags program og DNT Oslo og  Omegns 
turmagasiner. Du får mulighet til å delta på Bærum Turlags 
og DNTs brede utvalg av organiserte turer, kurs og arrange
menter. Du får medlemspris i DNTbutikken, både på nett, 
i Storgata 3 og på Sørenga. Du får også rabatter hos Bull  
Ski & Kajakk i Sandvika, hos Løplabbet og Oslo Sportslager, 
på NSBs kundekort samt på forsikringer i Gjensidige.

Medlemskap i Bærum Turlag får du ved å melde deg 
inn i Den Norske Turistforening. Man får automatisk 
 medlemskap i den lokalforening/turlag man har post
adresse til. Men man kan også melde “overgang” til 
Bærum  Turlag hvis man står som medlem i en annen 
lokalforening/turlag. Se www.dntoslo.no/medlem for 

innmelding og ytterligere informasjon, eller ring  
22 82 28 00. Et medlemskap i Den Norske Turistforening 
følger kalenderåret.

 
PRISER 2018:

Hovedmedlem 27–66 år  kr 680

Ungdom 19–26 år  kr 350

Skoleungdom 13–18 år  kr 210

Honnørmedlem, 67 år og eldre, samt uføre  kr 530

Husstandsmedlem (til hoved, ungdom,  
honnør eller livsvarig medlem)  kr 340

Barnas Turlag 0–12 år  kr 125

Livsvarig medlem  kr 17 000

Familiekontingent  kr 1 215



I første halvdel av juni 1851 fant det 
store skandinaviske studentmøtet 
i Christiania sted. Studenter fra 
 København og fra Lund “toget” til 
den norske hovedstad. Uppsalenserne 
uteble. De kom til gjengjeld alene 
året efter; sammen med de norske 
 studenter hadde de da en høyt lovprist 
utflukt til Kolsås.

Under møtet i 1851 foretok 
 København og Lundstudentene, 
sammen med en del av sine norske 
verter, en reise – til vogns, til fots, til 
båts – til Ringerike. Denne utflukten 
var studentmøtets høydepunkt og fant 
sted den 11. juni. Den danske prest 
og dikter Nicolai Frederik Severin 
Grundtvig skulle være hovedtaler på 
studentenes Ringeriksferd.

Studentenes Ringerikstog startet 
fra hovedstadens Østre Gade, dvs. fra 
den nedre del av den nåværende Karl 
Johans gate, ved 6tiden om  morgenen. 
Bøndene i Aker, Bærum og Asker 
hadde påtatt seg å sørge for hesteskyss 
til Jonsrud i Lommedalen for de om lag 
600 deltagere. De ble kjørt i puljer på 
åtte og åtte vogner, hver med egen an
fører og fane. Man hadde vogn smeder 
med som kunne foreta reparasjoner 
underveis. Det lange tog bestod i alt 
av 160 til 180 vogner. Grundtvig, “hele 
folkets Frederik” var ikke med i toget. 
Han fulgte efter med ekstra ekspress 
skyss.

“Det var graat og disigt og af og 
til regnede det under hele reisen 
til  Kleven”, heter det i en omtale 
i  Ringeriges Ugeblad. “Men dette 
forhindrede ikke at det herskede den 
lystigste stemning blant de reisende. 
Af og til giordes Holdt, for at bese en 
del smukke Punkter.” En enkel frokost 
ble inntatt på Jonsrud. Herfra måtte 
de fleste gå til fots over Krokskogen 
efter den gamle Ringeriksveien som 
den gang var bare 4050 år gammel og 
gjerne kaltes “den nye Bergensveien”. 

På Midtskogen – som i likhet med 
Jonsrud var hvile og skjenkested ved 
den gamle veien og “Leerbrobakken”, 
ble det sørget for øl og melk, og vel 
også sterkere forfriskninger! Leerbro
bakken må her sikte til Bruløkka, hvor 
det var en jordbro. En slik bro var det 
forøvrig også ved Langebru, i delet 
mellom Bærum og Ringerike.

Ved halvtretiden var hele toget 
kommet frem til Kleivstua, hvor den 
gang Poul Kleven vel ennå  residerte. 
“Her modtoges man af Musik og 
Kanonade, som klang prægtigt 
deroppe mellem Fjeldene”, heter 
det videre i ukebladet. På den lille 
sletten ved Dronningens utsikt var 
det satt opp forfriskningstelt, hvor 
man fikk  smørbrød og øl.  Christiania 
 Sangforening som var med, tok 
 oppstilling på skrenten ved utsikten  
og gav mange nummer til beste,  
blant dem flere av eventyrfortelleren 
Jørgen Moe.

Fra Kleivstua gikk man til fots 
ned Krokkleiva til Sundvollen. Derfra 
fikk man båtskyss over Steinsfjorden 
til Hungerholdt. Et musikkkorps 
spilte ute på fjorden. Overfarten 
ble en blandet fornøyelse, for det 
begynte å styrtregne. Det var følgelig 
en noe  bedrøvelig skare som tok 
 Hadelandsveien fatt fra Hungerholdt 
til  Tanbergmoen. Men akkurat som 
man kom opp mot moen, klarnet 
været, solen kom frem, og det ble en 
deilig sommerkveld,

Ringerikingene hadde stelt i 
stand en festlig mottagelse. En talløs 
 mengde, “Mænd og Kvinder af alle 
Klasser”, var møtt frem. Festmøtet  
“var arrangert i en smuk Bjerkeskov” 
der en gravhaug ble brukt som 
 talerstol. En lang rekke taler ble holdt, 
for Sverige, Danmark, Island og for 
Norge. Mellom de mange taler var det 
underholdning. På “en fri Plads” ble 
det danset folkevisedans til musikk av 

hardingfele, “hvilket Skuespil syntes 
at more Gjæsterne meget”. Eftersom 
 sommrkvelden falt på, tentes det bål 
rundt omkring, særlig på åsene.  
“Af disse var især den gamle Baune 
på Gyrihougen (det høieste Punkt på 
Fjeldene syd for Ringerike) pragtfuld.” 
Kl. 11 var festen slutt, og gjestene 
begav seg til sine nattkvarterer rundt 
 omkring på gårdene. Der ble det vel 
festet videre utover natten, kan det 
tenkes. De hårdt drevne gjester ble 
vekket tidlig neste morgen av musikk. 
Været var ubeskrivelig deilig. Den 
gamle fogdgården Rå i Norderhov, 
fogden Ivar Wiels embedsgård, var det 
første møtested; der ble morgenkaffen 
inntatt.

Tilbaketuren fulgte den  samme 
rute som fremturen, til båts over 
Steinsfjorden og så til fots opp 
kleiva til Kleivstua. På toppen ble 
de trette studenter møtt av en stor 
og  begeistret skare norske studenter 
som ikke hadde vært med på turen. 
Frokosten ble  inntatt i teltene ved 
Dronningens  utsikt.  Deretter dro den 
tallrike skare til Kongens utsikt, hvor 
Wergelands dalvise ble avsunget. Nye 
taler ble holdt, og nye skåler utbragt 
–  naturligvis. Ved 12tiden tiltrådtes 
tilbakereisen. Det må ha vært en 
temmelig slitt flokk som kom tilbake 
til hovedstaden om eftermiddagen 
og måtte bu seg til nye feststrabaser 
samme kveld. Den store avskjedsfest 
på Klingenberg i Christiania ble holdt 
kvelden efter studentenes hjemkomst 
fra utflukten; der var det mellom 3 og 4 
tusen deltakere. To dager senere  
fant avreisen fra Christiania sted.

Skrevet av H.O. Christophersen,  
Over stokk og sten,  
Grøndahl og Søn forlag 1976
Bearbeidet av Einar Skage Andersen

STUDENTERTOGET  
TIL RINGERIKE

Bærum Turlag 2018                     mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no34 mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no	 Bærum Turlag 2018 35

STYRET I BÆRUM TURLAG FOR 2017
Fra venstre: Nils Mathisrud, Trine Hansson, Liv Frøysaa-Moe,  

Tor-Herman Næss, Erlend Haaverstad, Einar Skage Andersen og Even Sjølie.
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Den bergenske kongevei over Krok
skogen til Ringerike sto ferdig i 1805, 
men den ble først offisielt åpnet i 1807. 
Veien er også kjent som “Eventyrveien 
over Krokskogen”, Gamle Ringeriks
vei og Krokskogveien, blant annet. 
 Kongevei ble den imidlertid først 
i 1826, da veien over Krokskogen 
offisielt tok over etter den bergenske 
kongevei via Gjelleråsen, Nittedal og 
Hakadal til Hadeland. Statusen som 
hovedvei mellom Oslo og Ringerike 
opphørte da den nye veien over Solli
høgda sto klar omkring 1858. Dagens 
stamvei til Bergen er E16, som går via 
Valdres til Vestlandet.

HISTORISK OPPHAV 
Magnus Lagabøte reiste over “Kroka 
skog” i 1276, men lite annet er kjent fra 

ferden. Den første skriftlige beret
ningen om veien over Krokskogen 
stammer fra biskop Jens Nilssøns reise 
til Ringerike den 2. september i 1594, 
men det er uklart akkurat hvor denne 
ferden gikk i landskapet. Oslobispen 
gjentok reisen i 1597, men vi vet ikke 
om han fulgte samme trasé som i  1594. 
I årenes løp ble det anlagt mange veier 
på Krokskogen, spesielt i forbindelse 
med kølakjøring til Bærums Verk fra 
1610 og framover. Kølabonnene viser 
at mye av transporten må ha fulgt den 
traséen som senere ble til kongevei. 
Etter hvert ble det behov for en bedre 
forbindelse mellom Christiania og 
Ringerike. I 1786 besluttet dessuten 
myndighetene at hovedveiene i Norge 
skulle være kjørbare med hest og 
kjerre.

FRA LOMMEDALEN TIL 
 SUNDVOLLEN
Generalveiintendant Peder Anker 
kjempet opprinnelig for at den nye veien 
over Krokskogen skulle følge traséen 
via Sørkedalen og Stubdal i Åsa fordi 
bakkene der var slakere, men slik ble 
det altså ikke. I 1791 besluttet han å 
bygge ut strekningen fra Øvre Jonsrud 
i Lommedalen til Sundvollen i Hole. 
Anker ble ved kongelig resolusjon av 
6. november 1801 bemyndiget til å ha 
oppsyn med veibyggingen. Veien sto 
klar i 1805 og bar preg av lange, rette 
strekninger, som i større grad enn i dag 
fulgte terrengets bølgende landskap. 
Bøndene langs veien ble pålagt vedlike
holdet. Fra Jonsrud går veien videre via 
Langebru, Steinsvollen, Benteplassen, 
Midtskogen og Bruløkkene på Krok

skogen og til Kleivstua. Der passerer den 
ca. 1,5 km fra Kongens utsikt, før veien 
stuper ned Krokkleiva til Sundvollen. 
Mellom Kleivstua og  Sundvollen ble det 
anlagt ny bilvei i 1966, kalt Dronningvei
en. Den nye  veien passerer blant annet 
 Kronprinsens utsikt og Nordkleiva.

FRA SUNDVOLLEN TIL 
 HADELAND
Fra Sundvollen gikk veien videre til 
Norderhov langs Åsaveien på øst siden 
av Steinsfjorden, via Åsa, til den gamle 
storgården Hesleberg ovenfor Norderhov 
kirke og like oppunder gravfeltet på Stav
hella. En annen rute fra Sundvollen gikk 
med ferge over Kroksund via Gamleveien 
i Hole, over Gjesvalåsen til Vik, videre til 
storgården Stein, over Steinsletta og ned 
 Botilrudbakken, videre opp til Norderhov 
kirke og Hesleberg. Fra Hesleberg går 
veien videre langs Hadelandsveien over 
Lisletta til Klekken og opp til Smeden og 
Bølgen i Haugsbygd. Derfra videre gjen
nom Åsbygda og via Gamleveien til delet 
mot Jevnaker kommune i Oppland.

DAGENS FORHOLD
Noen steder er kongeveien synonym med 
Pilegrimsleden. Fortsatt er den gamle 
kongeveien over Ringerike både synlig og 
farbar de fleste steder, for ikke å si eneste 
farbare vei for noen. Over Krokskogen 
er veien stengt med bom, og ferdsel med 
 motoriserte kjøretøy er kun tillatt etter 
avtale med oppsitterne. Skiturister, 
syklende og gående, kan ferdes fritt. Den 
gamle ferdaveien mellom Sundvollen og 
Åsa er lite utbedret og følger i stor grad tra
séen fra tidlig på 1800tallet fram til Gran
topp. Ved Grantopp og Tolpinrudsvingen 
er  veien lagt i tunnel og utbedret fram til 
Hesleberg. Videre er veien noe utbedret 
over Lisletta fram til Klekken. Fra Klekken 
og opp til Bølgen er det bygget ny vei. 
Den gamle gikk opp Færdenmarka, men 
denne brukes nå kun som tilkomstvei 
for boligfeltene i området. Fra Bølgen 
og gjennom Åsbygda til Åsbygda skole 
er veien også utbedret, men stort sett 
kun i bredden. Fra Åsbygda skole og via 
Gamleveien til skillet mot Jevnaker er 
veien kun i svært liten grad  utbedret, 
men det er bygd en ny vei som erstatning 
for denne strekningen litt nedenfor i lia.
 
Den bergenske kongevei (Ringerike) 
– Wikipedia
Bearbeidet av Einar Skage Andersen

KONGEVEIEN  
OVER KROKSKOGEN

FO
TO

: O
D

D
 T

O
RE

 S
A

U
G

ER
U

D

Midtskogen med skjenkerett og overnatting fra 1847.

Kongeveien mellom Midtskogen og Bruløkkene. Veien sto nyrestuarert til 200-årsjubileet i 2004.
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Pilegrimsleden og Kongeveien mellom Øverland, Bærums Verk og Sundvollen.
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Fra Kongens utsikt ved Kleivstua.



“En isolert bygd, henhørende til Vestre 
Bærum, går fra Krokskogen og nedover til 
Bærums jernverk og kalles Lommedalen. 
Den trenger seg på begge sider av en elv, 
fra hvilken Bærumsverket får sitt vann, 
langs med fjellsidene i en smal strekning 
av ½ mil og beboes av driftige bønder, 
hvis flid naturen skylder at dens forrige 
råhet er forsvunnen og at den åpenbarer 
seg i blidere former”. Slik beskriver 
sogneprest Neumann Lommedalen i 
Budstikken for 1818.

Gjennom denne dalen – over 
Burud, Kirkeby og Jonsrud – gikk den 
eldgamle ride og kløvveien fra Oslo til 
Ringerike. Oslobispen Jens Nilssønn 
fulgte denne veien på sin visitasreise 
til Ringerike i 1594. Denne veien var i 
bruk inntil for om lag 170 år siden, da 
Peder Anker lot bygge den nye konge 

og postveien over Krokskogen. La oss 
ta en tur langs den siste veien og se 
hva den har å by på av kulturhistorisk 
interesse. 

Utgangspunktet i Lommedalen er 
Bærums Verk. Det alene ville gi stoff 
til mange artikler. Men vi lar oss ikke 
hefte der denne gang. Vi går over broen 
like ovenfor de gamle verksbygningene 
og tar av til venstre fra hovedveien, opp 
den bratte og gressgrodde Jegerbakken. 
Veien passerer eldgamle tufter og tun. 
Gården Haug, den første større gården 
vi kommer til, nevnes i et diplom fra 
1345. Vi hører der at Brynjulf Eiriksson 
har solgt 41/2 øresbol i Haug vestre 
i Lommedalen til Helga Torsdotter. 
Den neste gården er Krysby. Den het 
opprinnelig Solberg. I Bærumsboken 
er sitert et brev fra 1304 hvor gården 

står omtalt slik: “Solbergar i Lommedall 
alio nomine vocatur Kryvillsbole”. Det er 
 dette gamle “Kryvillsbole” som gjennom 
århundrene er blitt nedslitt til Krysby. 
I brevet fra 1304 hører vi at kanniken 
i Oslo, Gerlak, testamenterer denne 
 gården til St.  Halvardskirken. Den 
tredje gården på vår vei er  Trulsrud. 
Den har sikkert en like  gammel 
 historie som Haug og Krysby, vi har 
bare ikke noe skriftlig vitnesbyrd om 
det. Ikke langt bortenfor Trulsrud 
kommer vi fram til Øvre Jonsrud, den 
gården som etter Jens Nilssønn “ligger 
nest under Krogskougen”.

Gamleveien mellom Bærums Verk 
og Jonsrud ligger i dag øde og forlatt. 
Men her var det livlig trafikk av alle 
slags like til for snart 150 år siden, da 
denne veien over Sollihøgda ble ferdig. 

Ved Jonsrud kommer kongeveien inn 
på Jens Nilssønns ridevei.

Jonsrud er en gammel tradisjons
rik gård. I middelalderen har den 
øyen synlig vært kirkegods. I nyere 
tid var den lenge skysstasjon og 
 bevertningssted. Det var på denne 
 gården svenskene hadde kvarter da 
Karl 12. i 1716 forsøkte å støte fram  
til Ringerike over Krokskogen.

Men det var ikke bare krig som 
skapte ufred i de trakter i gamle dager. 
I “En sommernatt på Krokskogen” 
omtaler Asbjørnsen “Krokskogens gamle 
røverhistorier”. Som et minne om hin 
utrygge tid oppbevares på Jonsrud den 
dag i dag en gammeldags postpistol 
(avbildet i Gunnar Raabes “Nordmarka 
og Krokskogen”), som postkjøreren før 
i tiden måtte ha med seg på sine reiser 
over skogen.

En historie som berettes av  Ingeborg 
Motzfeldt Løchen i  “Sommer og vintre 
på Aske”, illustrerer på en pikant måte 
utryggheten over Krokskogen. Gudmor 
og svigermor til “løitnanten på Ask”, 
den senere general Johan Gram, var 
Else Ridder Stabell. Hun var datter av 
Lars Ridder og bodde i Riddergården 
i Hønefoss. Gården står fremdeles og 
er en stor severdighet. Hennes onkel 
Friedrich Ridder var sagfogd ved 
Hønefossbrukene. Lønningspengene 
til arbeiderne måtte den gangen hentes 
i Kristiania og bringes med ridende 
bud over Krokskogen. På en av disse 
ferdene ble budet røvet og drept. Neste 
gang tilbød Else Ridder seg å reise etter 
lønningspengene, for ingen ville tro at 
hun, en kvinne, hadde pengene med 

TIL KROGKLEVEN  
LANGS KONGEVEIEN FRA BÆRUMS VERK TIL SUNDVOLLEN
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Minnesteinen på Benteplassen.Jonsrud gård. Skyss- og poststasjon fram til Ringeriksveien over 
Sollihøgda ble åpnet i 1859–60.
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seg, mente hun. Hun fikk da også lov 
til å ri alene over skogen og kom fak
tisk tilbake med pengene i god behold. 
Intet under at den samme Else Ridder 
som eldre enke, på grunn av sin mann
haftighet, ble kalt “Else Dragon”.

Vi forlater Jonsrud og tar oss opp
over de bratte kleiver mot  Langebru. 
Stedet har navn etter noen lange 
 “jordbroer”, som omtales av Jens 
 Nilssønn, og som den eldste veien 
krysser Langebrumyrene på. Like 
før Langebru går kommunegrensen 
 mellom Bærum og Hole. Det var 
gammel allmenning der inne; tidligere 
var det endeløse stridigheter mellom 
Bærums Verk og Holebøndene om de 
forskjellige rettighetene på skogen.

Like ovenfor Langebru kommer vil 
til et idyllisk sted som det knytter seg 
et dystert minne til. Det er Steins
vollen, en gammel rydningsplass hvor 
det før var seter for ringeriksgården 
Stein. Nå er både plassen og seteren 
nedlagt. Den 18. november 1804  
– mens anlegget av den nye konge
veien var i gang – fant det uhyggelige 
“mordet på Steinsvollen” sted her. 
En omvandrende person, som hadde 
stjålet med seg en øks fra Gjesvold 
i Hole, kom ut på dagen til Steins
vollen og ba om noe å spise.  Mannen, 
 Engebret Steinsvollen, var ikke 
hjemme. Hans kone Jøran og to barn, 
Berte og Engebret, 12 og 6 år var alene 
i stua. Den fremmede, som senere viste 
seg å være Peder Walberg, fikk mat 
og drikke. Da han skulle gå, oppsto 
det en tvist om betalingen, og i sinne 
hugg han ned konen og sønnen, og 

voldtok datteren. Derpå tok han en del 
klær, mat og penger, satte fyr på huset 
og forsvant. Tyvekostene ble senere 
funnet under en busk tett ved veien 
mellom Steinsvollen og Langebru. Den 
lille Berte overlevde det hele og ble en 
gammel kone.

Men la oss ikke dvele for lenge ved 
dette mørke minnet. 34 kilometer 
nordvest for Steinsvollen kommer 
vi til Benteplassen, som det knytter 
seg langt lysere minner til. Denne 
 plassen, som nå er nedlagt og brukes 
som tømmerkoie, het i gamle dager 
Hiran. Der bodde i 1716 Bent Finne, 
som plassen fikk navn etter. Denne 
Bent Finne var speider for kaptein 
Coucheron da han lå i Nordkleiva og 
ventet på at svenskene skulle støte 
fram fra Jonsrud. Det var Bent som  
4. påskedag – 15. april – brakte 
Coucheron underretning om at nå 
kom svenskene. Dagen etter stod 
det berømte slaget i Nordkleiva, der 
 svensken fikk seg “en blodig panne”.

Noen dager senere fant kaptein 
Coucheron på en krigslist for å få 
svenskene helt bort fra Krokskogen. 
Han sendte en kvinne til Jonsrud for 
å innbille dem at nordmennene hadde 
fått så store forsterkninger at det ville 
være nytteløst for svenskene å gjøre 
et nytt framstøt. Denne kvinne var 
Kari Rasmusdatter Hiran, Bent Finnes 
kone. Hun lot som hun hadde forvillet 
seg inn i de svenske linjer. Ifølge 
hennes egen beretning møtte hun en 
hel flokk svensker, som grep henne og 
truet henne på livet for å få kunnskap 
om de norskes stilling.  
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Kongeveien ved Langebru. Brua ble restaurert til 200-årsjubileet i 2004.



Kari sa det hun var instruert å si. Hun 
ble tatt i forhør, først på Jonsrud og så, 
av selve generalen, på Bærums Verk. 
Ved mot og kløkt lyktes det henne å 
holde fast ved sin beretning. Sven
skene ble skremt og trakk seg tilbake. 
“Derefter forføgede jeg mig til Capitaine 
Coucheron, som var hjertelig fornøyd med 
alt hvis som passeret var”, står det til 
sist i Karis egen, med påpholden penn, 
skrevne beretning.

“Bent Finne og hans qvinde Kari 
Rasmusdatter” ble senere tilstått 3 års 
skattefrihet for sin plass på Krok
skogen, og fikk dertil utbetalt 2 rdl. 
i rede penger, alt som takk for sin 
innsats. Kari Rasmusdatter var en 
skogens Anna Colbjørnsdatter som 
fortjener å minnes fullt så meget som 
den djerve prestekonen på Norderhov. 
Den minnestein som nå er reist inne 
på Benteplassen, er derfor helt på sin 
plass. I dag ligger denne boplass øde. 
Det eneste minnet er ollen hvor de 
hentet sitt vann. Den ligger i krattet 
nedenfor huset. Kaffekokere som har 
tid til å dvele på denne vakre  historiske 
vollen, vil der finne det vannet de 
ellers må bort til St. Olafs kilde ved 
Midtskogtjernet etter.

Ikke langt fra Benteplassen 
ligger Midtskoggården. Her var det i 
 gammel tid, akkurat som på Jonsrud, 
både skysstasjon og bevertningssted. 
Her i nærheten, ved Midtskogstenen, 
var det Jens Nilssønn skiftet hester, 
og der kom “hr. Anders pa Nordroff” 
 (Norderhov) ham i møte. Ved Midt
skogen er det vid utsikt til setrene 
på andre siden av Djupedalen. Der 

borte ser vi bl.a. Nordsetervangen som 
Bernhard Herre kom til. Det var der 
“sæterpigen” sa til ham: “Er ikke her 
vakrere end paa andre Sætre?” Hvorpå 
hun tilføyde: “Ja, for her kan jeg se den 
hvide vakre Midtskovbygning”.

Ved Midtskogen går den gamle 
kongeveien på et høyt platå mellom 
to dype daler, Djupedalen i vest og 
Lommas dalføre i øst. Det er denne 
frie høyde over terrenget som gir 
veien dens skjønnhet. I stille kvelder 
kan man høre suset både fra Isielva 
og fra Lomma. Her inne treffer vi på 
nytt på Bernhard Herre med bøsse og 
hunder. Det er i september måned. 
“Dagen er kortere, Natten længere, 
men stjerneklar og kold; Birken gulner, 
men vor immergrønne Gran lokker 
 Jægeren.”. Han er på vei fra Lomme
dalen til Fjellsæteren, 1 ½ mil å gå, 
den siste halvpart gjennom “den vilde 
og  uveisomme Mark”.

“Veien over Krogskoven er bakket 
og mørk, og kuns hist og her kan man 
se Dagens lys skimte frem til de fjerne 
Sætre; men nu er alt Skov, og den er som 
Quellen saa underlig stille; hviskende 
Toner, som om Dagen ikke høres, svæve 
mellem træerne; Fossen synger fjernt 
sin Melodi, og Fjeldene ere saa mørke-
blaae og dunkle. Solen er forlængst bag 
Aasen, og Stjernene blinke frem paa den 
mørke Himmel; Maanen viser sig ikke før 
 henimod Morgenen”.

Under “Langbrokleven” ligger den 
tykke tåke gjøglende og spøkelsesaktig 
over dalen:

“Veien herfra til Midtskoven er tung, 
men den er blot en Fjerding lang. Skoven 

er her større og mørkere, og det hvisker 
underligere og underligere i den. Overalt 
forme Træer og Markstene sig til sære 
Skikkelser; de ere Jægerens Venner og 
nikke til ham. Han er snart ved Midt-
skoven, og nu er Veien til Broløkkenrne 
let; men han nærmer sig mere og mere 
den lige Veis Ende og skal nu snart tage 
fat paa Skovens forvildede og uveisomme 
Mark. I Nærheden af Broløkkerne, der 
ligge paa Nordsiden af Veien, kaster han 
sig ned paa en moset Steen. Skal han 
vælge Veien over Øssjeval og Mathis-
pladsen eller over Rethellleerne, der ligge 
på Nordsiden af Veien?”

Var den mosete sten Bernhard Herre 
kastet seg ned på, identisk med Jens 
Nilssøns “Midtskog Sten”? Nesten 250 
år skiller Herres vandring fra bispens 
ridetur, men for en stor sten på skogen 
er jo et kvart tusen år for intet å regne.

Like nordenfor skigarden til 
Bruløkkene tar vi avskjed med 
Bernhard Herre. Vi følger den slagne 
landevei til Krokkleiva. Herre velger 
veien over den vakre Øskjevallseter 
og Mattisplasen. Han kommer til 
 Fjellseteren sent på natten. Tidlig 
neste morgen drar han videre mot 
 “Gyriseteren” mot de “hemmelig, 
ubekjendte Landskaber” som “kun faae 
have set”. Kanskje får også vi senere 
anledning til å følge ham på denne  
del av hans vandring.
 
Skrevet av H.O. Christophersen,  
På gamle veier og nye stier i Oslomarka, 
Gyldendal Norsk Forlag 1956 A.  
Ny utgave 2010 v/Einar Skage Andersen, 
Andresen og Butenschøn.

Seterhusene på Øskjevallseter har sett 
bedre dager.

Midtskogsteinen ligger langs den gamle rideveien mellom  Steinsvollen og Benteplassen. 
 Steinen ble første gang beskrevet av biskop Jens Nilssønn på hans visitasreise til Ringerike i 1594.
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Barnas Turlag i Bærum ble opprettet i 
2012, ett år etter at Bærum Turlag ble 
opprettet. Barnas Turlag har tilgang 
på to anlegg i Bærum, Sæteren Gård 
i  Bærumsmarka og Nedre Gupu i 
Vestmarka. I tillegg arrangerer Barnas 
Turlag hytteturer til Svartvannshytta 
som er Bærum Turlags egen hytte. Vi 
benytter også andre turmål i Bærum 
og  forsøker å spre våre aktiviteter over 
hele kommunen. Har du forslag til 
 turer eller turmål, så kontakt oss  gjerne 
på barnasturlag@baerumturlag.no.

Barnas Turlag i Bærum drives av 
frivillige og de har alltid egne barn 
med på tur. Hensikten er å skape 
gode friluftsopplevelser for egne og 
andres barn, og skape en møteplass for 
friluftsinteresserte familier. Vi har en 
egen facebookside der vi poster turtips 
og markedsfører turene våre. Vi håper 
facebooksiden også kan være en kanal 
for deling av frilufts og turerfaringer 

BARNAS TURLAG
og et sted hvor man kan invitere til tur, 
også utenfor vårt turprogram. 

Barnas Turlag i Bærum arrangerer 
også kveldsmatturer, trilleturer, og 
bæreturer med bæremeis, sjal og sele. 
Se egne oversikter for disse turene.

Ønsker du delta som frivillig 
sammen med oss, så kontakt Erlend 
Haaverstad på erlend@baerumturlag.no. 
Vi tilbyr turlederkurs og aktivitets
lederkurs for de som vil bli frivillig i 
Barnas Turlag. 

Vi ønsker velkommen til alle  
våre turer gjennom året. Ta med 
barn,  barnebarn, venner og familie 
og bli med på tur. I turoversikten på 
 baksiden av programmet er barne
turene merket med en liten Turbo. 
Napp gjerne ut sistesiden og heng  
den på kjøleskapet.

Spørsmål til turene kan rettes til 
Ellen Næsje på ellen@baerumturlag.no, 
tlf. 952 40 607 eller direkte til turleder. 

Kom deg ut-dagen med 
Bergsprekken og Isslottet 
   Søndag 21. januar 

I år slår vi sammen Kom deg utdagen 
med den populære og stemningsfulle 
turen til Bergsprekken og Isslottet ved 
Østernvann. Denne dagen feirer DNT 
sin 150årsdag og vi håper så mange 
som mulig blir med og feirer dagen 
sammen med oss. Vi har natursti og 
merker veien med merkebånd både 
fra Skytterkollen,  Østernvannsvingen 
og fra Fossum helt til den dype 
 berg sprekken nær vestenden av 
Østernvann. Merkingen står klar fra 
alle start steder fra klokken 14.00. Vel 
inne ved Østernvann blir det premier 
til alle, bål for grilling, bursdagsallsang 
og andre aktiviteter. Når mørket faller 
på åpner vi isslottet og tenner fakler 
til hjemturen. Ski/skøyter/kjelke/brod
der etter forholdene. Husk hodelykt 

Aldri kjedelig på tur med Barnas Turlag.
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for hjemturen. Skulle forholdene ved 
 Østernvann ikke være med oss på 
denne dagen så flytter vi hele arrange
mentet til Sæteren Gård. Følg med på 
våre nettsider (www.bærumturlag.no). 
Vi legger jevnlig ut føremelding og info 
om arrangementet. 
 
Start: Østernvannsvingen, Skytter
kollen og Fossum fra kl. 14.00.  
Faklene tenner vi når det skumrer. 
Annet: Værforbehold og forbehold om 
sikker is på Østernvann! Følg med på 
våre nettsider (www.bærumturlag.no) 
i tilfelle turen til Østernvann ikke lar 
seg gjennomføre.
Uteovernatting: Om føret tillater 
arrangerer vi en “iscamp” hvis noen  
vil sove ute fra dagen før. Se mer 
 informasjon på våre nettsider. 

Kosedyrtur med overnatting 
på Sæteren Gård 
   Lørdag 10. - søndag 11. mars 

Har du og kosedyret ditt lyst på å 
prøve en natt i naturen? Gapahuken 
på  Sæteren Gård har myke reinsdyr
skinn og vi har booket den fra lørdag 
til  søndag. Vi griller medbrakt mat på 
bålet og leser eventyr i gapahuken. 

Start: Vi har bålet klar ved 17tiden. 
Dere går selv inn til Sæteren Gård for 
eksempel fra Øverland Pplass, 2 km. 
Kontaktpersoner/turledere:  
Signe RiemerSørensen,  
signe.riemer@gmail.com,  
tlf. 411 84 810, og Maggy Elva 
 Bjørgvinsdottir, maggyelva@mac.com, 
tlf. 472 52 808.
Ta med: Klær etter vær, noe å varme på 
bålet og frokost. For overnatting trenges 
en varm sovepose (ev. to tynne), ullklær/
superundertøy, lue, vanter og toalettsaker. 
Annet: Våre turledere har mye 
erfaring i å overnatte ute med barn, 
så ta gjerne kontakt om du lurer på 
noe. Søndag er det mulig å delta på 
 “Turbokokk”. Begge arrangementer 
krever påmelding via våre nettsider 
(www.baerumturlag.no) senest 1.mars.

Bli en Turbokokk på  
Sæteren Gård 
   Søndag 11. mars 

Har du lyst til å lage god mat, ute i 
naturen? Er du lei av grillpølser og 
marshmallows? Da er dette arrange
mentet for deg! Vi lager mat på både 
bål og primus/stormkjøkken, og koser 
oss med varm mat og deilig dessert. 

Vi legger opp til at barna deltar aktivt 
i matlagingen, og derfor må de av 
sikkerhetsmessige årsaker ha med en 
voksen hver, som kan hjelpe til med 
knivskjæring, steking og grilling. 

Start: Vi møtes ved gapahuken på 
Sæteren Gård kl. 11.00. Dere går selv 
inn. Dere kan for eksempel gå på 
 turvei fra Øverland Pplass, 2 km.  
Vi avslutter ca. 15.00.
Kontaktperson: Maggy Elva 
 Bjørgvinsdottir, maggyelva@mac.com, 
tlf. 472 52 808. 
Ta med: Klær etter vær, skarp kniv, 
skjærebrett, tallerken, bestikk og 
drikkekopp. 
Pris: 50 kr for barn, 100 kr for voksne 
(bare for medlemmer av Barnas Turlag).
Uteovernatting: Vil du bli med 
oss å ta en natt i naturen natt før 
 arrangementet? Gapahuken har myke 
reinsdyrskinn og vi har booket den 
fra lørdag kveld. Se ”Kosedyrtur med 
 overnatting”. Begge arrangementer 
krever påmelding via våre nettsider 
(www.baerumturlag.no) senest 1. mars. 

Telttur til Kolsåstoppen  
for ferskinger 
   Lørdag 5. - søndag 6. mai 

Har du lyst å ta barna med på fjelltur 
i telt, men vet ikke helt hvordan du 
skal komme i gang? Da er dette turen 
for dere! Dere trenger ingen erfaring 
og det er mulig å låne utstyr. På denne 
begynnerturen skal vi ikke så langt 
unna, for vi har et eget lite fjell mitt 
i Bærum. Vi følger blåmerkede stier 
til Nordre Kolsåstopp og finner et fint 
sted å sette opp teltene innen solned
gangen – ca. kl. 21.45. Det er ikke mye 
plass, så turen egner seg bare for små 
fjelltelt og stormkjøkken til matlagning 
(bålforbud!). Søndag morgen kan de 
morgenfriske se soloppgangen litt før 
kl. 5 før vi rusler hjemover. 
 
Start: Pplass ved Stein gård (Gamle 
Ringeriksvei) kl. 17.00. 
Kontaktperson: Signe RiemerSørensen, 
signe.riemer@gmail.com,  
tlf. 411 84 810. 
Annet: Ta med egen mat og drikke. 
Det tar 1–1½ time å gå til toppen. 
 Ønsker dere ikke å overnatte, kan dere 
gå hjem igjen på egen hånd på kvelden. 

Hyttetur til  
Svartvannshytta 
   Lørdag 9. - søndag 10. juni 

Sommertur til vår egen favoritthytte!  
Vi følger veien innover mot Grønland og 
tar deretter av mot Svartvann. Turen er 
ca. 5 km, vi tar nødvendige pauser un
derveis. Det er mulig å trille med vogn 
eller sykle inn til hytta. Svartvannshytta 
er en ubetjent marka hytte, mat og 
sovepose/lakenpose må medbringes. 
Det er begrenset med sengeplasser på 
hytta, men fine muligheter for å ligge i 
telt og benytte hytta til matlaging mv. 
Svartvanns hytta ligger idyllisk til ved 
Svartvann. Det ligger to kanoer ved 
hytta, og man kan fiske, gå tur rundt 
vannet eller leke rundt hytta. Vi går 
hjemover i løpet av formiddagen. Det 
er selvsagt mulig å bli lenger for de som 
vil. Enkel pakkeliste og info om mat 
sendes ut til alle i forkant av turen.  

Passer best for: Familier med barn 
som kan gå den gitte distansen.
Start: Pplass på Franskleiv kl. 11.00. 
Vi går ca. 11.30. 
Kontaktperson/turleder: Erlend 
Haaverstad, erlend@baerumturlag.no, 

tlf. 414 38 914. Gi beskjed om dere har 
med eget telt eller vil ha soveplass  
inne i hytta.
Annet: Denne turen krever  
påmelding via våre nettsider   
(www.bærumturlag.no). Påmeldings
frist 1. juni. Det er begrenset med plasser. 

Natt i naturen på  
Sæteren Gård 
   Lørdag 1. september 

I tradisjons tro blir det teltcamp på 
Sæteren Gård før Kom deg utdagen.  
Ta med eget telt eller lån en lavvo av 
oss. Vi har bål klar fra 17tiden, så ta 
med det dere ønsker å spise.  

Start: Sæteren Gård kl. 17:00 
Kontaktperson: Ellen Næsje,  
ellen@baerumturlag.no,  
tlf. 952 40 607.
Adkomst: På turvei fra Øverland 
Pplass, 2 km. Veien er merket med 
skilt og natursti. 
Annet: Kontakt oss dersom dere vil 
låne telt eller lavvo. 

Med Turbo i soveposen. Unge og gamle frivillige på Kom deg ut-dagen på Sæteren.
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Bålstekt pinnebrød er godt. Det synes i alle fall Peter.
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Kom deg ut-dagen på 
Sæteren Gård 
   Søndag 2. september 

Arrangement på Sæteren Gård. Det 
blir natursti fra Pplassen på Øverland. 
Premier til alle. Mange morsomme 
 aktiviteter, minikonsert, bål med 

DEN STORE TURDAGEN  
SØNDAG 23. SEPTEMBER

En turdag for absolutt alle – med eller uten barn. Det blir musikk, eventyr
forteller, natursti, pinnebrødsteking og slakk line. Ta med det du selv vil 
grille eller kjøp skoleboller og annet inne på Brunkollen. Vi merker og henger 
opp natursti fra Burudvann og Skytterkollen. Disse startstedene er egnet for 
 barnefamilier. Små barn kan sitte i bæremeis. Med vogn eller sykkelvogn 
anbefaler vi start fra Fossum. Premier til barna ved ankomst Brunkollen. Den 
store turdagen er et årlig dagsarrangement i Bærum Turlag. For de som vil gå 
en lenger tur arrangerer vi langturer med turleder fra ulike kanter av marka og 
inn til Brunkollen. Se turprogrammet for voksenturer for disse  fellesturene.

KVELDSMAT-
TURER

Barnas Turlag arrangerer kvelds
matturer hele året, ca. hver 3. uke. 
På disse turene gjør vi det enkelt; 
vi tenner bål når det mulig og 
spiser kveldsmat/middag ute i det 
fri, sammen med andre turglade 
familier. 

• Oppmøtetidspunkt er kl. 17.15 
for alle turene, og familiene går 
tilbake i egen regi ca. kl. 19. 

• Nytt av året er at vi ikke setter 
opp turmålet før uken i  forveien. 
Oppmøtested og turmål  avgjøres 
senest 2 dager før, og vil 
 avhenge av vær og føreforhold. 

• Vi går ofte enten til Nedre 
Gupu, Burudvann, KIFhytta 
eller en av de fine strendene i 
Bærum.

• Informasjon blir publisert både 
på våre nettsider  
(www.bærumturlag.no) og 
på facebookgruppen “Barnas 
Turlag i Bærum”. Følg med 
der for eventuelle endringer i 
programmet.

• Kontaktperson:  
Maggy Elva Bjørgvinsdottir,  
maggyelva@mac.com,  
tlf. 472 52 808.

Ukedag/dato
Torsdag 4. januar
Tirsdag 23. januar
Onsdag 14. februar
Torsdag 8. mars
Tirsdag 3. april
Onsdag 25. april
Torsdag 24. mai
Tirsdag 12. juni
Onsdag 1. august
Torsdag 23. august
Tirsdag 11. september
Onsdag 2. oktober
Torsdag 25. oktober
Tirsdag 13. november
Onsdag 5. desember

skummel type viser vei mot refleks løypa. 
Dere bruker lommelykt og finner selv 
veien den 1 km lange stien fra Franskleiv 
til Nedre Gupu. Vel fremme blir det  
(u)hyggelig rundt bålet ved gapahukene. 
Tør du banke på i  spøkelseshuset, eller 
smake på hekse drikken? Dere tar selv 
med det dere griller. Velkommen til vår 
halloweenfeiring i skogen.
 
Passer best for: De som tør! Men ta 
med en voksen som ikke er skvetten.
Start: Pplass på Franskleiv kl. 17.00
18.00, ut fra hvor mørkt dere vil ha det. 
Dere går selv på sti 1,5 km inn til Nedre 
Gupu. Følg refleksløypa. Monsteret i 
spøkelseshuset går og legger seg  
kl. 19.30. Da tar vi også inn refleksløypa. 
Bålplassene og faklene brenner utover 
kvelden tilfelle flere skal overnatte eller 
ønsker å bli lenger utover kvelden. 
Kontaktperson: Signe RiemerSørensen, 
signe.riemer@gmail.com, tlf. 411 84 810. 
Uteovernatting: Vil du bli med oss å 
ta en natt i naturen på årets skumleste 
natt? Lavvoen har myke reinsdyrskinn 
og vi har booket den til dagen etter. 
Man kan også sove i gapahukene eller 
eget telt. Våre turledere er erfarne 
“uteovernattere”. Ta selv med mat til 
kvelds og frokost.

Juletur til Nedre Gupu 
   Lørdag 1. desember 

Bærum Turlag har bålet klart fra 
klokken 15.00 på Nedre Gupu. Dere 
går selv på inn på ski hvis det er snø, 
eller til fots hvis ikke. På plassen rundt 
gapahukene lover vi julestemning, 
natursti med julespørsmål, nisse eller 
Turbo, julegrøt og julesanger. Dere tar 
selv med det dere vil grille. Bli så lenge 
dere vil og nyt julestemningen i marka. 
Ta med hodelykt for hjemturen. Det er 
lysløype store deler av veien ned. 

Start: Vi har bålet klart fra klokken 15.00. 
Kontakt: Signe RiemerSørensen, 
 signe.riemer@gmail.com, tlf. 411 84 810.
Uteovernatting: Vil du oppleve en 
julenatt i naturen? Lavvoen har myke 
reinsdyrskinn og vi har booket den til 
dagen etter. Man kan også sove i gapa
hukene eller eget telt. Våre turledere er 
erfarne “uteovernattere”. Ta selv med 
mat til kveldsmat og julefrokost.

Den store turdagen er for turfolk i alle aldre.

Tør du å være med på halloweenfeiring på Nedre Gupu?
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pinnebrødsteking, Turbo er på plass  
og mye moro. En perfekt utedag!  
Følg med på våre nettsider  
(www.bærumturlag.no) for mer 
 informasjon.  

Start: Sæteren Gård kl. 11.30. 
 Avslutning kl. 15.00. 

Adkomst: På turvei fra Øverland 
Pplass, 2 km. Veien er merket med 
skilt og natursti. 
Offentlig transport: Buss 143 fra 
 Lysaker via Bekkestua, til Åsterud  
kl. 10:51 (sjekk rutetider). 
 Bussholdeplassen er 200 m ovenfor  
for Pplassen på Øverland. 

3-i-1-tur med Turbokokk, 
overnatting og tur til 
Brunkollen 
   Lørdag 22. september 

Lei av grillpølser og marshmallows? 
Dagen før Den store turdagen kan du 
bli med på matlagingskurs og over
natting ved Burudvann. Da kan du 
lære å lage god og sunn mat ute i na
turen. Vi lager mat på både bål og pri
mus/stormkjøkken – og koser oss med 
varm mat og deilig dessert. Kanskje 
finner vi bær eller sopp i naturen som 
vi kan bruke. Vi legger opp til at barna 
deltar aktivt i matlagingen, og derfor 
må de av sikkerhetsmessige årsaker ha 
med en voksen hver, som kan hjelpe til 
med knivskjæring, steking og grilling. 
Dagen etter går vi i felleskap opp til 
Brunkollen og deltar på Den store 
turdagen. En perfekt utehelg! 

Start: Pplass ved Burudvann kl. 15.00.
Kontaktpersoner/turledere:  
Signe RiemerSørensen,  
signe.riemer@gmail.com,  
tlf. 411 84 810, og Maggy Elva 
 Bjørgvinsdottir, maggyelva@mac.com, 
tlf. 472 52 808.
Annet: Det er mulig å låne utstyr 
til matlaging og overnatting om 
man kontakter turleder i forveien. 
 Matlagingskurset er gratis, men krever 
påmelding via våre nettsider  
www.baerumturlag.no) senest  
10. september. En uke før arrangementet 
utsendes pakkeliste, innkjøpsliste og 
oppskrifter til alle deltakerne. 

Halloweenfeiring på  
Nedre Gupu 
   Lørdag 3. november 

Tør du gå inn i skogen denne  kvelden? 
I mørket? Vinden suser i trærne. 
 Kanskje ser du skumle skygger? Dere 
går selv inn fra Franskleiv. En små



Vi har vanlige trilleturer på 
 torsdager og bæreturer (for bære
meis, sjal eller sele) annenhver 
onsdag. På bæreturene har vi 
anledning til å følge stier. Piggsko/
brodder er obligatorisk for bære
turene om vinteren.

Alle turene starter kl. 10.30 og 
vi holder på til ca. kl. 14.00, med 
en god pause ca. halvveis for mat, 
lek og bleieskift. Mer informasjon 
om turene, og kontakt informasjon 
til turledere, finner du på våre 
nettsider (www.bærumturlag.no). 
Se også vår facebookside «Trille
turer med Bærum Turlag, DNT».

DATO TURTYPE TURMÅL OPPMØTE LUNSJ

Tors 4/1 Trilletur Sæteren Gård Pplass Grini Næringspark (Nordli). Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Ons 10/1 Bæretur Sæteren Gård Kiwi på Hosle. Blåmerket sti til Sæteren Gård. Sæteren Gård. Åpen kafé.

Tors 11/1 Trilletur Bogstad Gård Pplass Fossum IF idrettsanlegg. Bogstad gård.

Tors 18/1 Trilletur Dælivann Pplass på Valler. Kafeen på Godthaab.

Ons 24/1 Bæretur Brunkollen fra 
Burudvann Pplass ved Burudvann. Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til 

automat).

Tors 25/1 Trilletur Nygård Pplass ved Steinsskogen gravlund. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

Tors 1/2 Trilletur Nedre Gupu
Pplass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen  
og retur til Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må 
medbringes.

Nedre Gupu – medbragt mat.

Ons 7/2 Bæretur Nygård Utfartsparkering ved Øverland Gård. Vi følger Pilegrimsleden 
til Nygård. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

Tors 8/2 Trilletur Bærums Verk Pplass nedenfor Verksgata. Rundtur på ca. 1,5 time etterfulgt 
av lunsj. Baker Hansen.

Tors 15/2 Trilletur Fornebu Pplass ved Kafé Odonata (flytårnet). Fornebu S.

Ons 21/2 Bæretur Vestmarka
Pplass Franskleiv (Vestmarksetra). Vi går en rundtur på  
ca. 5 km i skogen og tar lunsj på Furuholmen, hvorfra det bare  
er 1 km tilbake til Pplass.

Furuholmen kafé.

Tors 22/2 Trilletur Sæteren Gård Pplass Grini Næringspark (Nordli). Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Tors 1/3 Trilletur Wøyen gård Pplass nedenfor Verksgata. Kafé Anna på Wøyen gård.

Ons 7/3 Bæretur Nygård Utfartsparkering ved Øverland Gård. Vi følger pilegrimsleden 
til Nygård. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

Tors 8/3 Trilletur Dælivann Pplass på Valler. Kafeen på Godthaab.

Tors 15/3 Trilletur Nedre Gupu
Pplass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og 
retur til Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må 
medbringes.

Nedre Gupu – medbragt mat.

Ons 21/3 Bæretur Sæteren Gård Kiwi på Hosle. Blåmerket sti til Sæteren Gård. Sæteren Gård. Åpen kafé.

Tors 22/3 Trilletur Brunkollen Fossum idrettsanlegg. Litt lengere tur enn vanlig. Lunsj
på Brunkollen (i selvbetjenings stabburet) etter ca. 8 km.

Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til 
automat).

Ons 4/4 Bæretur Dælivann Pplass på Valler. Blåmerket sti gjennom skogen, rute etter 
forholdene. Kafeen på Godthaab.

Tors 5/4 Trilletur Sandvika Pplass på Kadettangen. Kanel bakeri.

Tors 12/4 Trilletur Trilletur Nygård Pplass ved Steinsskogen gravlund. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Ons 18/4 Bæretur Svartvanshytta Pplass ved Jordbru bak Stovivannet. Turen opp “Skosliter’n”  
til Svartvannshytta er en flott meisetur. Svartvannshytta – medbragt mat

Tors 19/4 Trilletur Wøyen gård Pplass nedenfor Verksgata. Kafé Anna på Wøyen gård.

Tors 26/4 Trilletur Sæteren Gård Pplass Grini Næringspark (Nordli). Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Ons 2/5 Bæretur Lysakerelva På sykkelbrua ved Jar skole. Veisideparkering rundt skolen.  
Vi går ca. 1,5 t og tar lunsj på CC Vest etterpå. CC Vest.

DATO TURTYPE TURMÅL OPPMØTE LUNSJ

Tors 3/5 Trilletur Bogstad Gård Pplass Fossum idrettsanlegg. Bogstad Gård.

Tors 10/5 Trilletur Dælivann Pplass på Valler. Kafeen på Godthaab.

Ons 16/5 Bæretur Brunkollen fra 
Burudvann Pplass ved Burudvann. Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til 

automat).

Tors 24/5 Trilletur Bogstadvannet 
rundt

Fossum idrettsanlegg. Litt lengere tur enn vanlig. Lunsj på
Bogstad gård etter ca. 10 km. Total lengde på turen ca. 15 km, 
men mulig å ta buss tilbake fra Bogstad gård.

Bogstad gård.

Ons 30/5 Bæretur Kolsås sydtopp Ved bommen øverst i Toppåsveien. Piknik ute.

Tors 31/5 Trilletur Wøyen gård P-plass nedenfor Verksgata. Kafé Anna på Wøyen gård.

Tors 7/6 Trilletur Nygård P-plass ved Steinsskogen gravlund. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

Ons 13/6 Bæretur Svartvanshytta P-plass ved Jordbru bak Stovivannet. Turen opp “Skosliter’n”  
til Svartvannshytta er en flott meisetur. Svartvannshytta – medbragt mat.

Tors 14/6 Trilletur Bogstad Gård P-plass Fossum idrettsanlegg. Bogstad gård.

Tors 21/6 Trilletur Østernvann Grini Mølle. Vi følger Lysakerelva til Østernvann. Kanskje vi 
kan bade? Piknik ute.

Ons 27/6 Bæretur Fornebu Fornebustranda P-plass. Turen går i lett (men ikke trillbart) 
terreng på Fornebu. Piknik på Storøyodden. Piknik ute (ev. Fornebu S).

Tors 28/6 Trilletur Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark (Nordli). Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Tors 9/8 Trilletur Dælivann P-plass på Valler. Kafeen på Godthaab.

Ons 15/8 Bæretur Fornebu Fornebustranda P-plass. Turen går i lett (men ikke trillbart) 
terreng på Fornebu. Piknik på Storøyodden. Piknik ute (ev. Fornebu S).

Tors 16/8 Trilletur Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur 
til Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Nedre Gupu – medbragt mat.

Tors 23/8 Trilletur Bærums Verk P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1,5 t og tar lunsj på 
Bærums Verk etterpå. Baker Hansen.

Ons 29/8 Bæretur Kolsås Nordtopp Steinsskogen P-plass. Piknik ute.

Tors 30/8 Trilletur Fornebu P-plass ved Kafé Odonata (flytårnet). Fornebu S.

Tors 6/9 Trilletur Bogstad Gård P-plass Fossum idrettsanlegg. Bogstad Gård.

Ons 12/9 Bæretur Svartvanshytta P-plass ved Jordbru bak Stovivannet. Turen opp “Skosliter’n”  
til Svartvannshytta er en flott meisetur. Svartvannshytta – medbragt mat.

Tors 13/9 Trilletur Nygård P-plass ved Steinsskogen gravlund. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

Tors 20/9 Trilletur Bogstadvannet 
rundt

Fossum idrettsanlegg. Litt lengere tur enn vanlig. Lunsj på
Bogstad gård etter ca. 10 km. Total lengde på turen ca. 15 km, 
men mulig å ta buss tilbake fra Bogstad gård.

Bogstad Gård.

Ons 26/9 Bæretur Eineåsen
P-plass Bærums Verk (ved Rema 1000 i Elvegata). Vi følger 
 lysløypa ca. 6 km og tar lunsj på Baker Hansen etter turen. 
Pause underveis etter behov.

Baker Hansen.

Tors 27/9 Trilletur Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark (Nordli). Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Tors 4/10 Trilletur Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur 
til Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Nedre Gupu – medbragt mat.

Ons 10/10 Bæretur Brunkollen fra 
Burudvann P-plass ved Burudvann. Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til 

automat).

Tors 11/10 Trilletur Bærums Verk P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1.5 t og tar lunsj på 
Bærums Verk etterpå. Baker Hansen.

Tors 18/10 Trilletur Dælivann P-plass på Valler. Kafeen på Godthaab.

Ons 24/10 Bæretur Brunkollen Løvenskioldbanen via Lund og Muren, og hjem via Skuta. Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til 
automat).

Tors 25/10 Trilletur Nygård P-plass ved Steinsskogen gravlund. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

Tors 1/11 Trilletur Fornebu P-plass ved Kafé Odonata (flytårnet). Fornebu S.

Ons 7/11 Bæretur Lysakerelva På sykkelbrua ved Jar skole. Veisideparkering rundt skolen.  
Vi går ca. 1,5 t og tar lunsj på CC Vest etterpå. CC Vest.

Tors 8/11 Trilletur Wøyen gård P-plass nedenfor Verksgata. Kafé Anna på Wøyen gård.

Tors 15/11 Trilletur Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur 
til Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Nedre Gupu – medbragt mat.

Ons 21/11 Bæretur Sæteren Gård 
fra Burudvann Vi går fra Burudvann via Muren og til Sæteren. Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Tors 22/11 Trilletur Dælivann P-plass på Valler. Kafeen på Godthaab.

Tors 29/11 Trilletur Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark (Nordli). Sæteren Gård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel.

Ons 5/12 Bæretur Lysakerelva På sykkelbrua ved Jar skole. Veisideparkering rundt skolen.  
Vi går ca. 1,5 t og tar lunsj på CC Vest etterpå. CC Vest.

Tors 6/12 Trilletur Bogstad Gård P-plass Fossum idrettsanlegg. Bogstad gård.

Tors 13/12 Trilletur Bærums Verk P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1,5 t og tar lunsj på 
Bærums Verk etterpå. Baker Hansen.

Tors 20/12 Trilletur Nygård P-plassen ved Steinsskogen gravlund. Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel (husk kontanter).

TRILLE- OG BÆRETURER
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BILDER TIL TUR-
PROGRAMMET
Vårt turprogram blir kjedelig uten 
bilder. Selv om styret og program
komitéen i Bærum Turlag er ivrige 
til å ta bilder så trenger vi hjelp.  
Vi oppfordrer derfor alle våre lesere 
og turdeltakere til å ta bilder på  
turer og sende inn til oss.

Vi ønsker bilder fra turer 
 fortrinnsvis i våre nære  turområder, 
både bilder med mennesker og 
naturbilder. Bildene må være skarpe 
og med god oppløsning, og ikke for 
mørke. For bilder der mennesker er 
fremtredende og lett gjenkjennelige 
må man spørre om tillatelse. Dette 
gjøres enkelt ved å spørre på starten 
eller slutten av turen om det er i 
orden å eventuelt bruke bilder til 
ikkekommersiell bruk for Bærum 
Turlag/DNT. De færreste har noe 
imot dette.

Send bildene på epost til  
post@baerumturlag.no. Legg bildene 
med som vedlegg og merk eposten 
med “Bilder til turprogrammet” 
i emnefeltet. Skriv gjerne hvor 
bildene er tatt og eventuell annen 
 informasjon som kan brukes i 
bildeteksten. Vi kan dessverre ikke 
yte annen  betaling for bildene enn 
heder og ære – bildene vil selvsagt 
bli  kreditert fotografens navn.  
Fordel gjerne bildene på 3–4 stk.  
pr. epost hvis du har flere.

BLI FRIVILLIG
Bærum Turlag drives nesten i sin 
helhet på dugnad. Dette er med
lemmer som jobber frivillig med 
aktivitet og tilrettelegging for fri
luftsliv. DNT Oslo og Omegn drifter 
mange hytter og et stort rutenett ved 
hjelp av dugnadsinnsats. Det som er 
lokalisert i Bærum, er Bærum Turlag 
involvert i. Vil du være med på 
veddugnad, rydde stier, være tilsyn 
på en markakoie, hjelpe til med 
større arrangementer, styrearbeid og 
andre komiteer eller bli turleder på 
våre turer og trilleturer i marka, så 
er du hjertelig velkommen. Kanskje 
du finner ut at dette er en fin måte 
å komme seg ut på. Ta kontakt på 
epost til post@baerumturlag.no
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Bærum Turlags utsendte har 
møtt en meget sporty og turglad, 
 opprinnelig dansk småbarns
familie. Den består av mor 
Signe RiemerSørensen (35 år), far 
 Martin Lentz (41 år) og barna Birk 
og Valdemar på ca. 1 ½ og 3 år.  
De voksne er turledere, frivillige 
på våre arrangementer og i Barnas 
Turlag. Enkelte medlemmer har 
nok derfor møtt dem ute på tur.  
 Det var ønske om å møtes uten
dørs, i dette tilfelle ved Sæteren 
Gård høsten 2017. Denne samtalen 
kan forhåpentligvis være til inspi
rasjon for lettere å komme seg over 
dørstokken og ut med egne barn.
 
Hvordan startet denne friluftsgleden og 
turinteressen?

– Foreldrene våre startet og var 
engasjert i speidergruppe i nærmiljøet 
så vi er vant til å være mye ute. Våre 
 familier pleide også å dra på fjellturer 
og skiferier i Norge. Som studenter drev 
vi med turløp og ultraløp – særlig mens 
vi bodde i Australia i 4 år. I  helgene 
utforsket vi nye områder og fikk helt 

andre opplevelser med friluftsliv enn vi 
var vant til. Først var vi litt engstelige 
for å sove ute og redde for alle slags 
farlige dyr, men vi tok sjansen og etter 
hvert sov vi bare med en toppduk over 
oss. Det morsomme var å få spørsmål 
fra australske kolleger om turtips og 
hvilke nasjonalparker vi ville anbefale. 
De hadde jo ikke vært der selv!

Et annet år bodde vi i Genève 
med flotte turmuligheter og fjell som 
minner om de norske. Ellers har vi 
gått på noen kurs (førstehjelp, skred
kurs, offpiste kurs). Resten har vært 
“learning by doing” eller rett og slett 
“learning by doing wrong”.

Hva gir det dere å være ute i naturen og 
på tur med eller uten deres små barn?

– Det gir en egen ro, vi stresser ned 
og kjenner det gjør godt for kroppen 
med endorfinene man får av å være i 
bevegelse. I tillegg til at vi voksne blir 
tilfreds, er det bra for barna.

Hva tenker dere er viktigst ute på tur?
– Når vi er med barna, må det være 

på deres premisser. Det betyr å bereg

ne god tid og at ikke bare målet, men 
opplevelsen er viktig. Så må man være 
forberedt på at det ikke alltid går som 
man har planlagt.

Dere er engasjerte i Bærum Turlag, 
med “Natt i naturen”, som turledere og 
 frivillige på arrangementer. Hvordan får 
dere tid til alt dette? 

– Man må innrette seg deretter, 
lage noen gode rutiner og gjøre det 
enkelt. Hjemme har vi det utstyret 
vi trenger på ett sted, så det er lett å 
pakke – og lurt å gjøre det dagen før. 
Så deler vi gode tips med venner i et 
ganske internasjonalt miljø, med  
andre som er interessert i natur
opplevelser i Norge. 

Bærum Turlag ble vi kjent med  
på trilletur med Valdemar da han var  
3 uker gammel. Siden familiene våre 
ellers er igjen i Danmark, har vi noe tid 
til overs. Og så ser vi altså ikke på TV! 
For å få til det vi ønsker, er det  
bra at Signe er så god på å lage lister  
og  Martin til å utføre det som står  
på dem… 

INTERVJU MED SIGNE OG MARTIN

Har det at dere har flyttet hit fra 
 Danmark, noe med naturen her i landet 
å gjøre?

– Det var litt tilfeldig. Jeg, Martin, 
mistet jobben i Australia, og da jeg 
 lette etter en ny, dukket en  mulighet 
opp i Drammen. Vi slo til og tenkte det 
kunne bli bra med både  skimulighetene 
og ok somre her i landet. 

Dere ble observert på tur over 
 Romsdals eggen i sommer – og det med 
begge barna! Hvordan gikk det? 

– Vi brukte en uke i sommer 
da værmeldingen var god, og fikk 
 gjennomført flere turer vi hadde lyst 
på. Den eldste av guttene gikk mye 
selv, riktignok i sitt eget tempo.  
Ellers brukte vi bæremeis til begge.  
På  Romsdalseggen snudde vi ved 
Nesaksla og gikk tilbake til bilen i 
stedet for ned til Åndalsnes. Så i alt  
ble det en 9 timers tur. 

Turen opp til Skålatårnet var også 
flott med overnatting på den nye,  
fine DNThytta der. Den var bare én 
uke gammel! Fanaråken tok vi på 
sparket. 

Før vi fikk barn, har vi gått en del i 
Jotunheimen, over Besseggen, ligget i 
telt og overnattet på DNThytter. Det 
er godt å ha erfaring med det fra før, 
men ikke umulig å komme i gang selv 
om man har barn.

Hva kommer det av at dere velger å sove 
ute med barna?

– De elsker å ligge i telt og sover 
mye bedre ute. Vi synes alle fire at 
det er hyggelig å være på tur med 
andre voksne og barn. Nylig måtte vi 
investere i nytt 4mannstelt, for nå var 
2mannsteltet definitivt for lite. 

Hvordan organiserer dere overnatting  
– har dere noen lure tips?

– Man kan gjøre det enkelt ved  
å gå en rundtur først og så sette opp 
teltet i nærheten av bilen. Da slipper 
man å bære med seg alt. Faktisk er  
det mye greiere på vinteren når man 
kan benytte pulk til å frakte i. Da går 
vi ofte til en hytte og setter bare teltet 
opp rett ved hytta. Det er mye enklere 
når man kan komme inn og varme  
seg om nødvendig. Et tips til mat er  
å ha suppe på termos så man slipper å 
styre med stormkjøkken når barna er 
sultne og kalde. 
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Hva slags forhold har dere til naturen her 
i Bærumsmarka og ellers i Norge? 

– I Bærum er vi glad i Nordre 
Kolsåstopp. Jeg har faktisk vært der 
oppe i morges med en venn, forteller 
Signe. 

Ellers i Norge liker vi godt 
 Jotunheimen, Skarvheimen og 
 Breheimen. Vi elsker å gå på lang
rennsski og drive med telemarks
kjøring. I påsken gikk vi med hver vår 
pulk til  Iungsdals hytta, og fikk høre 
“Er dere de to danskene, ja?!” 

Av DNThytter er Sotaseter, 
 Vassfaret og Finnhuskoia veldig bra 
steder for familier med barn. Flott også 
med Svartvannshytta i Vestmarka. 
Men vi har også vår egen leilighet i 
 Frankrike med utsikt til Mont Blanc, 
som vi gjerne skulle benyttet mer. 

Her i området synes vi i hvert fall 
det er gøy å dra på tur med andre 
familier og vil gjerne oppfordre andre 
barnefamilier å bli med oss!

Trine Hansson, Bærum Turlag

Signe med Birk i bæremeis på 
 Romsdalseggen.
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TIL SALGS FRA BÆRUM TURLAG
Bærum Turlag har til to flotte turkart over våre turområder:
• Bærumsmarka og deler av Krokskogen
• Bærum vestmark
Begge kartene er i målestokk 1:20 000. Både blåmerkede stier og rødmerkede 
skiløyper er tegnet inn. Turkartene er utmerket for å finne fram i Marka og  
bør finnes i enhver tursekk eller lomme. Pris kr. 100 pr. stk.

Er du kjent med alle kulturminnene  
i Bærumsmarka? 
Heftet Kulturminner i Bærumsmarka 
 forteller om hele 54 steder av kultur
historisk interesse. Heftet ble  utgitt i 
2017. Det er på 84 sider i A5format,  
et hendig format til å ta med på turen  
– eller til planlegging av turen hjemme. 
Pris kr. 150.

Kart og hefte er til salgs hos  
Bull Ski & Kajakk i Sandvika og på  
Sæteren Gård. Kulturminneheftet også  
i ARKbokhandlere i Bærum. De kan  
også kjøpes direkte fra Bærum Turlag ved 
henvendelse til post@baerumturlag.no

escape.no/aktiv
/ tlf. 24 14 94 00   

aktiv@escape.no 
Vera + 47 918 93 011

Mette + 47 901 81 056    

ÅPNINGEN AV FINNMARKSLØPET!
Avreise 09.03.18   fra kr 18 930

SOLSKINNSØYA KYPROS
Avreise 13.03 // 10.04.18 fra kr 12 690

CATALONIA PÅ TO HJUL
Avreise 10.04.18 Nyhet! fra kr 16 690

HØY-ATLASFJELLENE, MAROKKO
Avreise 21.04.18  fra kr 14 990

VANDRETUR I KROATIA
Avreise 21.04.18  fra kr 14 895

CINQUE TERRE
Avreise 24.04 // 04.09.18 fra kr 11 100

MØT VÅREN PÅ VAKRE KRETA
Avreise 05.05.18 fra kr 16 790

VILLE, VAKRE DONEGAL!
Avreise 06.05.18  Nyhet! fra kr 17 390

CINQUE TERRE
Avreise 08.05.18 fra kr 16 990

HØYT OG LAVT PÅ MADEIRA
Avreise 09.05.18 fra kr 18 490

KROATIA FRA SYKKELSETET
Avreise 26.05.18 fra kr 13 860

«TOPP TUR» I IRLAND
Avreise 10.06.18 fra kr 17 790

FOTTUR SVANETI, GEORGIA
Avreise 10.06.18 fra kr 20 250

E5 GJENNOM ALPENE
Avreise 19.06.18 fra kr 19 980

KORSIKA – FRA FJELL TIL HAV
Avreise 19.06.18 fra kr 16 800

SHETLAND & ORKNØYENE
Avreise 22.06 // 03.08.18 fra kr 19 350

FANTASTISKE JOTUNHEIMEN
Avreise 01.07.18 fra kr 9 020

GRØNLAND - AKTIVITETSFERIE
Avreise 10.07 Nyhet! fra kr 47 770

FOTTUR I BERN-ALPENE, SVEITS
Avreise 23.07 Nyhet! fra kr 23 990

KORSIKA – GR 20
Avreise 04.08.18 Nyhet! fra kr 15 690

FOTTUR I KIRGISISTAN
Avreise 12.08.18 fra kr 22 890

FOTTUR FÆRØYENE
Avreise 23.08.18 fra kr 20 890

EL CAMINO DE SANTIAGO
Avreise hele året pris på forespørsel

AKTIV FERIE

KAJAKKFERIE I KROATIA
/ DE VAKRE ELAFITI-ØYENE

Å padle kajakk blir stadig mer populært, og kan man i tillegg gjøre dette i et godt og varmt klima og 
vanntemperaturen likeså, ligger alt til rette for en super kajakkferie. Noen mener den beste måten 
å oppleve kysten av Kroatia nettopp er fra kajakken, og vi kan skrive under på det! Så det er nettopp 
hva vi skal gjøre på denne aktivitetsturen langs deler av Kroatias fantastiske kyst – her skal vakre øyer 
og krystallklart vann nytes til fulle sammen med herlig kroatisk mat og vin fra de små øyene!

Avreise 9. juni eller 1. september   fra kr 15 790

Vi gjentar 
suksessen!

ET UTVALG FRA VÅR 
REISEKALENDER

SPONSOR AV BÆRUM TURLAG



Søndag 21. januar Kom deg ut-dagen med Bergsprekken 
og Isslottet

Lørdag 27. januar Mindfulness og sunn mat i marka  

Torsdag 1. februar Quiz-tur til Sæteren Gård  

Torsdag 1. mars Quiz-tur til Sæteren Gård  

Lørdag 3. mars Tur, vin og italienske delikatesser  
i Vestmarka

Søndag 11. mars Bli en Turbokokk på Sæteren Gård

Tirsdag 20. mars Årsmøte i Bærum Turlag

Lørdag 7.  
– søndag 8. april Grunnlegende turlederkurs  

Lørdag 7.  
– søndag 8. april Grunnlegende turlederkurs  

Søndag 8. april Sandvikselva medstrøms fra Kalkmølla  

Søndag 8. april Skaugumsåsen utenfor stiene

Lørdag 14. april Yoga og sunn mat i marka  

Søndag 15. april Dælivann rundt med innføring  
i kartlesing

Søndag 22. april Sandspollen og Verpen – fjordidyll  
og krigshistorie  

Søndag 29. april Bærumsmarka fra Fossum til  
Godthaab/Gjettum

Torsdag 3. mai Quiz-tur til Sæteren Gård  

Lørdag 5. mai Fotokurs i Vestmarka  

Lørdag 5.  
– søndag 6. mai Telttur til Kolsåstoppen for ferskinger

Lørdag 5.  
– søndag 6. mai Ferskingkurs i friluftsliv  

Søndag 6. mai Utsiktstur til Knivsfjell  

Søndag 13. mai Heikampen i Sørkedalen

Søndag 13. mai Kolsåstoppen og Gråmagan

Torsdag 17. mai 17. mai med "champagne-lunsj"  
på Skuta

Søndag 20. mai  
(1. pinsedag) Fra Sollihøgda til Gommerud

Torsdag 24. mai Kveldstur rundt Garlaugshøgda

Søndag 27. mai Kulturlandskap på Rognlia gård  
og Kjaglidalen naturreservat  

Søndag 27. mai Høy rute i Maridalsalpene

Mandag 28. mai Lysakerelven – naturopplevelse  
og industri  

Tirsdag 29. mai Suppetur til Brunkollen

Søndag 3. juni Bogstadvannet rundt  

Søndag 3. juni Nord i Vestmarka

Lørdag 9.  
– søndag 10. juni Hyttetur til Svartvannshytta

Søndag 10. juni Ramsåsen i Vestmarka

Fredag 15.  
– søndag 17. juni

Grunnleggende turlederkurs for 
ungdom  

Søndag 17. juni Kronprinsens utsikt, bronsealderrøysa 
og pipesteinen

Søndag 17. juni Fra Maridalsvannet til Bjørnsjøen  
– og tilbake

Torsdag 21. juni Kolsåstoppene

Fredag 22. juni  
– lørdag 23. juni En sommernatt på Krokskogen

Søndag 24. juni Asdøljuvet

Søndag 1. juli Ormøya og Malmøya

Søndag 12. august Sørkedalen på langs

Søndag 19. august Topp7-turen i Vestmarka   

Søndag 26. august Topptur til Haveråsen

Lørdag 1. september Natt i naturen på Sæteren Gård

Søndag 2. september Kom deg ut-dagen på Sæteren Gård

Søndag 2. september Skaugumsåsen utenfor stiene

Torsdag 6. september Quiz-tur til Sæteren Gård  

Søndag 9. september Pershusfjellet og Kollern

Søndag 16. september Rundtur til de fem demningene til 
Sundvoldens Møllebrug  

Lørdag 22. september Fra hytte til hytte i Nordmarka

Lørdag 22. september Opp Manaskaret til Sollihøgda

Søndag 23. september 3-i-1-tur med Turbokokk, overnatting  
og tur til Brunkollen

Søndag 23. september Den store turdagen

Søndag 23. september Rundtur i Bærumsmarka på Den store 
turdagen

Søndag 23. september Fra Hosle til Fossum via Brunkollen  
på Den store turdagen

Lørdag 29. september Kobberhaugene og Stubberudseter-
høgda

Torsdag 4. oktober Quiz-tur til Sæteren Gård  

Søndag 7. oktober Rundtur Bogstad - Strømsdammen

Søndag 14. oktober Vestmarka på langs

Søndag 21. oktober Bærumsmarka fra Hosle til Fossum

Torsdag 1. november Quiz-tur til Sæteren Gård  

Lørdag 3. november Halloweenfeiring på Nedre Gupu

Lørdag 1. desember Juletur til Nedre Gupu

2018

TURER BÆRUM TURLAG

Mer informasjon om turene finner du på www.bærumturlag.no.
NB! Endringer kan forekomme. Følg med jevnlig på våre hjemmesider. 
Vi er også på Facebook.
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