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ÅRETS PROGRAM
Friluftslivets år 2015 er omme. For 
 Bærum Turlag var det et godt år. Vi 
 følger opp med et rikholdig  program 
for 2016. Nedenfor finner dere pre-
sentasjon av hovedtrekk i turlagets 
program for året som ligger foran oss.

TURDEL
Vi har i årets program gått tilbake til 
en kronologisk oppstilling av turer og 
 arrangementer. I fjor var turene orga-
nisert etter emner. Vi oppdaget fort at 
ved å gjøre det slik, mistet man oversikt 
over innholdet. Det ble for mye blaing 
fram og tilbake for å finne fram. 

Skal vi peke på hovedtrekk i årets 
program, vil blant annet vi nevne turer 
med yoga der informasjon om sunt 
kosthold er en del av innholdet. Disse 
turene har Nedre Gupu som base. 
Padleturer er opprettholdt på samme 
nivå som i fjor. Vi ønsker å utvide dette 
tilbudet, men ønsker oss flere turledere 
som kan lede kajakkturer. Likeledes 

er det gitt plass for et stort antall 
turer med lokalhistorisk og kulturelt 
innhold. Nytt av året vil være å vandre 
i Abborjuvet mellom Bogstadvannet 
og Abborvann. Nytt er også et såkalt 
ferskingkurs der nybegynnere i tur-
gåing skal få en elementær innføring 
i turteknikk. Ellers er å nevne at det 
blir arrangert flere turlederkurs, og 
at OPPTUR, et turopplegg for alle 8. 
klassinger i Asker og Bærum i år er 
tilbake i programmet etter en pause 
på ett år. Trilleturer og turer med barn 
i bæremeis hadde god oppslutning i 
fjor. Så disse turene følges opp også i 
år. Til slutt vil vi nevne Natt i naturen, 
måned lige turer med overnatting 
ute, enten på Sæteren, Nedre Gupu 
eller i telt. Disse turene er ment for 
barne familier og var i Friluftslivets 
år i 2015 et vellykket tiltak i regi av 
Bærum  Turlag. Et viktig trekk i årets 
program er at vi ønsker å revitalisere 
 aktivitetene i Barnas Turlag Bærum.

Velkommen på tur i 2016!

MAGASINDEL
Et nytt trekk ved årets turprogram er 
at det ikke bare er et turprogram. Vi 
ønsker å dreie noe av innholdet over mot 
intervjuer og artikler og dermed profilere 
programmet både som et turprogram 
og som et magasin. Inter vjuene denne 
gang er med sentrale personer i norsk 
tur- og friluftsliv. Den ene, Nils Øveraas, 
er daglig leder i DNT (sentralforenin-
gen), og den andre er Liv Arnesen, høyt 
respektert polarfarer. Nils er opprinnelig 
fra Molde. Liv har bodd hele sitt liv i 
Bærum. Felles for dem begge er at de, 
siden de bor i Bærum, er medlemmer 
i Bærum Turlag. Liv er også turleder i 
laget, kjent for sine utfordrende turer på 
Krokskogen. 

Artiklene vi har tatt med er publisert 
tidligere, men vi tror for et nokså smalt 
publikum. Den ene, om padleturen 
i tømmerrenna mellom Hauken og 
Svarten er tidligere publisert i en av 
Skiforeningens årbøker, men også i 
boka “Sørkedalsvassdraget” av Trygve 

Einar Skage Andersen 

Bærum Turlag, leder

Bærum Turlag avholder ordinært årsmøte i Røde Kors-huset i Sandvika 
(tidligere Løkke restaurant)

TIRSDAG 15. MARS KL. 19.00
Dørene åpnes kl. 18.30. Sakspapirer legges ut på baerum.turistforeningen.no 
to uker før årsmøtet. Det blir enkel servering.

FOREDRAG
“Det grønne skiftet” 
Rasmus Hansson er 
nasjonal talsmann og 
stortingsrepresentant for 
Miljø partiet De Grønne 
og er en tydelig stemme i 
samfunnsdebatten. Han 
er en erfaren miljøverner 
med lang fartstid fra ak-
tivisme, organisasjonsliv 
og innen- og utenriksfor-
valtning. Rasmus er cand. 
real. i biologi fra NTNU og har grader i internasjonal politikk og business 
administration fra La Trobe University, Australia. Han var generalsekretær 
i WWF Norge i perioden 2000-2012 og har tidligere vært direktør for miljø-
forvaltning ved Norsk Polar institutt og for NORADs miljøvernprogram. Han 
har også vært daglig leder for det nye Toppsenteret til CIENS – Forsknings-
senter for miljø og samfunn. Rasmus Hansson bor i Bærum.

ÅRSMØTE I BÆRUM TURLAG

Christensen. Beretningen “En ferietur 
i Nordmarken for mer enn 100 år 
siden” er skrevet av Edvard  Svendsen 
fra i Spydeberg i Østfold og sto i 
“Stubben” i 1907, en håndskrevet avis 
for klubben Fagerheim, en “sports- og 
selskapsklubb” stiftet av  fagorganiserte 
arbeidere i Kristiania. “Juvelene i 
 marka” med tabell over åser over 500 m 
er skrevet av Dr. Clumpfot i boka  
“Dikt og udikt”.
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Årets turprogram er laget av Bærum Turlags egen programkomité bestående av Sidsel Graff-Iversen,  
Trine Hansson, John Hvidsten, Nils Mathisrud (red.) og Einar Skage Andersen. 

Layout Designerkontoret. Trykk Panzerprint.
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Borgerskapets friluftsliv i Nord
marka er utførlig beskrevet i litte
raturen. Bernhard Herre og  Peter 
Christen Asbjørnsens vandringer er 
godt kjent for mange. 

Mindre vet vi om arbeiderklassens 
bruk av marka. Den har også vært 
omfattende. Vi har i Norge hatt 
et friluftsliv blottet for tendenser 
til nikkers adel. Hvorfor? Kanskje 
deler av svaret nettopp ligger i de 
friluftslivstradisjoner arbeider
bevegelsen opparbeidet gjennom 
forrige århundre?

Kjent er Martin Tranmæls og Einar 
Gerhardsens bruk av marka som 
ramme for sitt politiske arbeid, 
Framlagenes oppdragervirksomhet 
og Arbeidernes Idrettsforbunds 
(AIF) viktige arbeid for ekte idretts
glede uten elitedyrking. Men også 
før denne relativt velorganiserte 
aktiviteten hadde arbeidere fra 
Kristiania “erobret” marka, noe den 
følgende fortellingen viser.

Beretningen er skrevet av Edvard 
Svendsen (jerndreier), født 18. mai 
1865 i Spydeberg i Østfold og sto i 
“Stubben”, en håndskrevet avis for 
klubben Fagerheim”, en “sports  
og selskapsklubb” stiftet av fag
organiserte arbeidere i Kristiania  
i 1907.

DELTAKERE
Da det nu er sommer og arbeiderne 
taler om at de skal faa en billig og hyg-
gelig tur, naar de selv tager sig en uges 
ferie kunde det kanskje blant Klubbens 
medlemmer være nogen som tænkte 
paa det samme. Jeg vil da forsøge efter 
erindringen at skildre en saadan tur. 
Jeg har havt mange saadanne, men 
dette var den første og som følge deraf 
den jeg har satt mest pris paa.

Vi var fem stykker paa verkstedet, som 
begyndte straks efter jul at lægge til-
side en krone i ugen for at kunne tage 
os en uges fri og en Nordmarkstur.

I slutten af juli drog vi afsted. Det 
var en sangkvartett, som vi kaldte 
“Homla”: Ludvig Halvorsen – første 
tenor, Ole Haaven – anden ditto, 
Edvard Svendsen – første bas, Bernt 

Olsen – anden bas, og så var det kok 
og økonom –Ole Storstuen, og saa blev 
der med en kamerat av Olsen – en som 
var gruelig svær til å fiske – en telefon-
arbeider Halvorsen. Han kom med på 
den betingelsen at han skulle holde os 
med fersk fisk naar vi ønsket det, og 
det skal siges, at han utførte sin opgave 
tilfredsstillende.

PROVIANTERING
Vi samledes søndag i forveien for 
at bestemme tiden for afgangen og 
provianteringen. Økonomen hadde 
kassen og skulde indkjøbe og faa bragt 
til sig, hvor vi mødte op ved afgangen 
og pakket våre rygsække. 

Afgangen ble satt til fredag kveld kl. 8 
for at faa saa lang tid som mulig.

Proviantlisten blev seende saadan du: 
6 liter Cognac, 3 liter sprit, 3 flasker 
Akkevit, militærstomp til 30 øre, 
4 boxer erter, 4 boxer fersk  suppe, 1.5 kg 
smør, 2 pund kaffe, 6 kg sukker, 1 kg 
røgeskinke, 1 faare- spegelaar, 4 boxer 
kjødboller, 4 boxer lapskaus, 2 boxer bif 
á la Lindstrøm, 2 boxer seikager, 1 pund 
havremel til at mele fisken i. Æg, melk 
og fløde tænkte vi at faa kjøpt lidt efter 
hvert, hvilket slog til. Ligeledes at vi 
skulde spise flødegrød flere gange.

SAGENE – BJØRNSJØEN
Fredag kveld til bestemt tid drog vi i 
vei med vore tunge rygsække med trik-
ken til Sagene og videre Maridalsveien 
opover. Det manglet ikke paa sang, 
spøk og skjæmt, skjønt veien var lang 
og byrden tung.

Vi kom godt og vel til Bjørnholdt ved 
midnatt. Jeg havde store gnagsaar efter 
hermetikboxerne. Jeg havde nemlig 
ingen meis, som alle bør ha paa en 
saa lang tur. Jeg dundret paa døren 
til han Gustav for at faa ham til at ro 
over Bjørnsjøen. Intet svar. Jeg dundret 
igjen og ropte: “Det er Svendsen, staa 
op og ro oss over til Brenna! Vi er 6 stk. 
som skal paa ferietur”.

Da hørte jeg et lite grynt og lidt efter 
stod han Gustav i døra: “Faen er det dig 
som kommer paa denne tid af døgnet”. 
Saa ruslet han nedover til baaden. Han 
vidste nok hva der ville vanke naar de 
gutta var ude. “Vent litt”, sa Gustav, 

“saa skal jeg stelle paa sækken din”. Og 
sa kom han med en tynn fjel og lagde 
inn i sækken, og siden var den alright.

Overfarten til Bonna gikk utmerket, 
vi sang og skjænkte smaadrammer. 
Økonomen betalte 1 kr for skydsen, vi 
drog i land og slog os ned ved bredden 
for at faa os et par stykker smørrebrød. 
Jeg drog fram en flaske bringebærsaft 
og alle mand frem med sine store 
blikkopper.

HAKLOA – SANDUNGEN
Alle mand hadde for turen bestilt hver 
sin store blikkopp som tok 0,5 liter. Den 
skulle vi bruge som kaffekopp, toddyglas 
og suppetallerken. Ligesaa hadde vi en 
kaffekjedel, som kunde lukkes herme-
tisk, baade laag og tut, saa vi slap at slaa 
ud den kaffe som blev til overs.

Da vi hadde spist, drog vi videre mot 
Hakloa. Kommen til Haklovandet, er 
der en udraaberodde, som man kan 
raabe efter baad fra. Men alt det vi 
skreg kom der ingen baad. Det var nok 
for tidlig på morgenen. Saa maatte vi 
traske rundt vandet til Hakloa, men da 
kan det nok hænde at vi fikk liv i han 
Gulbrand. Han skulle nemlig ro os over 
Sandungen. Vi gikk alle i baaden, men 
da saa det stygt ut, for baaden var liden 
og vi havde store bører saa den gikk 
til æsingen, og dertil var der ikke saa 
liden sø heller.

Men vi kom da godt og vel over og 
slog os ned ved stranden i selskab med 
Gulbrand. Der blev drukket mange 
drammer og smagt paa fenalaaret, og 
da Gulbrand ikke vilde ha noget for 
roingen, sendte vi med ham en dram 
paa tilbageveien.

Vi drog videre til Katnosa, hvor vi skul-
de koke kaffe og holde frokost. Medens 
økonomen kogte kaffe, begyndte 
fiskeren sit virke, og det blev fisk. Han 
slængte opp fortere end to mand kunde 
renske og kunde stege. Det blev en 
briliant frokost. 

SPÅLSETRA; EN “LITEN” FEST 
OG MYE FISK
Da vi hadde spist og i selskab med 
manden som skulle ro os over 
Katnosvandet havde tat os hver vor 
0,5 liter spritkaffedoktor, fortsatte vi 

EN FERIETUR I NORDMARKEN 
FOR MER ENN 100 ÅR SIDEN

Kristiania omegn (utsnitt), utgitt av Norges Geografiske Opmaaling i 1882.
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videre mot Sporn (Spålen) og langs 
denne. Solen stod høit og stegende 
varmt var det saa tungen sat fast i 
halsen og ikke andet at drikke end det 
lunkne vandet i Sporn.

Da opdaget jeg plutselig en liden barke-
rende med vand som kom ned til veien. 
Jeg frem med blikkoppen og fik deilig 
isnende koldt vand, som kom lige ud 
af fjeldvæggen. – Hid med kopperne 
deres, gutter, og saa blev tørsten efter 
nattens strabadser slukket, og siden 
grog (pjolter).

Vi fortsatte rundt Sporn til Sporn-
sæteren, hvor vi kom efter middagen. 
Vi spurgte om at faa være et par dager, 
og det var der ingenting i veien for. 
Der var nogle damer på besøk nede fra 
bygden, sa køierne var optat, men vi 
kunde være nede i en tømmerkoie ved 
stranden, saa kunne vi faa med oss noe 
hø og tæpper at ligge paa, og det vilde 
vi helst.

Vi laget oss middag på sæteren, salt 
lapskaus og tykke melkeringer. Det 
smakte udmerket efter den lange tur. 
Siden gikk vi ned og tog vor nye bolig i 
besiddelse.

Nu da vi var kommet saa langt på 
under et døgn, og kunde hvile et par 
dage, var det meningen vi skulde ture 
lidt om kvelden. Det blev gjort både 
længe og vel.

Om morgenen vaagnet jeg ved 7 tiden. 
Alle laa i dybeste søvn. Jeg var gruelig 
tørst, men vi havde været saa forsyn-
lige at tage med os et stort spand med 
melk og den smagte godt. Saa var det 
til at fyre paa komfyren – den stod 
inne i sove koien. Jeg fyrte godt og inde 
blev det sa hedt som i et lidet helvete. 
Jeg sad ude på bakken, bare tittede til 
kaffekjedlen en gang mellem, og da 
den var kogt, begyndte jeg at spise. 
Jeg tænkte som saa: Når de andre blir 
varme nok, kommer de nok ud, og det 
varte ikke længe før Olsen kom lab-
bende som en rød hummer, hiver af sig 
klærne og lige i sjøen, og saa den ene 
efter den anden til vi alle havde faat 
et godt bad og saa en splendid fokost: 
Smørrebrød, skinke og æg.

Økonomen maatte gaa op paa sæteren 
og bestille flødegrød til middag. 
Damerne lo saa lurt og sa.  “Di havde 
det visst svært moro igaar kveld, vi sad 
oppe paa aasen og hørte paa dere”. Da 
kan det nok hænde han blev rød, for vi 
serverte nok lidt av hvert den kvelden. 
Jeg husker jeg vant prisen, for jeg sang 
om Drøbaksjenterne.

Om formiddagen var vi ude og prøvede 
fisken, men ikke et bit nogen steder. Til 
middag spiste vi den dejligste flødegrød 
jeg nogensinde har smagt, 25 øre pr. 
mand. Vi fortalte vi havde fisket og ikke 
faat noget, saa sagde sæterkulla: “Det 
er et tjern 10 minutters vei op i skogen, 
der er det ørret, og saa skal di faa laane 
et garn av mig, som di kan sætte ud 
nede i det smale sundet, saa tænker jeg 
nok di faar fisk nok til i morgen”.

Efter at vi havde hvilt middag ude paa 
den grønne græsvold, blev vi enige om 
at Olsen og fiskeren skulde gaa efter 
 ørreten og vi andre tage baaden og 
sette ud garnet. De kom tilbage med 
4 pene ørret, saa til aftens blev det 
afkokt ørret og sur fløde. Siden om 
aftenen var der stort baal på sæter-
vangen. En liden gut spilte trækspill, 
og bykara, som dem kaldte os, svinget 
sæterkullen og bondejentene lystig i 
dansen. I pauserne var det toddy og 

underholdning af kvartetten “Homla”. 
Det var jo søndagsaften og midnatsti-
men var sikkert slagen da vi arm i arm 
ruslet ned over aasen til vor under-
jordiske soveplads ved Sporn.

Om morgenen medens økonomen kog-
te kaffe, reiste vi ned for at dra garnet. 
Det var fisk i mængder. De smaa slap 
vi ud igjen og endda havde alle mand 
fisk nok i to morgener. Dagen tilbragte 
vi med at ro, bade og sove. Til middag 
erter, kjød og flæsk.

VIDERE TIL RINGKOLLEN
Tirsdag var vi tidlig på benene. Maalet 
var Ringkollen og videre til Ringkoll-
sæteren. Vi bad adjø og takket for os og 
drog videre vel tilfreds med den tiden 
som var gaaet.

Før vi besteg Ringkollen var vi bortom 
Ringkollens hotell, kjøbte selters og 
lavede oss en god pjolter. Oppe paa 
kollen, ved den bevægelige sten, lonket 
vi paa gruden og spiste mellemmiddag. 
Paa veien did op traf vi paa en gammel 
gubbe, som efter nogen drammer 
presenterte seg som Elglars. Han havde 
faat navnet fordi han havde skudt 100 
elge ulovlig i sin tid, og øvrigheden 
havde aldri faat no tak paa ham.

Kleivstua har vært skyss-stasjon og gjestgiveri fra 1780. Kleivstua ble restaurert i 1997 og er med i hotellkjeden “Det virkelig gode liv”.

FO
TO

: E
IN

A
R 

SK
A

G
E 

A
N

D
ER

SE
N

FO
TO

: E
IN

A
R 

SK
A

G
E 

A
N

D
ER

SE
N

Da vi havde været der opp baade vel og 
længe, drog vi ned aasen til Ringkoll-
sæteren hvor vi kom ud paa eftermid-
dagen. Vi fik bli der et pr dage og faa 
ligge i høladen som var fuld af nyt 
hø, – den bedste soveplads man kunne 
tænke sig. Økonomen til at lave midag: 
Fersk suppe og kød, siden kaffedoktor. 
Vi skjænket baade mand og kona fulde, 
ogsaa fik vi hende til at lokke paa kua 
og synge for os hele kvelden. Hun sang 
udmerket sine bonde- og sæterviser og 
hendes lokketoner har jeg aldri hørt 
mage til hverken før eller siden.

Da vi havde saa god soveplads, blev vi 
der til fredag morgen, tilbragte tiden 
med at spise, drikke, fiske og spille 
kort. Onsdag middag: flødegrød, til 
 aftens: Bif á la Lindstrøm og multer 
med fløde, da vi paa vore streifture 
havde opdaget en multemyr, som vi 
forsynte os af. Tirsdag: erter, kjød og 
flæsk, til aftens: lapskaus.

GYRIHAUGEN OG NOEN 
BAIERE
Fredag morgen gikk vi mod Gyrihaug-
sæteren. Kommen til Stubdal fik jeg 
se en plakat paa en stue, hvor der stod: 
“Baier” og da blev der glæde blant 
gutta. 6 baier med en gang, 6 til og nok 
6. En del puttede vi i vore rygsække 
og drog videre muntre og glade mot 

Gyrihaugen, hvor vi kom ved middag. 
Fersk suppe og kjød, lød spiseseddelen. 
Om eftermiddagen besteg vi Gyrihaug-
toppen, hvor der er en herlig udsigt.

Paa sæteren fik vi ligge 4 mand inde 
i køier og 2 på fjøstrævet. Fiskeren og 
jeg valgte det sidste.  Om morgenen var 
fiskeren nede i et tjern og fiskede. Han 
kom tilbage med et halvt snes store 
fisk, som var sorte som bek. Vi skjønte 
ikke hva det var, men sæterkona sa det 
var åbor, og den smagte ogsaa saadan. 
Til middag flødegrød, til aftens skinke 
og æg.

KROKKLEVEN OG ET PAR 
KAFFEDOKTERE
Herfra skulde turen gaa til Krokkleven 
og derfra til byen. For ikke at ha for 
lang vei sidste dagen, var det menin-
gen vi skulde gaa tidlig om kvelden til 
Krokkleven og saa hvile os ud der til 
søndag middag, men først skulde vi 
ha os en kaffedoktor. Der blev en, og 
der blev to 0,5 literkopper fulde. Det 
blev vi ogsaa. Den ene efter den andre 
sovnede. Jeg vaagnede ved halvtotiden 
ved farlig bulder under mig. Det var 
fiskeren, som var faldt gjennom en luge 
og lige i hodet paa en ko. Han holdt 
et farlig leven for at komme ud igjen 
da kroken på fjøsdøren var hegtet på 
 udsiden. “Klokken er halv tolv”, sa jeg 

“vi maa op og gaa alle mand, skal vi kom-
me til Kleven paa udsigten og se solen 
rinde”. Vi til at vække og pakke, døsige 
og tørste var vi, men melk var der nok af, 
saa vi fik rettet paa begge dele.

Økonomen lavde 2 liter med sprit-
doktor, som vi skulde bruge til drammer 
paa veien. Vi fik et par til prøve og drog 
i vei mod Kleven, hvor vi kom til udsig-
ten med det samme solen randt. Vi spis-
te en god frokost paa Klevstuen. Siden 
gikk vi du paa græsbakken og lagde os 
til at sove bortimod middag, hvorefter vi 
over Krokskogen gikk mod byen.

TOG FRA STABÆK OG NOEN 
ØL I BYEN
Paa en gaard i Bærum brunede vi vaare 
sidste kjødboller, kjøbte poteter og 
melk, saa blev det en god middag, den 
sidste som alle de andre.

Saa drog vi til Stabæk, tog toget 
til byen og med trikken til Helmer 
Larsen, hvor vi sad i haven kl. 8 og 
 økonomen forelagde os sit regnskab. 
Det viste sig at af kr. 20.00 pr mand, 
var der 1.24 tilbage til hver. Dem 
forlangte vi øl for, skaalede og drak, 
talte om og glædede os over den gode 
og hyggelige tur og lovede hverandre at 
næste sommer drager vi igjen.

Edvard Svendsen

Bjørnholt i dag, her passerte de seks industriarbeiderne på sin ferietur i 1907.
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STARTTIDER
Starttidene som er angitt i programmet, er tidspunktet for 
avmarsj. Det kan lønne seg å møte opp noen minutter tidligere, 
bl.a. for å hilse på turleder og de andre turdeltakerne.

KOLLEKTIVTRANSPORT
Obs. Tider for kollektivtransport bør sjekkes før turen da 
programmet er skrevet lang tid i forveien, og rutetidene kan 
ha endret seg.

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

GRADERING AV TURER
Turene er merket etter vanskelighetsgrad. Da våre nær-
turer skiller seg en del fra turer i fjellet, er beskrivelsen litt 

forskjellig fra den vanlige skalaen. Graderingen tar utgangs-
punkt i turens lengde, profil og eventuelle andre faktorer. 

 Lett, f.eks. 2-4 timer i lett terreng.

  Ganske lett, f.eks. 2-4 timer i variert terreng.

  Middels, f.eks. 3-6 timer i krevende terreng.

  Krevende, f.eks. mer enn 6 timer i krevende terreng.

  Turbo

 Kajakk

 Yoga

GENERELT

De fleste av våre turer er klassiske norske “søndagsturer” 
(selv om de 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. Og 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 dagsturer; forholdsvis lange og til 
en viss grad fysisk krevende. Vi har merket turene med 

1-4 støvler, dvs. fra lette til krevende turer. Både lengde, 
høydeforskjell og fremkommelighet teller med i vurderingen 
av hvor krevende turen er. Er du i tvil om form og førlighet, 
er det smart å starte med 1- eller 2-støvlers tur for å teste. 
Hva har man med seg? Sekk med mat, drikke og noen ekstra 
klær, ev. regntøy, er obligatorisk. Sitteunderlag, håndkle, 
kamera, kart og kompass er en fordel.  Fottøyet vil variere 
fra tur til tur. Går man på småstier og utenom sti, er det lurt 
å ha sko som er mer solide enn joggesko. Gå-staver kan man 
eventuelt ha med. 

“SØNDAGSTURER”

I 2015 innførte Bærum Turlag turer i det våte element – for 
kajakk. Turene er beregnet for havkajakk, og det forventes 
at man har grunnleggende ferdigheter og eget utstyr. Det er 
med andre ord ikke et kurs vi arrangerer, men man trenger 
heller ikke å være ekspert. Det ligger en grad av trygghet når 
man er flere som padler kajakk sammen, og vi kan sikkert 
alle lære noe av hverandre.

Dagsturer i kajakk er på rundt fire timer, middels tempo, 
med en god pause underveis. Turenes lengde og rute må 
imidlertid justeres etter været. Det er ingen støvelgradering 

for kajakkturer og det vises til oppmøtetider, i stedet for 
starttider, da det tar litt tid å klargjøre utstyret. Ta med litt 
mat (gjerne en primus) og rikelig med drikke. Likeså tøy 
etter forholdene og litt ekstra varmt å trekke på seg i pau-
sene. Overnattingsturer krever i tillegg overnattingsutstyr. 
Merk at det kan mangle muligheter til å fylle på drikkevann 
underveis. Vi satser på sjøsetting i nærheten av gode parke-
ringsforhold. Alle kajakkturer krever påmelding til turleder, 
i tilfelle vi trenger å gi beskjeder eller om turene må endres 
eller avlyses grunnet værforhold.

KAJAKKTURER

Bærum Turlag drives på dugnad. I 2015, Friluftslivets år, 
dannet vi en gruppe bestående av 5 personer, alle småbarns-
foreldre, som planlegger og gjennomfører de flotte turene 
du ser på disse sidene. Gruppa har møter et par ganger i året 
i Eventyrhytta på Sæteren Gård (den gule hytta). Vi bruker 
Sæteren mye som tur- og aktivitetsmål og Nedre Gupu 
hvor Bærum Turlag har en tilsynsordning. Men også andre 
steder i Bærum. Når vi gjennomfører arrangementer har 

vi alltid med egen familie. Noe av poenget er å skape gode 
friluftsopplevelser for egne og andres barn og skape en mø-
teplass for friluftsinteresserte familier. Har du gode tur- og 
aktivitetsforslag som bør inn i turprogrammet, eller ønsker 
å bidra på en eller flere av de oppsatte turene så kontakt oss 
gjerne. Vi opprettet også i 2015 en egen facebookgruppe, der 
friluftsfamilier kan møtes og foreslå turer og aktiviteter. Det 
er morsommere både for små og store å dra på tur sammen!

BARNAS TURLAG

Bergsprekken og isslottet
Lørdag 30. januar 

 

Denne stemningsfulle turen bør ingen 
gå glipp av! Turen går fra Østern-
vannsvingen til den dype bergsprekken 
nær vestenden av Østernvann. Dere 
går inn på egenhånd til demningen 
ved Østernvann. Husk hodelykt. Bål og 
fakler viser vei fra demningen og bort 
til Bergsprekken. I vestenden av vannet 
kan vi, hvis vær og føret tillater det, gå 
inn i et ekte isslott. Dere visste kanskje 
ikke at det lå gjemt et isslott her inne? 
I slottet tenner vi fakler og ser på 
trolldommen isen kan skape. Isslottet 
tar seg forskjellig ut hvert år og formes 
av vær og vind. Det kan også hende at 
vær og vind gjør at det slett ikke er noe 
isslott å besøke. Ta med noe å grille på 
bålet, vi serverer varm saft.

Start: Østernvannsvingen kl. 17.00. 
Det er ca. 1,5 km å gå fra Østern-

vannsvingen til Bergsprekken og 
Isslottet.

Kontaktperson: Svein Lie, 
svein.lie@ils.uio.no, tlf. 906 54 788.

Annet: Værforbehold og forbehold om 
sikker is på Østernvann! Følg med på 
våre hjemmesider i tilfelle turen ikke 
lar seg gjennomføre.

Natt i naturen – kveldstur til 
Nedre Gupu
Lørdag 6. – søndag 7. februar 

 

Skitur inn til Nedre Gupu. Dere går på 
egenhånd og velger selv hvilken rute 
dere vil gå. Korteste vei er lysløypa, 
litt over 1 km, eller enda kortere, den 
gamle stien (1 km), men da må dere ha 
hodelykt. De større barna går kanskje 
en lengre tur. Det vil være preppet i 
akebakken, så ta gjerne med akebrett. 
Vi koser oss rundt bålet på kvelden. 
Kanskje noen vil lage snølykter eller 

snømann? Dagen etter arrangeres Kom 
deg ut-dagen, så her blir det mye moro 
på en helg! Blir det mange snømenn, 
premierer vi den fineste!

Oppmøte: Vi har bålet klart på Nedre 
Gupu fra klokken 16.00. Man kan gå 
inn fra Franskleiv eller Semsvannet 
(Askersiden). Ønsker du ikke å over-
natte, kan du gå hjem igjen på kvelden.

Kontaktperson: Ellen Næsje, ellen@
baerumturlag.no, tlf: 952 40 607.

Annet: Ta med det dere vil grille på 
bålet og det dere trenger for over-
natting. Husk at det kan bli kaldt i 
februar, men vi har reservert lavvoen, 
og der er det mulighet for fyring. Husk 
hodelykt.

Passer best for: Barn fra 4-10 år i følge 
med voksne, men alle er velkomne.

TURPROGRAM

Kom deg ut-dagen.
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Kom deg ut-dagen på 
Nedre Gupu
Søndag 7. februar 

 

Arrangement på Nedre Gupu. Det blir 
natursti fra P-plassen på Franskleiv. 
Alle får premie ved målgang. Det er ca. 
1 km gjennom skogen på ski. Vel oppe 
på Nedre Gupu blir det bål med pinne-
brødsteking. Hjem igjen er det bare 
nedoverbakker. En perfekt utedag! 
Turbo kommer, kommer du?

Start: Arrangementet starter kl. 11.30 
på Nedre Gupu. Vi avslutter på Nedre 
Gupu omkring kl.15.00.

Adkomst: Det går skiløype fra P-plas-
sen på Franskleiv. Dere kan kjøre inn 
fra Slependen eller Vøyenenga. Fra 
P-plassen på Franskleiv er det ca. 1 km 
på ski inn til Nedre Gupu.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika kl. 
10:02 til Kattås kl. 11.16 (sjekk ruteti-
der), da er det litt lengre skitur, ca. 2 
km. Man kan også gå fra Semsvannet, 
ca. 3 km.

Passer best for: Alle barnefamilier.

På truger i Åstad 
naturreservat
Søndag 21. februar 

 

Nordmenn er som kjent født med ski 
på beina. Bærum Turlag ønsker likevel 
å tilby en alternativ turopplevelse 
på vinterføre. Vi tar i bruk truger og 
kommer oss ut i vinterskogen. Vinteren 
er spesiell i dette vesle naturreservatet 
ved foten av Skaugumsåsen. Vi ser hva 
is, snø og kulde har gjort med bregner 
og trær. Gjennom reservatet renner 
Stokkerelva. Hvor ferden går er avhen-
gig av is- og snøforholdene. Ligger det 
til rette for det, går vi på isen oppover 
elva. Er det ikke snø, men frost, går 
vi til fots. Dersom det er en del snø 
bruker vi truger og skistaver. Turen tar 
ca. 3 timer. Turen er ikke altfor lang, 
og vi skal ta oss tid til å nyte naturen. 
Det er forholdsvis tungt å gå på truger, 
så fin trim blir det uansett. Dersom 
det er uholdbare snø- og isforhold, kan 
turen bli avlyst.

Naturreservatet ligger i et søkk, så der 
kan det være kaldt om vinteren. Kle 
deg godt! Du bør ha med en liten sekk 
med sokkeskift og noen reserveplagg så 

du kan variere påkledningen under-
veis. Solide sko er viktig, enten du har 
trugene på deg eller ikke.

Start: Billingstad skole kl. 12.15.

Kollektiv: Buss 707 fra Sandvika 
kl. 11.50, til Billingstadveien kl. 11.58. 
Ca. 10 min gange til Billingstad skole. 
Tog fra Sandvika 11.57 til Billingstad kl. 
12.01 (sjekk rutetider).

Turleder: Jan Olav Langseth, 
jaollang@online.no, tlf. 906 43 123.

Påmelding: Turen krever påmelding 
til turleder, innen torsdag 18. februar. 
Turlaget har tilgang på truger, meld fra 
om du trenger å låne.

Natt i naturen – pizzabaking 
over bål på Nedre Gupu
Lørdag 12. – søndag 13. mars 

 

Vi gjentar suksessen også i år! Vi stiller 
med pizzadeig og fyll, dere stiller med 
små kokker. Ta med varme klær, noe 
behagelig å sitte på og det dere eventu-
elt trenger for en sosial overnatting ute 
under vinterhimmelen i gapa hukene 

våre. Er det for kaldt, fyrer vi opp 
lavvoen og sover der.

Start: Nedre Gupu kl. 15.00.

Kontaktperson: Even Sjølie, 
esjolie@me.com, tlf. 920 53 124.

Passer best for: Alle som liker pizza 
og er i følge med voksne.

Årsmøte i Bærum Turlag
Tirsdag 15. mars

Se egen kunngjøring side 3.

Skiturer, yoga og sunn mat 
i marka
Lørdag 19. – søndag 20. mars 

 

Dette er ikke et kurs, men turer der 
man praktiserer yoga, man trenger 
likevel ikke ha mye forkunnskaper. 
Stikkord for helgen er skiturer i marka, 
yoga – og avspenningsøvelser for alle 
nivå, næringsrik og bærekraftig mat. 
Turlederne står for innkjøp av maten, 
vi kokkelerer i felleskap. Hyggelig 
sosialt samvær og lun stemning med 

stearin lys og fyr i ovnen. Overnat-
ting på sjarmerende hytte. Ta med 
hodelykt.

Oppmøte: 11.45 på Nedre Gupu. Det 
er ca. 1 km å gå på ski fra P-plass på 
Franskleiv.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
kl. 10.02 til Kattås kl.10.16. Til fots opp 
til Franskleiv, ca. 30 min.

Annet: Turleder og kostveileder på 
turene er Kaisa Hafredal. Det leies i 
tillegg inn en yogainstruktør. Turen 
krever påmelding og det er et vederlag 
for å delta. Se våre hjemmesider 
(baerum.turistforeningen.no).

Natt i naturen – vårskitur til 
Høgevarde

Lørdag 2. – søndag 3. april 
 

Vi går den flotte turen i  preparerte 
løyper fra Tempelseter og opp til 
den selvbetjente DNT-hytta ved 
Høgevarde. Ganske mye stigning på 
veien opp, men hjemover blir det bare 
 utforbakker. Vel fremme ved hytta 

kan de med ekstra energi bestige selve 
Høgevarde-toppen (med eller uten ski 
etter forholdene) eller gå på oppdagel-
sesferd i området. Overnatting i hytte 
eller medbrakt telt.

Start: Tempelseter kl. 13.00. Retur 
samme sted søndag ca. kl. 12.

Kontaktperson: 
Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, 
tlf. 411 84 810.

Annet: Deltakerne betaler selv 
opphold på hytta og ev. kjøp av mat i 
selvbetjeningen. Man må selv arrange-
re transport til Tempelseter, men oppgi 
gjerne ved påmelding om dere har eller 
mangler transport, så arrangerer vi 
samkjøring. Lørdag går det nesten bare 
oppover (400 m stigning over 5-6 km), 
så man kan med fordel gå med feller.

Passer best for: Barn fra 8-12 år i følge 
med voksne, men alle er velkomne. 
NB! Eller så små barn at de kan være 
i pulk.

På truger langs Stokkerelva i Åstad naturreservat.
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Cykkelsmeden nedenfor Hamang bru, sett fra Bjørnegårdsvingen.Ski og yoga passer godt sammen.
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Kom deg ut-dagen.
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Sandvikselva fra Løkke bru til 
Wøyen gård
Søndag 17. april 

 

Turen starter ved Løkke bru i Sandvika. 
Vi følger Sandvikselva fra Løkke til 
Wøyen gård. Tema for turen er Sand-
vikselvas betydning som kraftkilde til 
industrien og som ørret- og lakseelv. Vi 
peker ut historiske steder som gamle 
hovedveier, Pinsekirken, Hamang Papir-
fabrikk, Hamang Sag og Høvleri, Teine-
stedet, Hamang bru, A. Olsen Sykkel-
verksted med ørret- og lakseforvaltning, 
Franzefoss, Kalkmølla, gartneriene Vai, 
Borkenholm og Andersen på Vøyenenga. 
Turen avsluttes på Wøyen gård. 

Vandringen er på ca. 4 kilometer. 
Anslått tid ca. 3 timer inklusive stopp 
og rast. Retur fra Wøyen på egen hånd. 
Nærmeste bussforbindelser for returen 
derfra er Rudsletta eller Kirkerud. 
Ta med mat og drikke etter ønske.

Start: Løkke bru i Sandvika kl. 11.00.

Turledelse: Liv Frøysaa Moe, 
livfmoe@gmail.com, tlf. 482 74 309, og 
Morten Merkesdal, Bærum kommune.

Kulturhistorisk vandring på 
Brønnøya
Onsdag 20. april 

 

Vi møtes på Brønnøyasiden ved 
kabelfergen. Etter en kort orientering 
om Brønnøyas historie går vi sammen 
til den nyrestaurerte kalkovnen som 
ligger i Sandbukta. Der vil dere få høre 
litt om kalkdriften i eldre og nyere 
tid. Etterpå går vi opp til Brønnøya 
hovedgård hvor gårdens historie vil 
stå i fokus. Til slutt rusler vi ned til 
“Sementen”, en yndet badeplass ved et 
eldre kalkbrudd med gode sittemulig-
heter hvor vi tar en rast.

Denne lille runden tar i underkant av 
to timer. Selve spaserturen er nok i 
korteste laget for spreke turgåere. Da 
er det mulig å gå videre på egen hånd 
før eller etter rasten. Runden rundt 
hele øya er 6,8 km. Det er også mulig 
å ta noen kortere varianter om f.eks. 
Middagsbukta ved Søndre brygge og 
tilbake til fergestedet i en mindre 
sløyfe.

Ellen Ugland og Magnus Birkeland 
er lokalkjente veivisere. De er også 

forfattere av boka Brønnøyas historie. 
Boka kan fås kjøpt underveis.

Start: På Brønnøyasiden av kabel-
fergen kl. 11.15 (beregn litt tid på å 
komme over).

Kollektiv: Buss 705 fra Sandvika 
kl. 10.47 til Vendla kl. 11.03 (sjekk 
rutetider). Her er det også parkerings-
plass rett ved. Derfra 300 meter å gå til 
kabelfergen.

Turguider: Ellen Ugland, 
ellenug@online.no, 
tlf. 414 42 926 og Magnus Birkeland, 
magnubir@online.no, tlf. 6684 7629.

Turleder: Dag Lindbäck-Larsen, 
dlindb@getmail.no, tlf: 936 92 482.

Kajakk – Vestfjorden 
– Holmenfjorden
Lørdag 30. april 

 

Vi møtes ved Holmenskjæret og 
padler østover Holmenfjorden mot 
Vendelsund. Vi tar en kort stopp ved 
kalkovnen i Sandbukta som er et kjent 
kulturminne, ikke ulik kalkovnen i 

Bærums kommunevåpen. Ved behov 
går vi i land for en kort teknisk stopp. 
Vi fortsetter videre til nordsiden av 
Ostøya der vi går i land for en kort 
pause. Deretter runder vi øya “med 
klokken”. I sundet mellom Ostøya 
og Grimsøya åpner fjorden seg, og vi 
ser over mot Nesodden. Videre langs 
sørsiden av Langåra til en fin strand på 
sydvestre side der vi tar en times lunsj-
pause. Tilbake nordvestover Holmen-
fjorden til Holmenskjæret. Turen er ca. 
14 km lang og tar ca. 3-4 timer. Turen 
går dels gjennom trange farvann der vi 
er i ly for vinden, mens andre deler av 
ruten er åpne ut mot fjorden.

Vi tar forbehold om at ruten kan bli 
endret eller forkortet avhengig av vind-
forhold og padleferdigheter i gruppen.

Oppmøte: Ved Holmenskjæret 
kl. 10.00.

Turleder: Ivar Bull, 
ivar.bull@dnvgl.com, 
telefon 916 47 497.

Påmelding: Turen krever påmelding 
til turleder, innen torsdag 28. mai.

Kulturvandring i Dæliområdet
Søndag 1. mai 

 

Turen går forbi Fleskum gård til 
sørenden av Dælivann, videre til Skotta 
og over jordene til Dalbolåven. Derfra 
tilbake til Valler stasjon. Tema for 
turen er “Fleskumsommeren 1886”, 
da en rekke norske malere bodde på 
Fleskum gård. Vi stopper inngangs-
porten til gården og ved Dælivannet, 
der Christian Skredsvigs “Gutten med 
seljefløyten” ble til. Korte kultur-
historiske stopp også ved Skotta og 
Dalbolåven. Vi raster ved Dalbolåven. 
Turen tar 2-3 timer.

Padletur ut fra Holmenskjæret, med sysdpissen av 
Nesøya i bakgrunnen.
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Høsten 2014 åpnet kalkovnen på Brønnøya etter et stort restaureringsprosjekt til 6,8 millioner kroner. 
Dette regnes som et av de viktigste kulturminnene på Østlandet.

BLI FRIVILLIG
Bærum Turlag drives nesten i sin helhet på dugnad. Dette er medlemmer som 
jobber frivillig med aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv. 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.

Man treffer mange nye turvenner som frivillig i Bærum Turlag. 
Her med vertskapet på Brunkollen.
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Start: Valler bussholdeplass kl. 11.00.

Kollektiv: T-bane fra Bekkestua 
kl. 10.51 til Gjettum kl.10.57. Buss 731 
fra Sandvika 10.45 til Valler stasjon 
kl. 11.00 (sjekk rutetider). Brukbare 
parkeringsforhold.

Turledere: Einar Skage Andersen, 
skage@baerumturlag.no, 
tlf. 908 50 991 og Ragne Elisabeth 
Hansen, tlf. 907 53 248.
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Bærum Turlags utsendte var 
så heldig å få et møte med vår 
internasjonalt kjente og tur
glade bæring – bare to uker før 
avreise til neste store prosjekt: 
Gangesekspedisjonen.

Du har ledet flere flotte turer for Bærum 
Turlag, men nylig måtte du dessverre av-
lyse. Det er vel ikke så ofte du må “kaste 
inn håndkleet”?

Jeg har vært nødt til å utsette turer 
før av økonomiske grunner. Nå måtte 
jeg ta det med ro av hensyn til india-
turen for å prøve å bli kvitt betennelse i 
begge føttene.

På dine turer for Bærum Turlag har det 
vært meget stort oppmøte. Hvordan synes 
du det har vært å gå med en slik stor og 
variert gruppe?

Jeg har guidet fotturer og skiturer 
på Svalbard siden 1987 så jeg synes det 
er kjempehyggelig – turfolk er alltid så 
positive å være sammen med.

Hva slags forhold har du til DNT, og har 
du noen favoritthytter? 

Jeg har vært medlem så lenge jeg 
kan huske, men bruker egne hytter ved 
Rognlivann her i Bærumsmarka og 
Skarveheimen mye – ellers er jeg nok 
mer en teltdame.

Hvordan startet turgleden og friluftslivet? 
Den første ordentlige turen på 

egenhånd var i 12-13-årsalderen. En 
tremenning og jeg drev begge med 
orientering og fikk lov til å gå fra hytte 
til hytte på Hardangervidda, bare vi to! 
Vi skulle gå til hennes besteforeldre i 
Røldal. Vi måtte bare love ikke å haike. 
Da vi etter hvert kom til vei med asfalt, 
var det akkurat det vi gjorde! Året etter 
gikk vi fra hytte til hytte i Rondane.

Vokste du opp i en turglad familie?
Ja. Jeg begynte å løpe orientering da 

jeg var 11-12 år gammel sammen med 
broren og moren min, så helgene og 
ferier ble preget av O-løp. Faren min 
var med og koste seg på tur. Da jeg 
vokste opp, gikk hele familien skiturer 
i marka. Favoritturen var å ta bussen 
til Ringkollen og gå hjem til Bekkestua. 
Moren min (86) var og er veldig sprek. 
I fjor gikk vi faktisk en 6 timers tur 
sammen fra hytta. Hun var også med 
på mye av den ene turen med Bærum 
Turlag til Vidvangshøgda. 

Hvor kom ideene fra til store ekspedisjoner? 
Etter å ha sett dokumentarfilmen 

om Kon-Tiki ferden sammen med faren 
min da jeg var 6 år, drømte jeg om å 
seile på alle verdenshav, møte innfødte 
og fylle flåten med kokosboller – det 
beste jeg visste! Jeg bygget selv en liten 
flåte jeg lekte med ute – utferdstran-
gen var begynt. Mitt ekspedisjonsliv 
startet da jeg lærte å lese. Siden jeg var 
et introvert barn, leste jeg etter hvert 
alt jeg kom over av bøker. 8 år gammel 
besøkte jeg “Polhøgda” sammen med 
min far og bror, noe som førte til at jeg 
ville lese mer om polarforskeren Frid-
tjof Nansen. Bibliotekaren på Haslum 
skole fant det som var nærmest, “På ski 
til Sydpolen med Roald Amundsen”. 
Den var til stor inspirasjon. Far var 
også såpass interessert i polarferder 
at han kjørte meg til Svartskog for å 
besøke Roald Amundsens hjem – han 
bidro mye på den måten.

Hvordan har du klart å forberede deg til 
de mest krevende turene?

Det har gått gradvis, og det er veldig 
viktig å skaffe seg nok  erfaring. I til-
legg snakket jeg med andre pol farere 
som Sjur Mørdre og Børge Ousland. 

Det virker som en del rednings-
aksjoner skyldes at enkelte tar for 
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lett på forberedelsene og hopper over 
noen trinn. Man kan bli lurt til å tro 
at det er for lett – i virkeligheten har 
man kanskje flere mislykte forsøk 
pga. dårlig vær. Store Skagastølstind 
kom jeg for eksempel først opp til på 
tredje forsøk. Da jeg var med i Mount 
Everest-ekspedisjonen i 1996, hadde jeg 
klatret i Jotunheimen og tatt det steg 
for steg, men ikke prøvd i tynn luft. 
Det ble etter hvert for stor påkjenning 
i høyden, jeg hostet til slutt blod og 
kroppen reagerte med høydesyke. Jeg 
måtte da gi meg på 6800 meters høyde. 

Sånn sett er det flott med Barnas 
Turlag der alle kan få erfaring med 
turer fra de er små.

Hva tenker du er viktigst når man er ute 
på tur?

Det skal være hyggelig å være ute, 
og det er viktig å finne sitt nivå. Men 
man kan gjerne presse seg litt og møte 
seg selv i det. Kanskje kan man finne 
noen nye og lengre turer. 

Hvor mye har du måttet trene før en 
ekspedisjon?

Fra jeg var 9 år drev jeg aktivt med 
idrett, det vil si langrenn og orien-
tering, så det å være aktiv er blitt en 
livsstil. Før ekspedisjoner der jeg skal 
trekke tung pulk, er det viktig å trene 
styrken i rygg og ben. Det er effektiv 
trening å gå med tung sekk og bildekk. 
Det å gå med tung sekk i ulendt 
terreng er flott trening, det gjør jeg 
fortsatt av og til. Det er bra for å styrke 
ryggen siden jeg er ryggoperert.

Hvordan takler du utfordringer som å bli 
veldig sliten, fryse, kjenne på redsel? 

Det er viktig å endevende alle 
“worst case”-scenarier på forhånd. Da 
er man mentalt forberedt om det skulle 
skje noe uforutsett. Det er viktig å kle 
seg riktig, mange går med altfor mye. 
Det man aller mest må unngå, er å bli 
svett. Det tapper en for mye krefter når 
klærne da må tørke på kroppen. Om 
morgenen er det alltid kaldt å komme 
seg ut av teltet – da er en stor, varm 
dunjakke god å ha. Når man går videre, 
er det viktigst å være varm rundt 
albuer og håndledd og ikke bli for varm 
ellers – det er veldig viktig å finne den 
balansen.

Hvis man merker at man blir sulten 
og slapp, må man få i seg noe energi. 

Det å bli våt, kald og sliten er det ver-
ste. Jeg tror det er viktig å føle angst av 
og til, da skjerpes alle sanser. Noen blir 
helt lammet når de blir redde, og da er 
det igjen godt å ha gått gradvis frem og 
bygget opp erfaring. Det farligste jeg 
har gjort, er forsøket på å nå Nord polen 
fra Sibir. Der var det isbjørn, åpne 
råker, og is som brakk opp under teltet 
om natten. Jeg pleier å si at det å gå til 
Sydpolen er en meditativ tur, mens på 
en tur til Nordpolen prøver naturen å 
sette deg i sjakk matt hele tiden.

Hva slags forhold har du til naturen her 
i Norge og Bærumsmarka spesielt? Blir 
det kjedelig etter du har vært på mer 
spektakulære turer?

Nei, jeg er jo mest her – det er ikke 
så ofte jeg er ute på ekspedisjoner. 
Jeg er veldig glad i Bærumsmarka og 
vokste opp med besteforeldre som ar-
beidet på Øverland Gård – det samme 
gjorde mine oldeforeldre. Jeg syklet 
ofte hjemmefra til Sæteren Gård og 
kjøpte egg til familien – de laget smør 
også. Jeg likte godt å være ute i skogen 
der og leke, og en dag så jeg en enorm 
katt. Det viste seg at jeg hadde sett en 
gaupe på nært hold!

Ellers er jeg veldig glad i området 
ved Reineskarvet hvor hytta på fjellet 
ligger. Nå som jeg har fått meg hund 
igjen, en omplassert husky, er jeg ute 
hver dag. Yndlingsturen på ski er en 
runde fra Rognlivann ned til Storbekk-
hytta i Sørkedalen, opp til Hegge-
livann, Oppkuven, Løvliaflaket, Løvlia 
og over Vidvangen tilbake.

Hva tenker du om diskusjonene rundt 
naturvern, markagrense, bolig- og veiut-
bygging her i Oslo-området?

Jeg er medlem av Norges Natur-
vernforbund og er spesielt engasjert i 
at skogsbilveien nord for Vidvangen, 
som er planlagt mellom Lommedalen 
og Sørkedalen, blir stoppet. Ellers er 
jeg opptatt av at vi skal ha et oljefritt 
Lofoten og Vesterålen. Friere bruk av 
snøscooter og vannscooter synes jeg er 
skammelig!

Hvordan ser du på tendenser i tiden om 
treningshysteri og mer fokus på ekstrem-
sport?

Kanskje vi i Norge har det for trygt og 
godt, at noen da kjeder seg og presser seg 
selv eller grensene på andre måter? Folk 

må gjerne engasjere seg mer i noe uten-
for seg selv. Nå som antallet flyktninger 
til landet vårt øker, er det kanskje heller 
dem vi burde bruke ekstra krefter på og 
ta med på tur for eksempel?

Det får meg til å tenke på en jobb 
jeg selv hadde etter jeg var lærer på 
Dønski videregående skole. Vi jobbet 
med å få stoffmisbrukere tilbake til 
samfunnet. Målet var økt selvfølelse 
og å oppleve mestring blant annet på 
 krevende turer. Da vi hadde lyktes 
å komme oss opp på en flott topp i 
Rondane i nydelig vær, oppdaget jeg 
at en av gutta med hanekam, nagler 
og kjettinger satt og gråt. “Er det noe 
galt?”, spurte jeg han. “Nei, jeg har 
bare aldri vært på fjelltur før, aldri 
spist matpakke ute, aldri fått varm 
kakao på termos!” svarte han. Det 
betydde mye.

Hva er det som driver deg videre – får du 
kanskje også adrenalinkick?

Nei, for meg handler det aller mest 
om naturglede og at jeg kan kombinere 
eventyr & utdanning.

Hva er ditt neste prosjekt?
Jeg har jobbet i 5 år nå med et 

prosjekt som handler om fokus på rent 
vann. Hvis alt går etter planen, skal åtte 
kvinner fra alle verdensdeler med ulik 
faglig bakgrunn, religion og alder, gjen-
nomføre Ganges-ekspedisjonen sammen. 
Avreise er i slutten av september (2015 
– red.) og turen vil ta ca. 2 måneder. Så 
skal vi videre til andre verdensdeler, også 
med fokus på jordas vannressurser. Jeg 
jobber sammen med Ann Bancroft om 
disse ekspedisjonene. Utfordringen er 
at åtte kvinner må samarbeide og hjelpe 
hverandre for å få dette til. Det blir et 
symbol på det som må til for å skaffe rent 
vann og fred til alle i verden. 

Så i januar (2016 – red.) skal jeg være 
med på en ny ekspedisjon der vi skal prø-
ve å seile to flåter tilbake fra Påskeøya til 
Peru – i Thor Heyerdahls ånd. Da jeg ble 
spurt, tok det 5 sekunder før jeg svarte ja. 
Jeg tenker tilbake på den lille jenta som 
lekte med sin Kon-Tiki-flåte og opplever 
at ringen er sluttet.

Trine Hansson, Bærum Turlag

INTERVJU MED 
LIV ARNESEN
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du bruker kompass og vurderer 
 avstanden. Litt også om hvordan man 
kan ta seg inn, hvis man har mistet 
kontrollen og ikke vet hvor man er. 

Etter kurset kan du nok til å finne 
enkle poster alene – enten du deltar i 
et turorienteringsopplegg, tar Kjent-
mannsposter eller setter deg egne 
turmål. Etter hvert som du får mer 
trening med kart, kan du legge turer til 
steder du ikke er kjent, kanskje finne 
ukjente naturperler og få ny kunnskap 
fra kulturminneposter. 

Turorientering er opplegg som 
finnes over hele landet, organisert av 
orienterings lagene. Postene henger 
ute hele sommeren (som regel fra mai 
til oktober), og du planlegger selv når 
du vil ta en tur, hvor mange poster du 
vil ta, om du vil ta den korteste veien, 
eller en omvei som ser ut til å være 
enklere og mer bekvem. Postene kan 
være angitt med ulik vanskelighets-
grad etter kartferdighet og hvor fysisk 
 krevende det er. Du kan lese mer om 
dette på www.turorientering.no.

Kurset arrangeres i samarbeid med 
Fossum IF og IL Tyrving.

Ta med: Kompass (kart for kurset 
utdeles), liten sekk med drikke, ekstra 
jakke, notatblokk og en sitteplate. 
Vi tar en pause og en prat midtveis. 

Påkledning: Turantrekk som dekker 
bena, og ved godvær er kortermet OK. 
Terrengsko/joggesko/støvler, ev. regn-
tøy. Vi går langsomt/står en del stille, 
så ha nok varmt tøy.

Start: P-plass i Østernvannsvingen, beg-
ge dager kl. 17.45 (varer til ca. 20.00).

Kollektiv: Buss 732 fra Sandvika 
kl. 16.58, til Jøssingveien kl. 17.36, og 
fra Bekkestua kl. 17.17 til Jøssingveien 
kl. 17.36 (sjekk rutetider). Derfra 10 
min å gå retning Skytterkollen.

Kursleder: Siri Holmboe, 
siri.holmboe@gmail.com, 
tlf. 481 10 128.

Påmelding: For å beregne antall 
instruktører må vi ha påmelding. Meld 
deg på til kursleder innen 20. april. 
Kursavgift kr. 150 betales på forhånd 
til Bærum Turlags konto 6119 06 55151. 
(Turorienteringskonvoluttene til IL 
Tyrving og Fossum IF selges av klubbe-
ne til de som ønsker å kjøpe.)

Natt i naturen 
– solopp- og nedgangstur
Lørdag 7. – søndag 8. mai 

 

Dette er en ordentlig fjelltur midt i 
 Bærum. Vi følger blåmerkede stier til 
Nordre Kolåstopp og finner et sted å 
sette opp teltene innen solnedgangen 
kl. 21.30. Der er ikke mye plass, så turen 
egner seg bare for små fjelltelt og storm-
kjøkken til matlagning (bålforbud!). 
Søndag morgen kan de morgenfriske se 
soloppgangen kl. 04.56 innen vi tusler 
hjemover til en velfortjent frokost.

Start: P-plassen ved Stein Gård 
(Gamle Ringeriksvei) kl. 18.30.

Kontaktperson: 
Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, 
tlf. 411 84 810.

Annet: Medbring selv mat og drikke. 
Det tar 1-1 ½ time å gå til toppen. Øn-
sker dere ikke overnatte, kan dere gå 
hjem igjen på kvelden. Men da går dere 
på egenhånd.

Passer best for: Barn i alle aldre i  føl-
ge med voksne, men alle er velkomne.

har allerede en velfungerende stab som 
stiller opp på turer og arrangementer. 
Godkjente turledere i Bærum Turlag blir 
også medlem i turledergruppa til DNT 
Oslo og Omegn der det arrangeres tema-
kvelder, 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 

Grunnleggende turlederkurs
Lørdag 7. – søndag 8. mai

Har du lyst til å være DNT-turleder 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 

Med kart og kompass kan man gå spennende turer med barn. Her er Henrik (4) på 
postjakt mellom Sætern Gård og Gardlaushøgda. Turorienteringspost i Bærumsmarka. Svartvannshytta.
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OPPTUR
Onsdag 4. mai

OPPTUR er et arrangement der 
8. klassinger fra ungdomsskoler over 
hele landet blir invitert til en dag med 
friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi arran-
gerer tur for 8. klassingene i Asker og 
Bærum i samarbeid med Asker Turlag 
og DNT Ung.

Rute: Hvalstad stasjon – Grosetkol-
len – Nedre Gupu – Semsvannet – 
 Hvalstad stasjon.

Annet: Ønsker du å være med å hjelpe 
til på arrangementet, ta kontakt med 
Bærum Turlag.

Turorientering – grunnkurs 
kart og kompass
Onsdag 4. april og onsdag 11. mai 

 
 

Dette kurset passer for deg som har 
lyst til å gå tur i skog og mark og i til-
legg ha noe å lete etter! Det er beregnet 
på voksne, og vi går i smågrupper med 
instruktør. Alle deltagerne får kart, og 
så leser vi oss fram på kartet til poster 
som er plassert i skogen. Du lærer om 
karttegn og høydekurver og  hvordan 

SVARTVANNSHYTTA
Bærum Turlag og DNT Oslo og Omegn har inngått en langsiktig avtale om 
leie av Svartvannshytta i Vestmarka. Avtalen ble inngått i september 2015 ved 
en befaring der ordføreren, representanter for administrasjonen i DNT Oslo, 
skogsjefen i Bærum og representanter for styret i Bærum Turlag deltok. 

Arbeidet med å oppdatere hytta til den standard den må ha for å gå inn som 
overnattingskvarter i DNT Oslo hyttenett i Oslomarka ble straks påbegynt. 
Madrasser skal skiftes, nye senger settes inn og møbler anskaffes. Vi spande-
rer også et nytt malingstrøk, både utvendig og innvendig.

Renoveringen finansieres av Bærum Turlag og DNT Oslo og Omegn. Dessuten 
har Vennskapsforeningen Norge Franz Josef land bidratt med et betydelig 
beløp. Bærumsavisens lesere har gjennom en avstemning også bidratt med en 
pen sum fra det såkalte Bærumsfondet. 

Hytta vil få sin offisielle åpning med snorklipping ved ordføreren, underhold-
ning og fest en søndag våren 2016.
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undergruppene. Kurset passer for alle 
som liker å ta med andre ut på tur.

Start: Franskleiv kl. 10.30. 
Slutt søndag kl. 17.00 på Franskleiv.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
 terminal kl. 10.02 til Kattås kl.10.16. 
Til fots opp til Franskleiv, ca. 15 min.

Påmelding: Kurset krever 
 påmelding. Se våre hjemmesider 
(baerum.turistforeningen.no).

“Dommedag” 
ved Lysedammene
Søndag 8. mai 

 
  

10. mai 1945 krasjet et britisk 
transport fly ved Andtjernåsen i 
forbindelse med Operation Dooms-
day, den allierte frigjøringen av 
Norge etter andre verdenskrig. På 
frigjøringsdagen legger vi turen til 
minnesmerket for flystyrten, hvor 
det også ligger vrakrester fra flyet, og 

får fortalt historien rundt hendelsen 
underveis.

Fra Skansebakken starter vi langs 
veien som går opp til Lysedammene. 
Etter å ha passert Nedre Lyse tar vi av 
fra veien og går stien opp til Midtre 
Lysedam. Etter et kort stykke langs 
skogsvei følger vi en sti over myrene 
ved Andjern inn til minnesmerket. Her 
blir det pause. Veien tilbake går langs 
skogsvei opp mot Otertjerns åsene, 

hvor det fra toppen av veien er flott 
utsikt. Fra Stuteskallen går det sti bratt 
ned til Øvre Lyse, deretter vei tilbake 
til Skansebakken. Turen tar 3-4 timer.

Det er mulig å korte inn returen ved å 
ta skogsveien direkte fra Midtre Lyse-
dam tilbake til Skansebakken. 

Terreng: Stier og skogsbilvei. Myrlendt 
inn til selve minnesmerket. Det kan 
fortsatt ligge snø i skogen så tidlig på 
sommeren. Godt fottøy (lette fjellstøv-
ler) anbefales.

Start: Skansebakken bussholdeplass 
kl. 11.00.

Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 10.27 
til Skansebakken kl. 10.45 (sjekk 
rutetider).

Parkering: Skansebakken innerst i 
Sørkedalen.

Turleder: Nils Mathisrud, 
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177.

Vestmarka på el-sykkel
Søndag 15. mai 

 
  

Turen er beregnet for både vanlig 
tråsykkel og el-sykkel. Vi starter i 
bunnen av Kirkerudbakken og følger 
Skuiveien til Nypefoss. Vi sykler 
videre på gang- og sykkelveier opp til 
Skoglund. Derfra setter vi kursen inn 
i skogen, sydover på skogsbilvei som 
stiger jevnt i 3,5 km. Ved Svartvann tar 
vi en tverrforbindelse på en plankebru 
som tar oss over til en ny skogsbilvei 
som fører oss ned til Franskleiv. Fra 
Franskleiv videre nedover på bilvei til 
Tanumplatået hvor vi tar av sti mot 
Butterud. Videre nedover på vei og/el-
ler sti tilbake til Kirkerudbakken. Hele 
runden er ca. 23 km og tar ca. 2 timer. 
(Vi skal opp 400 høydemetre). Flere 
pauser underveis; hovedpausen tar vi 
ved Svartvannshytta, Bærum Turlags 
hytte i Vestmarka. Husk ladet batteri 
til el-sykkel.

Start: Kirkerudbakken skisenter kl. 11.00. 

Turledere: Einar Skage Andersen, 
skage@baerumturlag.no, 
tlf. 908 50 991 og Ragne Elisabeth 
Hansen, tlf. 907 53 248.

FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
DNT har utviklet og satt i gang med “ferskingkurs” i frilufts-
liv. 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 nybe-
gynnere. Med dette kurset ønsker vi å gjøre folk trygge slik at 
de får selvtilliten og motivasjonen for å komme seg ut.

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 vil avholde to kurs i 2016, 21.-22. mai og 
17.-18. september på Nedre Gupu.

Hvert kurs kan ta maks 20 deltakere. Kurset er gratis for 
medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler samme pris 
som et hovedmedlemsskap koster. For eventuelle spørsmål 
ta kontakt med Bærum Turlag.

Start: P-plassen på Franskleiv (Vestmarksetra) lørdag 
kl. 11.00. Avsluttes søndag ca. kl. 15.00.

Påmelding: Bærum Turlag v/Ellen Næsje: 
ellen@baerumturlag.no, tlf. 952 40 607.

Minnesmerket for flyhavariet ved Lysedammene.
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LOMMA – KRAFTKILDEN 
I INDUSTRIUTVIKLINGEN I 

VESTRE BÆRUM
Teknisk kulturminnevandring langs Lomma – Søndag 22. mai 2016

Før elektrisiteten ble tilgjengelig og overførbar måtte kraftkrevende industri 
legges nær der drivkraften fantes. I Norge var det stort sett ved fosser og stryk 
i vassdrag. I tillegg måtte råvarer være lett tilgjengelige.

Lomma var velegnet til dette. Allerede sent på 1500-tallet ble det anlagt 
 møller/kverner og oppgangssager langs elva. Driften av disse var avhengig av 
stor vannføring, såkalte flommøller og flomsager, med fangdammer i elva.  
I 1603 – 04 ble det funnet drivverdig jernmalm i Vestre Bærum, og smelte-
hytter ble anlagt ved Vøien og Spikerbruksfallet. I 1641 ble disse samlet og 
flyttet dit Bærums Verk er nå. Driften her var avhengig av jevn vannføring, 
og i tiden frem til 1719 ble det bygget den første generasjonen av regulerings-
dammer i Lomma og sidevassdragene.

Utviklingen av industraktiviteter var mest konsentrert i den nedre del av 
Lomma. Fra Mølladammen og til møtet med Isielva er det et fall på 90 meter. 
Verksfossen, Hammerfossen/Spikerbruksfallet og Vøyenfallet var velegnet til 
utbygging, og alle disse fossene har gitt drivkraft til flere typer industri. Det 
første elektriske lyset i Bærum ble tent på Bærums verk i 1893 med kraft fra 
Lomma. Senere ble det anlagt elektrisitetsverk i alle fossene, og et av dem, 
Spikerbruksfallet, er fortsatt i bruk ved behov.

Sørkedalen på langs
Søndag 15. mai 

 
 

Turen starter fra Skansebakken i 
Sørkedalen og går i jevn stigning på 
blåmerka sti opp Venneråsen, krysser 
Vennerliveien og fortsetter videre på 
sti til Mærraskallen der vi raster ved 
utsiktspunktet mot Triungsvann. Her-
fra videre forbi Abbortjern og ned til 
Østernvann over Lathusåsenfør turen 
avsluttes ved klubbhuset til Fossum IF. 
Turen tar ca. 4 timer.

Start: Skansebakken bussholdeplass 
kl. 9.45. Det kan være lurt å parkere 
ved Bogstad skole mht. tilbaketuren.

Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 09.27 
til Skansebakken kl. 09.45 (sjekk 
rutetider).

Turleder: Dag Lindbäck-Larsen, 
dlindbc@getmail.no, tlf. 936 92 482.

17. mai med “champagne-
brunsj” på Skuta
Tirsdag 17. mai 

 
 

Vi feirer nasjonaldagen i Bærumsmar-
ka! Skuta ligger høyt og fritt, med flott 
utsikt og i passende gå- eller sykkelav-
stand. Møtetidspunktet er satt relativt 
sent slik at vi får med oss nasjonaldags-
markering i nabolaget på formiddagen. 

Skuta var trolig en av Bærums bygde-
borger i folkevandringstiden rundt år 
400-600. Selve navnet Skuta har “flyt-
tet seg”, ifølge Trygve Christensens bok 
Bærumsmarka. Før ble navnet brukt på 
hele åsen fra Østernvann til Burud-
vann, inkludert Dølefjell og selve 
Brunkollen. Da ble dagens Skuta kalt 
Kommandobrua eller bare Brua. 

Ta med: Flagg. Mat og drikke etter 
eget ønske. Sitteunderlag.

Start: Jøssingveien busstopp kl. 13.10. 
Turfølget kommer innom Skytterkollen 
P-plass ca. kl. 13.25 og møter de som 
kjører bil.
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Kollektiv: Buss 732 fra Sandvika 
terminal kl. 12.31 og fra Bekkestua 
terminal kl. 12.44, til Jøssingveien 
kl. 13.07. 

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. Kartet 
Bærumsmarka 1:20 000 anbefales.

Møtetidspunkt på Skuta: Kl. 14.15.

Turleder: Sidsel Graff-Iversen, 
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683.

Ferskingkurs i friluftsliv
Lørdag 21. – søndag 22. mai

Se egen kunngjøring s. 18.

Teknisk kulturminnevandring 
langs Lomma
Søndag 22. mai 

 
 

Oppmøte og start av turen er ved 
Mølladammen skole, nær brua til 
Lommedalen kirke. Turen følger så 
Lomma nedover på gangvei, turvei 
og sti til den avsluttes der Lomma 
møter Isielva nedenfor Wøyen Mølle, 
og blir til Sandvikselva. Underveis 
blir det avstikkere til minner etter 
industriutviklingen langs Lomma 
siden slutten på 1500-tallet: møllebruk, 
sagbruk, jernverk og elektrisitetsverk. 
Det blir også en avstikker til rester 
etter Bærums Verk Sag & Høvleri rett 
nedenfor Lommedalen kirke. Turen 
krysser senere Verksfossen to ganger 
på bru. Her er det kraftig regn fra 
fossen om det er stor flom.

Turen fra Mølladammen til Sandviks-
elva inklusive planlagte avstikkere er  
7 km lang og vil ta ca. 3 ½ time.

Retur er ikke organisert. Den kan være 
samme vei tilbake, og vil da gi mulig-
heter til å undersøke nærmere steder 
av interesse underveis. De som ikke 

skal tilbake til bil har også som alterna-
tiv å fortsette turveien til Vøyenenga/
Skuiveien (buss), eller gå til Kolsås 
(T-bane og buss).

Turen er fellestur med Asker Turlag.

Terreng: Turen langs Lomma er 
lettgått, men de korte avstikkerne kan 
være teknisk krevende i vått vær eller 
om det er vårflom i elva. Skotøy med 
gode gripesåler anbefales.

Start: Mølladammen skole, nær brua 
til Lommedalen kirke kl.10.15. 

Adkomst: Buss 753 fra Sandvika 
kl. 09.39, til Triangelen (Bærums 
Verk) kl. 09.59, til Skarvaveien 
kl. 10.03. Buss 143 fra Lysaker stasjon 
kl. 09.31, til Triangelen kl. 09.59 (sjekk 
rutetider). Det er begrenset antall 
parkeringsplasser ved skolen, og det 
anbefales å parkere på Bærums Verk, 
øvre P-plass, og gå derfra til start, 
ca. 1,1 km.

Turledere: Odd Tore og Atie Saugerud, 
oddtsaug@online.no, telefon 
950 60 877 / 950 66 818.

Kulturlandskap på Rognlia 
gård og Kjaglidalen 
naturreservat
Søndag 29. 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 Rognlia 
er ca. 230 m på 3 km. Kulturlandskapet 
på Rognlia gård vedlikeholdes med 
slått og gammelnorsk spælsau-beite. 
Herfra er det vid utsikt mot Øver-
skogen i Lier, Sollihøgda og Norefjell. 
Vi stopper for en rast og den idealis-
tiske brukeren Tanja Storløkken vil 
fortelle om gården og driften. Ned-
stigningen fra Rognlia er drøye 2 km 
på ca. 270 høydemeter til den tidligere 
husmannsplassen Kjaglienga. Stien 
krysser ramsløkfelt i Kjaglidalen natur-
reservat. Fra Kjaglienga følges vei/sti 
langs elva og tilbake til Engebråtan, ca. 
2,5 km. 

Turen er på ca. 8 km i til dels bratt 
og ulendt terreng; still med solide 

turstøvler. Anslått tid er ca. 5 timer 
inklusive pauser. Turkartet Bærum 
Vestmark 1:20 000 anbefales. Ta med 
mat og drikke.

Start: Engebråtan ved Isi kl. 10.30.

Kollektiv: Buss 761 fra Sandvika 
kl. 09.42 til Smestad 9.59 (sjekk rute-
tider). Drøye 2 km å gå til Engebråtan.

Turleder: Liv Frøysaa Moe, 
livfmoe@gmail.com, tlf. 482 74 309 / 
6714 6275.

Natt i naturen – overnatting 
ved Burudvann
Lørdag 4. – søndag 5. juni 

 

Natt i naturen juni legger vi til Burud-
vann og håper på en nydelig sommer-
kveld hvor det kanskje blir mulighet for 
både kvelds- og morgenbad. Det er en 
fint opparbeidet bålplass ved Burud-
vann så det er mulighet for grilling. 
Dere må ha med alt dere trenger for en 
utenatt. Glem ikke mat og drikke. Vi 
håper vi får tak i kanoer slik at det blir 
mulighet for litt båtaktivitet. Velkom-
men til natt i naturen juni!

Start: Vi er på plass ved Burudvann fra 
14.00 lørdagen.

Kontaktperson: Even Sjølie, 
esjolie@me.com, tlf. 920 53 124.

Annet: Husk at det kan bli kjølig om 
natten selv om det er sommer, så litt 
varme klær kan være greit.

Passer best for: Barn i alle aldre i 
følge med voksne.

Vandring på Finnskogen i 
Hedmark og Värmland
Lørdag 4. – søndag 5. juni 

 
   

På denne turen benytter vi oss av 
kjente vandringsruter: Finnskogleden, 
Vingersruta (en av  flyktningerutene 
under krigen), 5-torprunden i Norge 
og 7-torprunden i Värmland. Vi 
 overnatter på Lebiko, en plass fra 1860 
som nå er ubetjent DNT-hytte.

Vi møtes kl. 10 på Gjettum stasjon og 
fordeler oss i biler. Kjøreturen går via 
Kongsvinger, videre østover til vei 200 
mellom Austmarka og Øyermoen. Først 
besøker vi Orala, som ble ryddet i 1692 av 

Betongbukker til rørledning i skogen.

Vøienfallet, rørledning til el.-verk, kvernkall.

Kvåho på Finnskogen.
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Spikerbrukfallet el.-verk.
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Samuel Henriksen Orainen. Plassen er 
nå en del av Skogfinsk museum. Det som 
særpreger Orala er de mange velholdte 
husene, flere av dem fra 1700-tallet. 
Austmarka historielag og foreningen 
Oralas Venner har tatt ansvar for drift og 
vedlikehold de siste årene. Så drar vi med 
bil til Varaldskogen gamle skole, som er 
verd å se. Bygningen var i bruk som skole 
fra 1898 til 1945. Her parkerer vi, med 
unntak av én bil for å frakte tunge sekker 
til bom 400 meter fra Lebiko. 

Lørdagens tur følger dels 5-torprunden 
og dels Vingersruta og Finnskogleden. Vi 
passerer plassene Ratikken (ryddet av Paul 
Raatikainen) og Sørli (Kvåho) på vei opp. 
Turen opp til Lebiko er ca. 7 km. Vi lager 
felles middag. Bøker om Finnskogen vil 
være tilgjengelig (kanskje høytlesing?). 

Søndagens tur er først og fremst 
7-torprunden. Vi starter i flyktningenes 
fotspor til Kissalamp, som var deres 
første overnatting på svensk side. Hoved-
huset er stort og står åpent, men forfallet 
herjer. Vi går videre til Vallis, en ruin 
med fin jordkjeller som kan inspiseres 
med lommelykt. Vi tar pause på Ritamä-
ki hvor vi studerer de skogfinske bygnin-
gene, kjøper vafler og ser etter bakkesøte 
og andre sjeldne vekster. Dette torpet er 
det best bevarte av sitt slag i Värmland, 
og området er natur-reservat. Videre går 
vi til Lomstorp og Svartbäcken, og etter 
5 timers tur (8,5 km) er vi tilbake på 
 Lebiko for solid lunsj og hvil. 

På ettermiddagen går vi “Skoleveien”, en 
nylig merket DNT-sti ned til bilene. Vi 
passerer ruinen etter Varaldskogberget, 
hvor barna fra Lebiko trolig fikk følge 
med venner til Varaldskogen skole. 

Turen(e) er ca. 7 + 8,5 + 6 km lange og 
tar nok til sammen 12-14 timer inkludert 
pauser. 4 støvler hvis man går hele turen, 
lettere hvis man går deler av den. Bil-
turen tar 2 ½ time hver vei. Vi er tilbake 
sent søndag ettermiddag. 

Ta med: Mat for 2 dager, sove- eller 
lakenpose, personlig utstyr som for fjellet 
og dagstursekk i tillegg til hovedsekk. 
Utstyrsliste får du ved påmelding.

Terrengforhold: Ca. 150 meter stigning 
lørdag, ellers lett terreng. Enkelte våte 
partier på norsk side av grensen. 

Mulighet for tilpasninger: Det er mulig 
å komme nesten helt frem til Lebiko med 
bil eller sykkel på skogsbilveier (lang 
omvei, ingen turleder). Mer info ved 
henvendelse til turleder. 

Påmelding: innen 20. mai til turleder. 

Fremmøte: Gjettum stasjon (T-bane) 
lørdag 4. juni kl. 10.

Turleder: Sidsel Graff-Iversen, 
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683. 

Høy rute i Maridalsalpene
Søndag 12. juni 

 
   

Turen starter og slutter på nedre del 
av parkeringsplassen på Skar innerst 
i Maridalen. Vi går på sti opp på 
Furumokollen, som er begynnelsen 
på et meget kupert høydedrag øst for 
Øyungen. Dette området har i alt 
8 topper på ca. 500 moh. Vi skal pluk-
ke med oss alle disse, og kommer til å 
gå en del utenfor sti. Flere av toppene 
har også en spektakulær utsikt, spesielt 
Mellomkollen og Gaupekollen. På vår 
vei passerer vi både speiderhytte, 
DNT-hytte og den privateide hytta 

Sellanrå med en flott utsikt. Vi går 
også nedenom det idylliske småbruket 
Tømte. På slutten av turen har vi også 
mulighet – hvis tiden og formen tilla-
ter det, til å gå bortom vrakrestene av 
et tysk fly som styrtet mot Hansakollen 
under krigen. 

Bærum Turlag gikk også disse toppene 
sommeren 2014, men da i motsatt 
retning. Turen er på 12 – 14 km, men 
terrenget står på høykant, og vi regner 
med å bruke ca. 6 timer inkludert 
pauser. Ta gjerne med badetøy for et 
dykk på turen.

Start: Nederst på parkeringsplassen på 
Skar kl. 10.15.

Kart: Nordmarka 1:50 000.

Kollektiv: Buss 51 fra Nydalen 
(T-bane) kl. 09.54 til Skar kl. 10.14. 
Buss 54 fra Jernbanetorget kl. 09.17 
korresponderer med rute 51 ved 
Brekke krysset kl. 09.38 (sjekk rute-
tider).

Turleder: John Hvidsten, 
nilhvi@hotmail.no, 900 91 122.

Jordkjelleren på Vallis, Finnskogen.
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Sverre Grimstad
NORDMARKSHISTORIER
Sverre Grimstad tar oss med 
på elgjakt med godseieren, på 
tjuvjakt og fiske og forteller 
hvor Slottets juveler ble gjemt 
for nazistene. Ett kapittel 
viser skogsveienes utvikling. 
Nordmarka inneholder alt 
en naturinteressert kan ønske 
seg. Dype skoger, blinkende 
vannspeil, fossende vassdrag, rikt fiske, variert plante- og 
dyreliv, høye topper, så mye bær og sopp du kan ønske 
deg, gamle boplasser og en spennende kulturhistorie.
ORDINÆR PRIS 299 ,– • NÅ 262 ,–

Sverre Grimstad
NORDMARKA OG MARIDALEN
Det fins mange bøker om Nord-
marka, men Sverre Grimstads 
bøker skiller seg ut. Gjennom 
samtaler med eldre markakjennere 
og en unik tilgang til Løvenski-
olds arkiver har han nok en gang 
klart å grave frem gode historier og 
spennende informasjon som ikke 
har vært publisert tidligere. Denne 
gangen har han tatt for seg Mari-
dalen og den østre delen av Nordmarka.
ORDINÆR PRIS 348 ,– • NÅ 199 ,–

Sverre Grimstad
KROKSKOGEN
Krokskogen på kryss og tvers 
inne holder beskrivelser av 35 
vandringer i Krok skogen. Vi 
følger i den femtenårige Peter 
Chr.  Asbjørnsens fotspor på vei 
til artiumskurs på Ringerike, 
eller oppsøker viktige gamle 
markaplasser som nå er enten 
borte eller fraflyttet. Grimstad 
viser oss stier og løyper utenfor 
allfarvei og formidler gamle anekdoter og glemte historier. 
Med tilgang til Løvenskiolds arkiver, kan Grimstad også 
fremvise et historisk bilde- og kartmateriale av det sjeldne.  
ORDINÆR PRIS 296 ,– • NÅ 199 ,–

Sverre Grimstad
NORDMARKA OG HAKADALEN
Boken  inneholder spennende 
historie fra den nord østlige del-
en av  Nordmarka. Det er virk-
somheten ved  Hakedals Verk 
som har preget dette området 
opp gjennom tidene, først som 
jernverk, senere som en  skogs- 
og jordbruksbedrift. Skogen var 
svært verdifull, og fløting, særlig 
gjennom Jæringsvassdraget, var 
viktigste utdriftsmåte, noe som er nøye beskrevet i boken. 
Til glede for kartinteresserte publiseres ti av Løvenskiolds 
driftskart fra 1881–82 her for første gang.
ORDINÆR PRIS 349,– • NÅ 199,–

Helge Haakenstad
VANDRINGER I NORDMARKA
Helge Haakenstad, født og 
oppvokst på Nordbråten gård 
innerst i Maridalen, tar leseren 
med på sju ulike vandringer – 
alle med utgangspunkt nord i 
marka. Her er beskrivelser av 
folkeliv, plasser, kulturminner, 
kjente og mindre kjente anek-
doter fra Nordmarka, og ikke 
minst formidling av kunnskap om skogen som vies et eget 
kapittel. Masse flotte bilder.
ORDINÆR PRIS 296 ,– • NÅ 199 ,–

Sverre Grimstad
NORDMARKA – I NORD
Denne boken starter med for-
tellinger fra den nordlige delen av 
Nordmarka, helt opp til Mylla. 
Vi får historiene fra 1700-tallet 
om Sørkedalsgodset og hvordan 
godsets vestgrenser mot ringe-
rikingenes allmenning, ble til. Det 
skjedde ikke uten dramatikk. Der-
etter drar vi til Krokskogen, med 
beretninger om seterdrift, om spektakulære turer i spen-
nende terreng og om finnenes bosetting her. Boken har nytt, 
kultur historisk stoff fra Løvenskiold Skogs arkiver, blant an-
net gamle driftskart fra 1880-årene, som ikke vært publisert 
før. Bærums Verk og områdene som sogner til Lommedalen, 
er også omtalt i boken.
ORDINÆR PRIS 375 ,– • NÅ 199 ,–

FRA DREYERS FORLAG

Hyggelig tilbud om



Peter Wessel Zapffe
BARSKE GLÆDER
Filosofen, vitenskapsmannen, essayisten, 
humoristen, kåsøren, fjellklatreren  Peter 
Wessel Zapffe har i årenes løp skrevet 
meget om sitt forhold til og sin opp levelse 
av naturen og fjellet. Boken samler et 
rikt utvalg av de utallige artikler han har 
skrevet i aviser, tids skrifter og årbøker. 
Zapffe har selv illustrert boken med sin 
originale strek, og skildringene av hans 
liv blant topper og tinder bæres av et lunt 
humør som ofte gir seg elleville utslag.
ORDINÆR PRIS 262 ,– • NÅ 149 ,–

Peter Wessel Zapffe
VETT OG UVETT
Vett og uvett er noe av det mest 
fornøyelige og merkverdige som 
er skrevet. Boka har en rikdom 
som leseren aldri blir ferdig med, 
og gjennom femti år har boka hele 
tiden styrket sin posisjon. De lit-
terære forløpere går helt tilbake 
til Peter Dass og hans rause, hver-
dagsnære friskhet. 
ORDINÆR PRIS 262 ,– • NÅ 149 ,–

Arne Lie Christensen
UT I DET FRI
Til alle tider har arbeidet krevd at 
nordmenn forflyttet seg mellom by og 
land og mellom sommer- og vinter-
bolig: fra gård til seter, koie og fiskebu. 
Fra slutten av 1700-tallet kom turis-
tene med sitt romantiske blikk på det 
norske landskapet. Snart dro byfolk til 
fjells, til kysten og ut på landet for å 
rekreere. «Ut i det fri» ble  mottoet. På 
hytta var livet mer primitivt enn ellers. 
I dag forbedres hyttenes komfort, og 
folks ferievaner forandres. Alle vil ut i 
det fri, men hvor ble det av det enkle liv?
ORDINÆR PRIS 349 ,– • NÅ 199 ,–

Marthe Stavaas Nelson
UT PÅ TUR I BUSKERUD
Ut på tur i Buskerud gir deg 36 
varierte og spennende turer fra sju 
utvalgte kommuner i Buskerud 
fylke: Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, 
Nedre Eiker, Drammen, Kongs-
berg og Flesberg. Det er mulighet 
for flotte skiturer og fotturer, spen-
nende padleturer med kano eller ka-
jakk, opplevelsesrike sykkelturer og 
 dressinsykkeltur i kulturlandskap. 
Turene er ikke valgt for å slite ut de 
sprekeste, men for å inspirere deg til å søke ut i naturen 
i nærområdene. 
ORDINÆR PRIS 262 ,– • NÅ 149 ,–

Thor Gotaas
FØRST I LØYPA
De første skiheltene kom fra skog-
ene og tok ledelsen i løypa. Men så 
tok konkurrentene tak i deres suk-
sess – og de ble gradvis tvunget ut 
av skogene, inn i treningsleirene, 
opp i høyfjellet, fram i rampe-
lyset.  Skulle man bruke èn eller to 
staver, en lang og en kort ski eller 
to like lange? Beretningen slutter 
med moderne tiders heltedyrkelse 
og dopingproblemer. Men før det får vi en særdeles 
 levende og overraskende fortelling om vår aller frem-
ste nasjonalidrett. 
ORDINÆR PRIS 349 ,– • NÅ 199 ,–

Kjell-Ivar Pettersson
HISTORIEN OM OL OG VM PÅ SKI
Denne boken tar for seg samtlige OL 
og VM på ski, fra Chamonix 1924 til 
 Sotsji 2014, fra Johannisbad 1925 til 
Val di Fiemme 2013. Her finner du 
resultater og informasjon fra samt-
lige 61 offisielle mesterskap – og ett 
annulert. Boken legger vekt på å for-
telle hva som skjedde, historiene bak 
resultatene. Historien om OL og VM på 
ski er full av gode idrettshistorier og 
artige anekdoter fra 90 år med globale 
skimesterskap. Boken er illustrert med bilder fra samtlige 
mesterskap.
ORDINÆR PRIS 349 ,– • NÅ 199 ,–

Dropp turen. Sett deg heller foran peisen 
med en god markabok og et krus kakao.
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 JA TAKK SEND MEG

GRIMSTAD Nordmarka og Maridalen
NÅ 199,– 
GRIMSTAD Nordmarkshistorier
NÅ 262,– 
GRIMSTAD Nordmarka og Hakadalen
NÅ 199,– 
GRIMSTAD Krokskogen
NÅ 199,– 
GRIMSTAD Nordmarka – i nord
NÅ 199,– 
HAAKENSTAD Vandringer i Nordmarka
NÅ 199,– 
ZAPFFE  Vett og Uvett
NÅ 149,–  
ZAPFFE Barske glæder
NÅ 149,– 
NELSON Ut på tur i Buskerud
NÅ 149,–  
CHRISTENSEN Ut i det fri
NÅ 199,– 

GOTAAS Først i løypa
NÅ 99,– 
PETTERSSON Historien om OL og VM på ski
NÅ 199,–   
RYVARDEN Nordmarka – Natur og miljø
NÅ 199,–  
RYVARDEN I greven av Oppkuvens tid
NÅ 149,–  
THOMMESSEN et. al Valdres
NÅ 149,–
UTGÅRD På skøyter i marka 
NÅ 199,– 
THOMMESSEN7SKOGHEIM Bygdin–Gjende
NÅ 99,– 
NORSK TINDEKLUBB Norsk fjellsport
NÅ 249,– 
CHRISTOPHERSEN På gamle veier og nye stier …
NÅ 199,–  
HUSEBY De siste nordmarkinger
PRIS 149,– 

Gunvor Greni
I GREVEN AV OPPKUVENS TID
I boken forteller Gunvor 
 Greni om oppveksten på 
Nordmarka- gården Heggelia. 
På den tiden var der en hyppig 
gjest på Heggelia, som barna 
kalte Greven av Oppkuven. 
Den unge Gunvor oppfattet 
ham som en litt rar, gammel 
mann, og litt møkkete på grunn av lukten fra skråtobakk. 
Samtidig var han snill og ble en slags bestefar. I Gunvors 
verden var og er det bare en greve – Greven av Oppkuven.
ORDINÆR PRIS 218 ,– • NÅ 149 ,–

Leif Ryvarden
NORDMARKA – NATUR OG MILJØ
Nordmarka har et sammensatt og rikt 
biologisk miljø. I denne boka blir du 
kjent med områdets geologi, klima og 
vannveier foruten dets flora og fauna i 
alle aspekter, fra sopp og blomster til in-
sekter, fisk og fugler. Kunnskap vil all-
tid forsterke naturopplevelsen, og ved 
å  bryte litt på ditt vanlige vandrings-
mønster, venter nye  opplevelser, ofte i forbausende kort avstand 
fra allfarvei og stier der de andre går.
ORDINÆR PRIS 349 ,– • NÅ 199 ,–

Vi anbefaler spesielt: H.O. Christophersens bok 
På gamle veier og nye stier (se neste side), i ny utgave 
ved Turlagets åndelige høvding Einar Skage Andersen.

FLERE TILBUD PÅ NESTE SIDE 
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Kolsåstoppene
Onsdag 15. juni 

 
  

Vi går opp Toppåsveien, og følger videre 
den vanlige ruten opp til syd-toppen 
(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 me-
ter og klyve et kort bratt (og kanskje litt 
luftig – men trygt) parti. Fra den øverste 
toppen (379 moh) går vi ned på stien 
på østsiden av toppene, via Sætertjern, 
bygdeborgen på Gråmagan og KIF-hyt-
ta tilbake til Toppåsveien. Det er flere 
utsiktspunkter underveis med fantastisk 
panoramautsikt utover Oslo, Bærum og 
Oslofjorden. Turen tar ca. 3 timer. 

Terreng: Hovedsakelig stier i tidvis 
bratt terreng. Noe steinur. Godt fottøy 
anbefales.

Start: Ved bommen øverst i Toppås-
veien kl. 18.00.

Kart: Turkart Bærumsmarka 1:20 000 
og O-kart Kolsås 1:10 000.

Kollektiv: Buss 753 fra Sandvika 
kl. 17.42, til Toppåsveien kl. 17.48, 
eller T-bane fra Bekkestua kl. 17.37, til 
Hauger kl. 17.45 (sjekk rutetider).

Turleder: Nils Mathisrud, 
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177.

Fotturer, yoga og sunn mat 
i marka
Lørdag 18. – søndag 19. juni 

 

Dette er ikke et kurs, men turer der 
man praktiserer yoga, man trenger 
likevel ikke ha mye forkunnskaper. 
Stikkord for helgen er turer i marka, 
yoga – og avspenningsøvelser for alle 
nivå, næringsrik og bærekraftig mat. 
Turlederne står for innkjøp av maten, 
vi kokkelerer i felleskap. Hyggelig sosi-
alt samvær, vi nyter frisk luft og lang, 
lys sommerkveld. Vi tar gjerne øvelser 
ute hvis været tillater det. Overnatting 
på sjarmerende hytte. 

Oppmøte: 11.45 på Nedre Gupu. Det er 
ca. 1 km på sti fra P-plass på Franskleiv.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
kl. 10.02 til Kattås kl.10.16. 
Til fots opp til Franskleiv, ca. 30 min.

Annet: Turleder og kostveileder på 
turene er Kaisa Hafredal. Det leies i 
tillegg inn en yogainstruktør. Turen 
krever påmelding og det er et vederlag 
for å delta. Se våre hjemmesider 
(baerum.turistforeningen.no).

Abborjuvet
Søndag 19. juni 

 
  

På denne turen skal vi utforske det 
spennende og enestående “Abborjuvet”. 
Hvis været og vannføringen i Abbor-
vannbekken tillater det, så skal vi vasse, 
klatre og balansere nede i selve juvet 
oppover langs bekken helt opp til og 
langs den store og flotte Abborfossen. 
Vi kommer også forbi den fine Mølle-
fossen som i sin tid ble brukt av gårdene 
i nærheten til å male kornet sitt.

Yoga i marka.
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Erik W. Thommessen og Tor Harald 
Skogheim
BYGDIN–GJENDE
I fire turguider viser forfatterne 
oss vei gjennom tekst, kart og 
bilder til alle 2000-metertoppene 
i Norge. I denne boken beskrives 
de 33 toppene i fjellene mellom 
Bygdin og Gjende. I tillegg til 
rutebeskrivelser byr forfatterne på 
stoff om kultur historie, geologi og 
stedsnavn. 
ORDINÆR PRIS 130 ,– • NÅ 99 ,–

Rolf Utgård
PÅ SKØYTER I MARKA
Å gå på skøyter er blitt en pop-
ulær vinteraktivitet. Rolf Utgård 
beskriver i denne boka gode 
skøytevann i sentrale deler av Øst-
landet som Oslo- og Bærumsmar-
ka, Vannsjø og Hvalerøyene i Øst-
fold, deler av Glommavassdraget i 
Oppland og Oslofjorden. Presen-
tasjonen av de enkelte vannene er en blanding av fakta 
om deres kvaliteter som skøytevann og fortellinger om 
spennende turer! Boka har et fyldig kapittel om sikker-
het og is, skøyter og utstyr.
ORDINÆR PRIS 322 ,– • NÅ 199 ,–

H.O. Christophersen
PÅ GAMLE VEIER OG NYE 
STIER I OSLOMARKA
Da den kom ut første gang i 1956, 
ble den raskt den største av alle 
klassikerne om Oslo marka.  Boken 
inneholder 30 turer i grense landet 
mellom natur og kultur. Med  Peter 
Chr. Asbjørnsen og  Bernhard 
Herre som åndelige  medvandrere 
går forfatteren Oslomarka på kryss 
og tvers. Langs veien byr han på 
kulturgeografiske innføringer og kulturhistoriske 
sideblikk.
ORDINÆR PRIS 305 ,– • NÅ 199 ,–

Norsk Tindeklubb
NORSK FJELLSPORT GJENNOM 
200 ÅR
Dette er boken for alle som elsker 
fjell og fjellsport! I tekst og bilder 
skisseres 200 års fjellsport historie, 
fra de tidligste «oppdagelser» av 
norske fjell, via fjellsportens gull-
alder til den moderne tids  tekniske 
klatring og store ekspedisjoner 
til verdens høyeste fjell i Alpene, 
 Himalaya og Andes fjellene.  Beret- 
ningene i boken er illustrert med  fantastiske bilder. 
En inspirasjonsbok!
ORDINÆR PRIS 437 ,– • NÅ 249 ,–

Erik W. Thommessen, 
Tor Harald  Skogheim og Fred Kuyper
VALDRES
Boken tar deg med inn i Valdresfjella, 
et av Norges flotteste og mest varierte 
turområder. Fra det sagn omsuste 
Vassfaret i sør til Jotunheimen i 
nord, blir hele 86 topper presentert 
i tekst og fargebilder. Her er også 
instruktive kart for atkomsten. I til-
legg til turbeskrivelsene er det flettet 
inn interessante «rammetekster» om 
dalførets spennende topografi, navnenes opprinnelse og 
annet  kulturstoff. 
ORDINÆR PRIS 208 ,– • NÅ 149 ,–

Eva Huseby
DE SISTE NORDMARKINGER
Dette er ikke Nordmarka slik så 
mange turister og sportsinter-
esserte har sett den. Husebys for-
telling handler om de fastboende, 
som i mange år som binæring tok 
imot overnattingsgjester, serverte 
middager og vasket sengetøyet 
når turistene dro hjem. Mannen 
var gjerne tømmerhogger, og kona drev småbruket. 
Denne delen av markahistorien er det før skrevet 
lite om. Forfatteren tar seg tid og ser og beskriver 
det langsomme livet i marka, nærheten til naturen 
og dyrene. Anekdotene er mange, og de er under-
holdende.
ORDINÆR PRIS 262 ,– • NÅ 149 ,–

HUSK: En skogstur gir styrke til 6 dagers lesning.
(Gammelt skogsord )



Bærum Turlag 2016                     mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no28 mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no	 Bærum Turlag 2016 29

kl. 15.00. Vi bruker 1-1 ½ time på å gå 
til Sæteren. Tilbaketuren kan gjøres på 
ca. 30 min.

Kontaktperson: 
Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, 
tlf. 411 84 810.

Annet: Deltakerne vil etter påmelding 
bli bedt om å medbringe ingredienser 
til felles matlagning over bål.

Passer best for: Barn i alle aldre i 
følge med voksne.

Natt i naturen – fjelltur med 
stølsliv i Vang i Valdres
Fredag 5. – søndag 7. august 

 

Første helgen i august setter vi kursen 
mot Vang i Valdres for å oppleve tradi-
sjonelt stølsliv med geiter, sau, kyr og is-
landshester, samt en natt i Jotunheimens 
forgård. Planen er å kjøre opp i Sandalen 
i Vang og få et innblikk i stølslivet der, 
før vi lørdag fortsetter videre til fots for 
en 3-4 timers tur inn til den selvbetjente 
DNT-hytta Tomashelleren. Her lager vi 
mat og nyter sensommernatten før vi går 

tilbake til Sandalen dagen etter. Søndag 
kan vi ta turen over Slettefjellsvegen 
og stikke innom Mugnestøl Café for en 
matbit før vi kjører hjemover.

Start: Vi møtes ved Joker-butikken i 
Ryfoss fredag kl. 16.00.

Kontaktperson: Erlend Haaverstad, 
erlend@baerumturlag.no, tlf. 414 38 914.

Annet: Vi baserer overnatting på telt 
fra fredag til lørdag, og på Tomashelle-
ren lørdag til søndag. Påmelding innen 
1. august.

Passer best for: Barn i alderen 2-6 år i 
følge med voksne.

Kyststi på Larkollen
Søndag 14. august 

 
  

 I år tilbyr vi en ny, flott tur på kyststi. 
Denne gangen drar vi til Rygge kom-
mune i Østfold og går Larkollen rundt.

Turen starter nord for Larkollen sentrum 
der vi parkerer bilene på Rødstranda.  
Vi passerer Støtvig hotell, som allerede i 
1900 tok imot de første sommergjestene. 

I 2011 ble hotellet revet og gjenoppbyg-
get i Hampton/New England-stil. 

Vi skjærer etter hvert over Larkoll-
neset, for heller å gå rundt det på 
tilbake veien. På veien innover i Kuref-
jorden kommer vi forbi Sildebauen og 
Møvik der vi regner med å snu før vi er 
helt inne i Kurefjorden naturreservat. 

På hjemveien går vi mye langs sjøen på 
vakre stier forbi Søndre Danmarksbukta 
og Søndre og Nordre Nesbukta ytterst 
ved Larkollen camping. Der er det stor-
slagen utsikt mot Ytre Oslofjord, Sletter-
øyene og med Færder fyr i det fjerne.

I starten går vi noe langs vei, på gang-
veier og etter hvert mest på grusveier 
og turstier. Det kan forekomme våte 
partier avhengig av nedbør i tiden før 
turen. Dette er en tur med mange 
 idylliske landskap og nydelig fjord-
utsikt. Er det varmt nok, stopper vi 
på en av de fine  badestrendene for 
en dukkert. Det er  viktig med gode 
tursko, nok mat &  drikke og eventuelt 
badetøy. Selve turen tar 5-6 timer og er 
i overkant av 20 km lang.

Fra kyststien på Larkollen.
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Turen starter ved Fossumbanen, og 
derfra går vi forbi Lathus og bort 
til Abborvannsbekken. Så følger vi 
 bekken og juvet omtrent 1 km oppover, 
avhengig av vannføringen. Tilbake 
går vi ned til Østernvann og over 
Lathusåsen. Kanskje følger vi enda 
et spennende juv ned åssiden. Turen 
avsluttes på Fossum.

Dette er et krevende terreng, og nett-
opp derfor blir det ekstra spennende 
og en stor opplevelse. Vannføringen og 
været vil sterkt påvirke hva slags tur 
dette blir. Det kan bli en vasse- og ba-
de-tur nede i bekken eller en tur med 
mest klyving og steingåing. 

Turens lengde er ca. 7 km og tar anslags-
vis fire timer, inkludert pause. Turen 
stiller krav til muskler og ledd. Det er 
mulig å gjøre individuell tilpasning hvis 
noen synes det blir for tøft.

Utstyr: Hvis det har regnet mye de 
siste dagene, ta med skift, også sko-
skift. Velg sko med god gripesåle og 
snøring. Ta med sitteplate, mat og 
drikke. Badetøy og håndkle er greit å 
ha med. Turleder tar eventuelt med 
tau, avhengig av vannføringen.

Start: Fossums klubbhus kl. 10.10 
(busstopp, parkering).

Kollektiv: Buss 732 fra Bekkestua 09.47, 
til Fossumbanen kl. 10.03 
(sjekk rutetider).

Turleder: Svein Lie, 
svein.lie@ils.uio.no, tlf. 906 54 788, 
assistent: Sidsel Graff-Iversen, sgri@fhi.no, 
tlf. 416 62 683.

Eventuelt: Det blir ruteomlegging med 
spennende tur til en annen kløft eller juv 
hvis vannføringen i Abborvannsbekken 
er for stor. Fremmøte er uansett samme 
tid og sted. Vi legger ut informasjon om 
forholdene på Bærum Turlags hjem-
mesider (baerum.turistforeningen.no) 
1-2 dager i forveien.

Høyt i nord
Søndag 26. juni 

 
   

Turen starter med oppmøte på Gjønnes 
stasjon, der vi laster om til færrest mulig 
antall biler og reiser via Jevnaker og opp 
til parkering ved Tverrsjøstallen. Her 
starter vi en drøy dagstur som tar oss til 
fire av de åtte høyeste toppene i Nord-
marka: Kollern, Helgehaugen, Lamanns-
haugen og Svarttjernshøgda. 

De tre siste av disse toppene er blant de 
fem i Nordmarka som er over 700 moh. 
Bærum Turlag hadde en tur på disse 
sommeren 2014 (Nordmarka High 
Five). Nå går vi dem motsatt retning, 

og plusser på med Kollern, som med 
sine 688 moh er den åttende høyeste 
toppen i Nordmarka.

Turen blir på 16 – 18 km, og vi regner 
med å bruke ca. 7 timer inklusive pauser.

Start: Avreise fra Gjønnes stasjon på 
Kolsåsbanen kl. 10.00. Vi anmoder de 
som blir passasjerer om å bidra med kr 50 
til sine respektive sjåfører (bom og bil).

Kart: Nordmarka 1:50 000.

Turleder: John Hvidsten, 
nilhvi@hotmail.no, 900 91 122.

Natt i naturen – trilletur med 
overnatting
Lørdag 2. – søndag 3. juli 

 

Har du nylig fått barn, men har fortsatt 
lyst å komme deg ut på tur? Kanskje 
møte andre friluftinteresserte småbarns-
foreldre? Vi følger en barne vognvennlig 
rute gjennom skogen til Sæteren Gård. 
Her lager vi i felleskap inspirerende mat 
over bålet, mens de litt større barna 
leker. De små barna koser seg i vogn, 
 bæresele eller teppe på bakken. Over-
natting i gapahuk eller medbrakt telt.

Start: Nordli P-plass (på nordsiden av 
Griniveien motsatt næringsparken) 

FINSK INNVANDRING TIL VÄRMLAND 
OG VIDERE TIL NORGE

Vandring på Finnskogen i Hedmark og Värmland – Lørdag 4. til søndag 5. juni 2016

Finland hørte inn under Sverige fra midten av 1300-tallet og fram til 1809. I de østre regionene av Finland var det vanlig 
å drive et særegent jordbruk kalt svedjebruk, som besto i å felle skog, la fallet tørke, oftest i minst ett år, brenne det like 
før regnvær og så en egen type rug i den lunkne asken. Best avling fikk man det andre året etter utsæden. Denne formen 
for jordbruk kunne utnytte ellers ufruktbar mark og gi svær avkastning. Men bråtene ble fort utarmet, og stadig nye 
områder måtte tas i bruk. 

Det nevnes flere grunner til at finner migrerte til svenske skoger på 1500 og 1600-tallet. En ting var selve svedjebruket, 
som krevde nye arealer. En annen var tøffe tider i Finland. Når svenske makthavere på samme tid ønsket skogen bebodd, 
lå det nok nær å oppmuntre finner til å komme. De fikk faktisk flere års skattefritak for å få etablert seg, og svedjebruket 
ble på den tiden akseptert. Mange slo seg ned i Värmland og Dalarne, og noen flyttet videre inn i Norge. Den finske kul-
turen “overlevde” på Finnskogen frem til tidlig på 1900-tallet, ikke i form av svedjebruk, men i form av språk, matretter, 
bygningsskikk og skogfinsk identitet. Så sent som i 1940-årene fantes det folk som snakket finsk. Som kjent for mange i 
Bærum Turlag, var det skogfinsk innvandring også til våre trakter.
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Topptur til Haveråsen i 
Vestmarka
Søndag 28. august 

 
  

Turen starter fra Franskleiv i Vestmarka, og 
vi går mot Nedre Gupu og videre til Furu-
holmen. Rett etter Furuholmen tar vi av 
på stien “Saltveien” 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 topp-boken. Vi 
går ned til Sandungen på veien tilbake. De 
som vil kan stoppe og ta et bad her. Turen 
går videre over Helgesbonnhogget, forbi 
Svafoss og midtre fløyta tilbake til Furu-
holmen. Videre går vi samme vei tilbake til 
parkeringsplassen på Franskleiv.

Turen er på ca. 13 km i kupert terreng. 
Anslått tid er ca. 3 ½ time, inklusive 
pauser.

Start: Franskleiv (Vestmarksetra 
P-plass) kl. 11.45.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
kl. 11.02 til Kattås kl. 11.16 (sjekk 
rutetider). Til fots opp til Franskleiv, 
ca. 15 min.

Turleder: Kaisa Hafredal, 
kaisahafredal@online.no, 
tlf. 957 94 385.

Kajakk – Slependen-
Sandviksbukta-Ostøya
Lørdag 3. september 

 

Vi møtes ved kajakkstativet til Os-
lofjordens friluftsråd på Slependen 
(under motorveien ved McDonald’s 
ved Gyssestad). Derfra padler vi ut 
Slependrenna, forbi Kalvøya mot 
Høvikodden, og vi runder Borøya der 
vi går i land for en kort pause. Deretter 
padler vi mellom Ostøya og Brønnøya, 
videre langs sørsiden av Langåra, hvor 
Høyerholmen ligger på utsiden. Vi tar 
en times lunsjpause på en fin strand 
på sydvestre side av Langåra. Tilbake 
til Slependen langs sundet mellom 
Landøya og Nesøya. Turen er ca. 13 km 
lang og tar ca. 3-4 timer. Turen går dels 
gjennom trange farvann der vi er i ly 
for vinden, mens andre deler av ruten 
er åpne ut mot fjorden.

Vi tar forbehold om at ruten kan bli 
endret eller forkortet avhengig av vind-
forhold og padleferdigheter i gruppen.

Oppmøte: Ved Gyssestad kl. 10.00.

Turleder: Nils Mathisrud, 
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177.

Påmelding: Turen krever påmelding til 
turleder, innen torsdag 1. september.

Natt i naturen – langtur med 
overnatting 
Lørdag 3. – søndag 4. september 

 

Vi går Pilegrimsleden fra Øverland 
P-plass, via Muren og opp til Haslum-
seter kapell. Her camper vi på Vollen 
utenfor kapellet. Vi arrangerer en 
bålpanne for grilling, eller dere har 
med eget stormkjøkken (ev. gjør vi 
opp et bål underveis på turen). Det er 
ca. 10 km tur på lørdagen, men vi har 
god tid og tar det som en hyggelig tur. 
Mulig går vi litt utenfor stien. Ta med 
kart og kompass. Dagen etter går vi 
ned via Sæteren og deltar på Kom deg 
ut-dagen. Turen avsluttes på Sæteren 
og dere går selv hjem derfra.

Kontaktperson: 
Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, 
tlf. 411 84 810.

Annet: Alle må ha med eget telt og det 
de skal spise.

Passer best for: Alle barn som er i stand 
til å gå distansen enten på egne ben 
eller i bæremeis, og i følge med voksne.

Grunnleggende turlederkurs
Lørdag 3. – søndag 4. september

Har du lyst til å være DNT-turleder 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 turledere i Bærum Turlag blir 
også medlem i turledergruppa til DNT 
Oslo og Omegn der det arrangeres tema-
kvelder, 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.

Start: Franskleiv kl. 10.30. Slutt 
 søndag kl. 17.00 på Franskleiv.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
 terminal kl. 10.02 til Kattås kl.10.16. 
Til fots opp til Franskleiv, ca. 15 min.

Påmelding: Kurset krever på-
melding. Se våre hjemmesider 
(baerum.turistforeningen.no).

Kom deg ut-dagen på 
Sæteren Gård
Søndag 4. september 

 

Arrangement på Sæteren Gård. Det blir 
natursti fra P-plassen på Øverland. Pre-
mier til alle. Mange morsomme aktivite-
ter, mini-Reverock, bål med pinnebrød-
steking, Turbo er på plass og mye moro. 
En perfekt utedag! Følg med på våre 
hjemmesider for mer informasjon.

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

Adkomst: På turvei fra Øverland 
P-plass, 2 km. Veien er merket med 
skilt og natursti.

Kollektiv: Buss 143 fra Bekkestua kl. 10:47 
til Åsterud kl. 10:51, 200 m nordøst for 
P-plassen på Øverland (sjekk rutetider).

Passer best for: Alle barnefamilier.

Opp Manaskaret og ned 
Krokkleiva med kulturhistorie 
og kongelig utsikt
Lørdag 10. september 

 
  

Turen starter fra Elstangen i Hole med 
400 meter stigning opp bratte Manas-
karet til den åpne vollen på Byflakseter. 
Utsikt, kaffepause og historier om gamle 
ferdselsruter underveis. Videre på nye 
blåmerka stier til Finneflakseter, hvor vi tar 
lunsj. Herfra nordover til Kongens utsikt 
med ny kaffepause og fantastisk utsikt. Ned 
forbi Kleivstua og den gamle Krokkleiva 
til Sundvollen. Turleder er områdeleder 
for stiene på Krokskogen sør og vil fortelle 

Start: Vi møtes på Gjønnes p-plass 
kl. 09.30 og fordeler oss i biler.  
NB! De som sitter på i andres biler,  
må spleise på kjøreutgifter.

Vi kjører i litt over 1 time via Oslo 
på E18, videre på E6 ved Tusenfryd/
Svartskog til vi er forbi avkjøring til 
Moss. Deretter tar vi av på riksvei 
118 Ryggeveien, så riksvei 119 utover 
 Larkollenveien. Før Larkollen sentrum 
tar vi til høyre ned Billmannsbakken 
for å parkere på Rødstranda.

Turleder: Trine Hansson, 
trine@baerumturlag.no, 907 52 338.

Padletur i Skjebergkilen, 
Grimsøy-Singløy
Lørdag 20. – søndag 21. august 

 

Vi møtes på Grimsøy i Skjebergkilen 
(Østfold). Vi krysser først Skjebergkilen 
over til Karlsøyene og fortsetter sørover 
til Singløya. Vi bruker litt tid på å finne 
og etablere leirplass. Deretter tar vi en 
ettermiddagstur i skjærgården, muligens 
over til Kirkeøy. På søndag padler vi via 
Karlsøyene tilbake til Grimsøy. Turen 
avsluttes søndag ettermiddag.

Turen gjennomføres ut fra rådende 
vær- og vindforhold. I tilfelle mye vind 
og store bølger vil vi turen legges noe 
om, ta en alternativ rute nærmere 
land, med overnatting på fastlandet.

Ta med: Overnattingsutstyr, varme 
klær (til kvelden), primus, mat og nok 
drikke (det er ikke mulig å fylle på 
drikkevann på turen). Deltakere vil få 
ytterligere informasjon etter påmel-
ding (og ved forespørsel).

Oppmøte: På Grimsøy kl. 11. Det er ca. 
1 ½ time kjøring fra Sandvika. Veibe-
skrivelse vil bli sendt alle påmeldte.

Turleder: Nils Mathisrud, 
nils@vingtor.net, telefon 954 35 177.

Påmelding: Turen krever påmelding 
til turleder, innen onsdag 17. august.

Mørkt og bratt – Gyrihaugen 
via Mørkganga
Søndag 21. august 

 
   

Turen starter med oppmøte på Gjønnes 
stasjon på Kolsåsbanen, der vi laster om 
til færrest mulig antall biler, og reiser via 

Sollihøgda og Sundvolden inn til liten 
parkeringsplass på østsiden av Steins-
fjorden, like nord for Elviktangen. 

Herfra går vi på blåmerket sti som blir sta-
dig brattere, opp mot Mørkganga. Dette er 
et trangt “hogg” i fjellet, og ganske utypisk 
for Nordmarksterrenget. Det kreves litt 
klyving det siste stykket, men det er struk-
ket wire langs ruta her, så alle kommer 
opp! Når vi er oppe, blir vi belønnet med 
en fantastisk flott utsikt over Steinsfjorden, 
Tyrifjorden og vakre Ringeriksbygder. 
Turen videre går rundt Migartjern og opp 
på Gyrihaugen (682 moh), der utsikten 
er enda finere! Tilbaketuren går ut over 
Gyriflaka, før vi tar av til Skardtjern og 
videre på skråsti ned lia mot parkeringen.

Turen blir på ca. 10 km og vi regner med 
å bruke ca. 4 timer inklusive pauser.

Start: Avreise fra Gjønnes stasjon på 
Kolsåsbanen kl. 10.00. Vi anmoder de 
som blir passasjerer om å bidra med kr 50 
til sine respektive sjåfører (bom og bil).

Kart: Nordmarka 1:50 000.

Turleder: John Hvidsten, 
nilhvi@hotmail.no, 900 91 122.

Vest for Singløya ligger Sponvika og Svinesund, ved innløpet til Iddefjorden. Dette kan bli en mulig retur tilbake fra Singløya.
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Den store turdagen
Søndag 18. september 

 

En turdag for absolutt alle – med eller 
uten barn. Det blir musikk, eventyrfor-
teller, natursti, fire forskjellige startste-
der så alle kan gå den turen som passer 
for seg, fellestur for de med barn i bære-
meis og barn som ønsker å gå sammen, 
langtur for voksne som går innom Den 
store turdagen tar lunsjen i hytteveggen 
og får med seg utekonsert med Per Volle-
stad, grillig av medbragt på bålpanne og 
gratis pinnebrød. Den store turdagen 
er et årlig dagsarrangement i Bærum 
Turlag som er kommet for å bli!

Startsteder: Burudvann, Øverland, 
Skytterkollen, Fossum.

Annet: Inviter med deg alle du kjenner 
til en opplevelse for store og små turglade 
i Bærum. Se egen kunngjøring side 33.

Passer best for: Absolutt alle!

Ferskingkurs i friluftsliv
Lørdag 24. – søndag 25. september

Se egen kunngjøring side 18.

DEN STORE TURDAGEN
Søndag 18. september

Den store turdagen var en stor suksess i 2015. Omkring 1500 mennesker 
var innom Brunkollen i løpet av arrangementet. Eventyrstund og visesang, 
natursti og premier, og ikke minst et strålende vær, bidro til å skape en lun og 
hyggelig familiedag for store og små. 

Bærum Turlag ønsker at tredje søndag i september i framtida skal bli Bærums 
 store turdag der befolkningen fra fire ulike startsteder finner fram til Brunkollen for 
leik og moro. De fire turene vil være merket med DNTs merkebånd og natursti.

Avmarsj med turleder

Burudvann –  godt egnet for barnefamilier kl. 11.00

Øverland parkering – langtur                          kl.  9.30

Skytterkollen – godt egnet for barnefamilier    kl. 11.00

Fossum klubbhus – langtur                                                    kl.  9.30

Fra Fossum også for rullestolbrukere og barnevogner.

På Brunkollen vil det bli eventyrstund for barna i lavvoen, og på plassen foran turist-
hytta vil vi få høre sang og musikk fremført av Per Vollestad fra Gutta på  Skauen. 
Det vil bli mulighet for å grille medbrakt og Brunkollen er åpen for servering.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Ellen Næsje: 
ellen@baerumturlag.no, tlf. 952 40 607.

Fra Den store turdagen 2015 på Brunkollen.
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om gamle veifar, kulturminner og nye 
blåmerka stier underveis. Turen er 12-13 
km lang i kupert terreng og vi beregner ca. 
6 timer med alle felles pauser. Godt fottøy, 
mat og nok drikke anbefales.

Turen er fellestur med Asker Turlag.

Start: Fra Elstangen bussholdeplass 
ved E 16 i Hole kl. 09.50. Mulighet for 
parkering rett ovenfor bussholdeplas-
sen og rundtur tilbake til Elstangen 
(noe lenger tur).

Kollektiv: Buss 200 fra Sandvika mot 
Hønefoss til Elstangen/Rørvik. Avgang 
fra Sandvika terminal kl. 09.06, til 
Elstangen 09.47. Sjekk stoppesteder, 
tider og priser på www.brakar.no. 
Timesrute tilbake fra Sundvollen og 
Rørvik.

Turleder: Håkon Breivik Myhr, hakon.
breivik.myhr@nesodden.kommune.no, 
tlf. 902 85 417 (helst SMS).

Høstturer, yoga og sunn mat 
i marka
Lørdag 10. – søndag 11. september 

 

Dette er ikke et kurs, men turer der 
man praktiserer yoga, man trenger 
likevel ikke ha mye forkunnskaper. 
Stikkord for helgen er turer i marka, 
yoga – og avspenningsøvelser for alle 
nivå, næringsrik og bærekraftig mat. 
Turlederne står for innkjøp av maten, 
vi kokkelerer i felleskap. Hyggelig so-
sialt samvær, vi nyter frisk høstluft og 
tar det været vi får på denne årstiden. 
Sol som varmer eller friskt høstregn. 
Overnatting på sjarmerende hytte.

Oppmøte: 11.45 på Nedre Gupu. Det er 
ca. 1 km på sti fra P-plass på Franskleiv.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
kl. 10.02 til Kattås kl.10.16. Til fots opp 
til Franskleiv, ca. 15 min.

Annet: Turleder og kostveileder på 
turene er Kaisa Hafredal. Det leies i 
tillegg inn en yogainstruktør. Turen 
krever påmelding og det er et vederlag 
for å delta. Se våre hjemmesider 
(baerum.turistforeningen.no).

Tur til Kjerkeberget

Søndag 11. september 
 

   

Turen går opp Kampekleivene  forbi 
Rognlivann, Johnsrudkampen, 
 Karidalen, Dammyrdalen og på sti vest 
for Karlstadbekken til vei og sti opp 
til  Kjerkeberget 620 moh. på  Høgåsen 
syd for Heggelivann. På returen tar 
vi blåmerka sti rett vest, nord for 
 Karlstadhøgda. Deretter Kusteinløypa 
syd til løype skillet Løvlia/Kampen. Over 
Vidvangen, Victoria, Rognlivann og ned 
til Tobånn. Matpauser på Kjerkeberget 
og Vidvangen. Turen tar ca. 8 timer.

Start: P-plassen på Tobånn kl. 10.30.

Kollektiv: Buss 753 fra Sandvika 09.42 
til Bykrysset 10.10 (sjekk rutetider).  
15 minutter å gå til Tobånn.

Turleder: Liv Arnesen, 
liv@livarnesen.com, telefon 
901 37 030.

Utsikt fra Manaskaret mot Tyrifjorden.
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Nr. Navn Område Moh

1 Svarttjerns høgda NV 717

2 Helgehaugen NV 705

3 Oppkuven SV 704

4 Ringkollen NV 702

5 Lamannshaugen NV 701

6 Venehaugane NØ 692

7 Bislingflaka NØ 691

8 Kollern NV 688

9 Gyrihaugen SV 682

10 Rughaugene NV 681

11 Ballangrudkollen NV 679

11 Gjørudhaugen NV 679

13 Åssjøbrenna NV 678

14 Nyseteråsen NV 676

15 Skjennumsflaka NV 674

16 Stigsrudåsen NV 667

17 Høgvolltoppen NV 665

18 Langvassbrenna NV 663

19 Fjellsjøhøgda NØ 659

20 Øyangsrøysa NV 658

21 Juthaugen NV 657

22 Brennåsen SV 654

22 Svarthaugen NV 654

24 Pershusfjellet NV 650

25 Storflaka SV 649

26 Abrahamshaugen NV 642

26 Grasdalskollen NV 642

28 Branntjernshøgda NØ 640

29 Storflåtaflaka NV 639

30 Høgåsen NV 634

31 Gråberghaugen SV 632

32 Seksputthøgda NV 631

33 Kjerkeberget NØ 629

33 Spålsberget NV 629

35 Kjerkeberget 
(Høgåsen)

SV 620

35 Revshammeren NØ 620

37 Sandbekkmana NV 618

38 Småflaka SV 617

39 Kulpåsen SV 616

40 Skottehøgda SV 615

40 Tolleråse NV 615

42 Lorthølkollen NV 614

43 Kikuttoppen SØ 611

43 Lauvliseterbrenna SV 611

45 Sandungskollen SØ 610

46 Kustein SV 609

47 Stubdalsflaka SV 608

48 Høgflaka NV 607

49 Stubdalskampen SV 605

50 Askehøgda SØ 604

51 Djupvasshøgda NV 601

52 Gråberget SV 596

53 Nautsundkollen NV 594

54 Bærumskollen SV 592

55 Sinderbrenna NV 587

56 Aklangsbrenna NV 586

56 Tvetjernhøgda NV 586

58 Kjeringkollen SV 585

58 Rolighaugen NV 585

60 Damåshøgda NV 584

61 Hinghanghaug NV5 83

62 Stuevassåsen SV 582

63 Katnosfjellet NØ 580

64 Velohøgda NØ 578

65 Bleiksjøflaka NV 576

66 Fagerliflaka NV 575

66 Spålshøgda NV 575

68 Kampeknerten SV 574

68 Katnoshøgda NV 574

68 Mørkereiåsen SV 574

68 Søttjernberget SV 574

72 Knippehøgda NØ 573

73 Evjeåsen SV 570

74 Heikampen SØ 569

74 Høgkollen NV 569

76 Brentebråtåsen NV 567

77 Prekestolen NV 560

78 Aklangshøgda NV 551

79 Skinnskattberget NØ 550

80 Vidvangen SV 549

81 Aboråsen SV 547

82 Gopletjernåsen SV 546

83 Holtåsen NV 545

84 Slottsåsen SV 541

85 Slottet SV 538

85 Øskjevallsbrenna SV 538

87 Mellomkollen SØ 537

88 Tupperen SV 533

89 Styggedalsmana SV 532

90 Otertjernsåsene SV 531

91 Råkollen SV 528

91 Skansen SV 528

93 Haukåsen SV 527

94 Glotjernskollen SØ 525

94 Kobberhaugen SØ 525

96 Barlindhøgda SØ 524

96 Gaupekollen SØ 524

98 Molikåssen SV 523

98 Stubberudseter-
høga

SØ 523

100 Tømmeråsen SV 522

101 Middagskollen SØ 520

101 Storhaugen SØ 520

103 Midtkollen SØ 519

103 Vittenbergkollen SØ 519

105 Knappa SØ 518

106 Eriksknatten SØ 517

107 Ormtjernhøgda SV 511

108 Barlindåsen SV 510

108 Svaraberget NØ 510

110 Torgeseterhøgda SV 509

111 Geitstigen SV 506

111 Hornet SV 506

111 Rundtom SV 506

114 Daltjuvmana NØ 505

114 Danielshøgda SV 505

116 Almedalshøgda NØ 504

117 Bukkehøgda SV 502

117 Hytteåsen SØ 502

117 Kavlebruhøgda NV 502

117 Varden NØ 502

HIGH FIVE
“Nordmarka High Five” er et begrep 
som etter hvert har festnet seg hos 
nordmarkstravere. Man tenker da på 
Nordmarkas fem høyeste åser, de over 
700 moh. For mange er det blitt et 
mål i seg selv å bestige disse. Toppene 
kan bestiges én etter én, på snø eller 
barmark, og man kan bruke så lang tid 
man lyster.

Mange legger imidlertid vinn på å 
bestige alle toppene på én dag, for 
eksempel ved å starte på sykkel i 
Sørkedalen. Toppene tas da gjerne i 
rekkefølgen Oppkuven, Ringkollen, 
Svarttjernshøgda, Lamanshaugen og 
Helgehaugen. Å sykle til topps er ikke 
mulig til noen av toppene, med for-
behold om Ringkollen som med noen 
korte trille/bæreetapper trolig kan nås 
med sykkel for en habil terrengrytter. 
Men veldig langt er det ikke å gå til 

toppene hvis man sykler så nær man 
kan komme. En lang dagstur blir dette, 
gjerne 10 timer, og helt utrent bør man 
heller ikke være. 

Et annet alternativ, som tar litt kortere 
tid, kan være å ta toget til Grua, ta med 
sykkel og ta toppene en for en, gjerne i 
omvendt rekkefølge av den førstnevnte. 
Turen kan avsluttes i Sørkedalen. 

Vi kjenner også noen som har kombi-
nert bilkjøring, sykling og vandring. 
Ved å kjøre til Ølja nord i marka kan 
man først bestige Svarttjernshøgda, 
Lamanns haugen og Helgehaugen til 
fots. Kjører så med bil til parkerings-
plassen på Ringkollen og går opp på 
toppen. Siste etappe blir kjøring til 
Damtjern, sykling på veien mot Skotta 
og videre opp i Kuvelia så nærme man 
kommer Oppkuven. Ca. 20 minutters 
gange til toppen. Starter man bilturen 

i Bærum, kan hele prosjektet være 
fullført på om lag 7 timer.

JUVELENE I MARKA
Nedenfor presenteres ei liste over alle 
toppene i marka over 500 moh, i alt 
120 topper. Bare navngitte topper er 
med på oversikten, og området øst for 
Rv4 er ikke inkludert. Juvelene i marka 
kaller vi gjerne disse toppene, fem 
over 700 m, 46 mellom 699 og 600 m 
og 69 mellom 599 og 500 m. Lista er 
utarbeidet av Dr. Clumpfot, liden-
skapelig markaentusiast, og baserer seg 
på kart over Oslo Nordmark 1: 50 000. 
Områdetilvisingen i tabellen på neste 
side viser til dette kartet.

For noen kan det kanskje bli et prosjekt 
å bestige alle toppene over 500 moh.

Einar Skage Andersen
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JUVELENE I MARKA
Utsikt fra Gyrihaugen 682 moh., mot Tyrifjorden.
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Aktuelt kart er Bærum Turlag og IL 
Tyrving sitt kart “Bærum Vestmark”, 
1:20 000.

Start: Franskleiv (Vestmarksetra) 
kl. 10.30.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika 
kl. 10.02, til Kattås kl. 10.16 (sjekk 
rutetider). Til fots opp til Franskleiv, 
ca. 15 min.

Turleder: John Hvidsten, 
nilhvi@hotmail.no, telefon 900 91 122.

Natt i naturen 
– stjernekikking
Lørdag 2. – søndag 3. oktober 

 

Lær om universet på naturstien vi 
setter opp rundt plassen. Se i en riktig 
stjernekikkert og spør astronomene 
om alt det du lurer på. Blir det klart 
får vi besøk av amatørastronomer som 
viser frem nattehimmelen i teleskoper 
og svarer på spørsmål. De som har lyst 
kan bli igjen og overnatte i gapahukene 
eller under stjernene.

Start: Sæteren Gård fra kl. 17. Det er 
ca. 2 km å gå fra P-plassen ved Øver-
land Gård (barnevognvennlig vei).

Kontaktperson: Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, tlf. 411 84 810.

Annet: Medbring mat og utstyr til 
overnatting.

Passer best for: Barn fra 6-10 år, i følge 
med voksne, men alle er velkomne. Barn 
over 12 år har mulighet å overnatte uten 
foreldre ved forhåndsavtale med turleder. 
Turleder har selv barn med, så barna må 
kunne klare seg selv.

Vandring i Maridalens 
kulturlandskap
Søndag 9. oktober 

 
 

Vi vandrer fra Hammeren i Maridalen 
gjennom kulturlandskapet til kirkeru-
inene, videre på Maridalsveien og 
Greveveien og gjennom tunet på Nes 
gård. Deretter passerer vi kongeeikene, 
krysser Dausjøelva og kommer fram 
ved Berntsberg. Vi går videre langs 
Greveveien til Sandermosen nedlagte 
jernbanestasjon. Her starter den mest 

krevende delen av turen i det vi tar oss 
over den nokså spesielle Barlindåsen 
til Snippen ved Sørbråten. Her blir 
det pause. Retur fra Snippen langs 
Hakadalsveien og Greveveien tilbake 
til Hammeren. Det blir korte kultur-
historiske stopp ved kirkeruinene, Nes 
gård, kongeeikene, Sandermosen og 
Snippen. Turen tar om lag 4 timer.

Start: Hammeren i Maridalen kl. 10.45.

Kollektiv: Buss 37 fra bussterminalen 
på Grønland kl. 10.01 til Maridalen. 
Buss 51 fra Maridalen kl. 10.24 til 
Hammeren kl. 10.37 (sjekk rutetider). 
Det blir også felles personbiltransport 
fra Gjønnes stasjon hvor vi fordeler oss 
på færrest mulig biler og kjører derfra 
kl. 10.00 til Hammeren.

Turledere: John Hvidsten, 
nilhvi@hotmail.no, 
tlf. 900 91 122 og Einar Skage 
Andersen, skage@baerumturlag.no, 
tlf. 908 50 991.
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Fra kirkeruinene i Maridalen.

Ramsåsen – en ukjent perle

Søndag 2. oktober 
 

   

Vi møtes på parkeringsplassen på 
Franskleiv, og avventer mulige buss-
passasjerer før vi starter nordover langs 
lysløypa. Etter hvert tar vi oss opp på 
Ramsåsen og følger kanten nordover, 
med noen flotte utsiktspunkter over 
Bærum og Oslofjorden badet i sol – får 
vi håpe. Vi skal også innom et minne fra 
krigen – Ramsåsstua, som er bygget inn i 
terrenget og ble brukt som skjulested. På 
nordenden av åsen går vi ned Skoslite-
ren og bratt opp på Røverkulåsen med 
gravrøyser fra bronsealderen. Deretter 
drar vi vestover til turlagets nye hytte i 
østenden av Svartvann, der vi tar dagens 
hovedpause. Så drar vi sørover forbi 
Langåshytta som var et viktig samlings-
sted for Milorg under krigen. Videre til 
Ståvivollen og Haugsvollen, før vi tar den 
siste motbakken opp til Ringihytta og så 
ned til Franskleiv. Vi treffer nok folk på 
veien, men langt færre i denne delen av 
Vestmarka enn lengre vest.

Turen blir på 16 – 18 km med en del 
høydeforskjeller. Vi regner med å 
bruke ca. 6 timer, inklusive pauser. 

Topper i Bærumsmarka 
– Høgåsen, Dæliseteråsen og 
Lønnmåsahøgda
Søndag 25. september 

 
  

På denne turen får vi med oss tre topper 
på over 400 meter, fin natur, Sørkeda-
lens kulturlandskap og Bærums markas 
skiterreng på kryss og tvers av løype-
traseene. 

Vi møtes på busstopp Årnes i Sørkedalen. 
Oppstart på blåmerket sti langs Sørkedals-
elva, så mot nord, først på skogsbilvei, så 
tar vi en umerket liten sti opp til Høgåsen 
(414 moh.). Etter en pause på toppen går vi 
ned til blåmerket sti ved Vepsebakken hvor 
vi møter merket sti. Vi runder Abborvann 
på nordsiden, kommer opp til Triungsvann 
og tar av sørover på blåmerket sti mot Eiks-
bakkhytta. På veien tar vi en liten avstikker 
til toppen av Dæliseteråsen (455 moh.). 

Hovedpausen tar vi ved Eiksbakk, som 
er gammel setergrunn. Herfra tar vi 
blå-stien Sløyfeveien, som er en gammel 
flerbruksrvei for blant annet tømmer- 
og torvtransport. Navnet skriver seg 
fra tømmerkjøring i sløyfetrasé. På vei 
ned legger vi inn et sidesprang opp til 

Lønnmåsahøgda (422 moh., pause). 
Lønnmåsahøgda har flat rygg med åpen 
og variert natur av type “eventyrskog” på 
toppen. På myrene her var det torvuttak 
under siste krig. Fra Østernvann tar vi 
stien “Bogstadvannet rundt” og passerer 
Bjørnsgård på vei tilbake til Årnes. 
Bjørnsgård er som et folkemuseum i 
miniatyr, med en samling av 19 fredede 
bygninger fra ulike daler i Sør-Norge. 
Den drives i dag som selskapslokale.

Turen er ca. 11 km lang og middels ku-
pert. Den går for det aller meste på stier, 
større og mindre, og ca. 400-500 meter 
går vi i terreng (derfor 3 støvler). Lette 
fjellsko eller solide terrengsko anbefales.

Tid anslås til 4-5 timer inkludert pauser. 
Terrenget er middels kupert. Ta med 
sitteunderlag, mat og drikke. Kart: 
Bærums marka 1:20 000 utgitt 2015.

Start: Årnes busstopp i Sørkedalen 
kl. 10.45.

Kollektiv: Buss 41 fra Røa 10.27, til 
Årnes 10.36. 

Turleder: Sidsel Graff-Iversen, 
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683.
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På topptur i Bærumsmarke - fra trollsteinene ved Tangenåsen.
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Turleder: Einar Skage Ander-
sen, skage@baerumturlag.no, 
tlf. 908 50 991. Assistent: Ragne 
Eilsabeth Hansen, tlf. 907 53 248.

Natt i naturen – grøss og gru 
på Nedre Gupu
Lørdag 29. – søndag 30. oktober 

 

Tør du gå inn i skogen denne kvelden? 
I mørket? Blant merkelige lyder, raslende 
busker og rislende bekker. Kanskje ser 
du skumle skygger? På veien blinker det i 
reflekser og fakler blafrer i vinden. Eller 
er det noe annet som blinker, og hvem 
blåste ut fakkelen? Tør du banke på i 
spøkelseshuset eller smake på hekse-
drikken? På Nedre Gupu blir det (u)
hyggelig bål ved gapahukene og mulighet 
for å overnatte for de som har lyst. Vi 
har reservert lavvoen eller du kan sove i 
gapahukene eller eget telt.

Start: P-plass på Franskleiv kl. 17.00-
18.00. Dere går selv på sti 1,5 km inn 
til Nedre Gupu. Følg refleksløypa. Vi 
avslutter på Franskleiv ca. klokken 
20.00 for de som ikke vil overnatte.

Kontaktperson: Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, tlf. 411 84 810.

Annet: Ta med det dere vil grille på 
bålet. Husk at det er 1,5 km å gå inn og at 
denne distansen også skal gås tilbake. Kle 
dere ut hvis dere vil! Men husk da varme 
klær utenpå kostyme eller et kostyme 
man ikke fryser i. Velkommen til en 
annerledes Halloween-feiring! Medbring 
selv mat og utstyr til overnatting. Inne i 
lavvoen er det reinsdyrskinn å sove på.

Passer best for: De som tør! Men ta 
med en voksen som ikke er skvetten.

Rundtur ved Grini fangeleir
Søndag 30. oktober 

 
 

Vi møtes ved busstopp og P-plass rett 
utenfor Grinimuseet, som holder til i 
kommandantboligen fra krigens dager. 
Turen starter langs veien østover og vi 
tar blåmerket sti opp mot Skytterkol-
len. Da er vi straks ved et steinbrudd 
hvor fanger temmelig sikkert har job-
bet. Vi følger stien videre til Lund. Her 
sto på 1800-tallet en husmannsplass 
under Øvre Haga. Vi ser etter spor av 

ruin litt nord for det nåværende huset. 
Så går stien sørover til Sæteren Gård. 
Her passer det godt med en pause! 

Så går turen langs Seterbekken. Vi 
følger Ankerveien østover mot Grini. 
Ankerveien ble anlagt av Peder Anker på 
1790-tallet for transport mellom Bærums 
Verk og Hammeren i Maridalen. Vi krys-
ser en bevart stump av Fangeveien, som 
gikk fra Grinileiren til Nordli gård, hvor 
“land-adelen” blant fangene jobbet. Vi 
krysser Lundbekken og merker oss jordet 
“Øst-Preussen” på vår venstre side. I sør-
vestre hjørne av Øst-Preussen står fortsatt 
en gammel eik. Fanger som var så heldige 
at de kom ut, la beskjeder til omverdenen 
her. Det vanket nok noen matpakker 
også. Et steinkast fra eika ligger nedre ret-
tersted, hvor to unge menn ble henrettet 
i juli 1944. Vi runder Øst-Preussen og ser 
etter ruin som skriver seg fra Nordby gård 
som senere ble flyttet. Nå er vi straks ved 
øvre rettersted, hvor tre kvinner og tre 
menn ble skutt. 

Ved de to retterstedene og eika treffer 
vi turlagets egen historiker, Einar Skage 
Andersen, som forteller mer fra Grini 

GRINIFANGE
Grini – søndag 30. oktober 2016

Fangene på Grini var arrestert for svært ulike “forbrytelser”, fra bruk av nisselue til sabotasje og etterretningsvirksomhet. 
Noen av dem hadde hatt som jobb å skaffe overnatting til folk som trengte dekning på vei til Sverige, uten å vite alt om 
operasjonene de på den måten tok del i. Man skulle jo vite minst mulig. 

For tyskerne var noen fanger viktigere enn andre. Fanger som kunne bidra til å rekke opp nettverk av sabotører og andre 
farlige motstandsfolk, satt isolert på “Haft”, i selve fengselet. Jevnlig ble de hentet til “behandling” for å lekke opplys-
ninger om folk som fortsatt var på frifot. Den unge, pene vestkantfruen Lise Børsum var blant disse. Hun beskriver 
hvordan hun og andre, på kreativt vis, klarte å holde kontakt med medfanger ute i leiren. Det som gjaldt, var å dele 
informasjon om hva de enkelte sa under forhør, slik at forklaringer kunne støtte hverandre uten at noe viktig ble røpet. 
Odd Nansen gjorde en viktig jobb i dette informasjonsnettverket. Best var det om man under tortur kunne “si noe sant” 
som man visste at tyskerne visste fra før, eller røpe folk man visste var i Sverige. 

Lise Børsum satset på å “prate en masse tull” og konversere torturistene mest mulig normalt. Som kvinne spilte hun opp til  
å være uvitende og dum, noe hun kanskje ble trodd på. Sitat: “Jeg spilte videre. Er det mulig at jeg kan ha hjulpet  mordere?  
Det var da forferdelig. Astrid var en dårlig venninne som lurte meg til sånt. Huff a mei.” Det ble nye forhør og  konfrontasjoner 
ettersom nye motstandsfolk kom inn i leiren. Hun klarte å la være å røpe noe og fikk ros gjennom fangenettverket. Men hennes 
sak var dårlig uansett; det skulle ikke bli allment kjent hvordan fanger kunne bli “behandlet”. En dag kom beskjeden om 
 transport – til en leir i Sør-Tyskland. Hun var fra da en Nacht und Nebel-fange, som skulle forsvinne sporløst. Men det visste 
hun ikke da hun reiste fra Grini, lykkelig over å komme ut av cellen og sikker på at krigen snart var slutt.

Kilde: Lise Børsum. Fange i Ravensbrück. Gyldendal. Utgitt første gang 1946.

Vensåskollene
Søndag 16. oktober 

 
  

Start fra parkeringsplassen ved Burud-
vann. Vi følger den nye blåmerka stien 
over Kirkebykollen til Vensåskollene. 
Herfra er det flott utsikt over Lomme-
dalen og ut fjorden helt til Håøya. Vi går 
videre langs den nymerka stien som går 
øst for Pelåsen til Vensåsseter der vi tar 
turens hovedpause. Fra Vensåsseter går 
vi på blåsti/skiløype forbi Hansinebånn, 
og ved Rumpemyra der skiløype og blåsti 
deler seg, følger vi blåstien tilbake til vei, 
og går på den siste kilometeren tilbake til 
parkeringsplassen.

Start: Parkeringsplassen ved Burud-
vann kl. 10.30.

Kollektiv: Buss 753 fra Triangelen/
Bærums Verk kl. 10.01 til Eineveien kl. 
10.04 (sjekk rutetider). Det er 25 minut-
ter å gå langs Lommedalsveien/Skolle-
rudveien/Burudveien til Burudvann. 
Gode parkeringsforhold ved start.

Turleder: Trine Hansson, 
trine@baerumturlag.no,  
tlf. 907 52 338.

Munthe og Eilif Peterssen og arkitekten 
Arnstein Arneberg. Historiker og politiker 
Halvdan Koht bodde også på Lagåsen. Turens 
lengde er ca. 4 km og tar 2-3 timer.

Start: Lysaker stasjon kl. 11.00.

Kollektiv: Buss 143 fra Bekkestua 
kl. 10.47 til Lysaker kl. 10.54. Tog fra 
Sandvika kl. 10.52 til Lysaker kl. 10.57 
(sjekk rutetider). Parkeringshus rett 
ved (svindyrt).

VENSÅSSETER
Vensåskollene – Søndag 16. oktober 2016

Vensåsseter var tidligere seter for gårdene Muserud, Kirkeby, Tasserud og de to 
største Vensåsgårdene i Lommedalen. Det eldste huset på setervollen er Anne 
størhuset, oppkalt etter Anne Eriksen Haugen fra Hol i Hallingdal. Anne setret 
på Vensås i 15 somre fram til 1907. Setringa her tok slutt i 1962, trolig den siste 
setringa i hele Oslomarka. Vensåsseter lå sentralt til på kølaskauen i tida Bærum 
Jernverk var i drift. Verkslegen på Bærums Verk var nærmeste lege for folk i 
Sørkedalen. Stod det om liv, tok sørkedølene snarveien over Vensåsseter for å 
hente hjelp til fots eller på hesteryggen. Vensåsseter er åpen for helgeservering om 
vinteren. Skiforeningen og Bærum Hundekjørerklubb driver stedet.

Fridtjof Nansens bolig Polhøga stod ferdig i 1903.

FO
TO

: E
IN

A
R 

SK
A

G
E 

A
N

D
ER

SE
N

Kulturvandring på Lagåsen
Søndag 23. oktober 

 

Turen går fra Lysaker stasjon langs Lysaker 
brygge til Svartebukta og videre rundt Lag-
åsen til Polhøgda og tilbake til Lysaker stasjon. 
Tema på turen er “Lysakerkretsen”, en gruppe 
intellektuelle og kunstnere som fra 1890 
var med på å prege norsk samfunnsdebatt. 
Står sentralt som nasjonsbyggere for å skape 
en norsk identitet i tida før og etter bruddet 
med Sverige i 1905. Sentrale navn er Fridtjof 
Nansen, malerne Erik Werenskiold, Gerhard 
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STØTT BÆRUM TURLAG 
MED DIN GRASROTANDEL!
GÅ TIL EN KOMMISJONÆR ELLER  
PÅ  GRASROTANDELEN.NO OG  
OPPGI AT DU VIL STØTTE DNT OSLO 
OG OMEGN.
PÅ DENNE MÅTEN GÅR DIN STØTTE 
TIL BÆRUM TURLAG.

GJENNOM GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING KAN DU STØTTE OSS UTEN AT DET KOSTER 
DEG NOE. TILKNYTT OSS SOM DIN GRASROTMOTTAKER, SÅ MOTTAR VI 5% AV DET DU SPILLER 
FOR (FRA NORSK TIPPINGS OVERSKUDD).

SPONSOR AV BÆRUM TURLAG

i krigsårene. Så følger vi veien tilbake 
til Grinimuseet, som holder åpent fra 
12 til 15. Her er foto, brev, tegninger og 
gjenstander. Vi hører om livet i leiren 
fra guide med egen fangeerfaring og ser 
film som ble tatt opp ved frigjøringen 
(inngangspenger 60 kr). 

Turen går på sti og vei i lett terreng. 
Lengde ca. 7 km, tid 4-5 timer inklu-
dert pauser og museumsbesøk. 

Ta med: Mat og drikke, sitteplate, 
ekstra ulltøy.

Start: Ila fengsel (busstopp og P-plass) 
kl. 11.10. 

Kollektiv: Buss 732 fra Bekkestua 
10.45 til Ila fengsel kl. 11.08.

Turleder: Sidsel Graff-Iversen, 
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683.

Bærum Turlag har ikke satt opp et egne seniorturer i årets 
program. For seniorturer på dagtid i ukedagene viser vi til 
DNT Oslo og Omegns seniorprogram der flere av turene er 
satt opp i Bærum. Kontakt oss hvis du ønsker dette turpro-
grammet tilsend eller gå inn på dnt.no/senior for oversikt 
over alle turene. Ellers er alle turene i vårt turprogram 
selvsagt egnet for seniorer, selv turene til Barnas Turlag, der 
besteforeldre gjerne kan ta med sine barnebarn.

TURBUSSEN
Turbussen er et tilbud til seniorer og andre som vil komme 
seg kjapt og greit ut på tur litt utenfor stuedøra. Turbus-
sen kjører fra Bærum og Asker på tirsdager (Sandvika 
busstasjon kl. 10.00) og fra Oslo på onsdager, 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.

Natt i naturen – julenatt med 
grøt og nissemoro

Lørdag 3. – søndag 4. desember 
 

Denne helgen blir det mye julestem-
ning på Sæteren Gård. Lørdag kveld 
blir det julenatt i gapahuken. Vi 
serverer julegrøt over bålet og varm 
solbærtoddy. Turkopp må dere ha med 
selv. Kanskje blir det julesanger og jule-
eventyr. De som vil kan overnatte. Vi 
har reservert gapahuken. Vi får servert 
frokost i låven på søndag og kl. 11.30 
starter aktivitetsdagen “nissemoro”.

Start: Sæteren Gård fra kl. 17. Det er 
ca. 2 km å gå fra p-plassen ved Øver-
land Gård (barnevognvennlig vei).

Kontaktperson: Signe Riemer-Sørensen, 
signe.riemer@gmail.com, tlf. 411 84 810.

Annet: Vi serverer julegrøt. I gapa-
huken er det reinsdyrskinn. Resten av 

mat og utstyr må dere ha med selv. Ta 
gjerne med eget telt hvis dere ikke vil 
sove i gapahuken. Ved påmelding må 
dere gi beskjed om dere vil overnatte.

Passer best for: Barn fra 4-10 år i følge 
med voksne, men alle er velkomne.

Nissemoro på Sæteren Gård
Søndag 4. desember 

 

Kom i julestemning! Ta med hele fami-
lien til Sæteren Gård og få en forsmak 
på julen. På Sæteren blir det jul med 
nisser, julegrøt og juleaktiviteter. Det 
blir julestemning i låven med salg av 
mat og drikke.

Start: Sæteren Gård kl. 11.30. Avsluttes 
ca. kl. 15.00.

Passer best for: Alle barnefamilier.

DNT SENIOR
OM TURENE

• Det er alltid minst fire turledere på turbussen, ofte flere. 
Turlederne forteller om turmulighetene og leder turer i 
ulik lengde; kort, mellomlang og lang tur. Kort tur går 
nesten alltid på god skogsbilvei, lang tur går mest på 
stier, mens mellomlang tur går på både skogsbilvei og 
sti. Tempo og turlengde tilpasses deltakernes ønsker.  
På vinteren går alltid turene på brøyta veier.

• Ved de fleste turmålene er det koselige hytter/marka-
stuer eller kaféer hvor det er mulighet for å kjøpe noe å 
drikke og spise.

• Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitte-
underlag og litt ekstra tøy.

• Det er viktig å kle seg godt og ha på gode sko.  
Vi anbefaler også gåstaver, spesielt når det er glatt.  
I vinterhalvåret er det lurt å bruke brodder.

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

• Ståplasser på Turbussen kan forekomme.

• Husk å ta med DNT-medlemskort.

• All deltakelse skjer på eget ansvar.



Bærum Turlag 2016                     mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no42 mer informasjon  www.bærumturlag.no > e-post  post@baerumturlag.no	 Bærum Turlag 2016 43

DESPERAT PADLETUR I TØMMERRE   NNA FRA VESLEFLÅTAN TIL SVARTEN

tømmerrenna. Lui er også fornøyd, rak i 
ryggen sitter han og speider framover.

Plutselig bikker renna nedover, og 
kanoen skyter fart. Vi har ikke lenger 
kontrollen “Prøv å brems”- roper vi til 
hverandre, mens vi presser padleårene 
ned i bunnen på renna. Årene blir 
nappet ut av hendene våre. Renna 
bølger seg, først mot venstre så mot 
høyre. Skal vi hoppe ut? – tanken farer 
gjennom hodet. Hva med Lui?

Vi rekker ikke å fullføre tanken eller 
handlingen før renna bikker enda 
brattere nedover og farten øker drama-
tisk. Jeg føler at det går i minst hundre 
kilometer i timen. Et øyeblikk skimter 
jeg et svart vann langt der nede. – Der 
slutter renna! Dette er vanvittig!  
Hvor dum går det an å være?

Jeg legger meg helt flat i kanoen, 
spenner bena mot baugen og presser 
kroppen mot bunnen. Kanoen raser 
gjennom noen kurver, uten at vi regis-
trerer hvilken vei det bærer. Tanken 
farer gjennom hodet, – hva om renna 
er gått i stykker og vi blir slengt ut.

Plutselig ligger et stort tre over ren-
na. – Nå er det slutt! Nå blir vi knust. 
Jeg dekker ansiktet med hendene. Jeg 
kjenner bare et lite dunk i kanoen før 
vi farer videre med uforminsket fart.

Hva med Lui? Stakkars hund!

Er han fortsatt med oss. Dette er fryk-
telig. Der nede ser jeg den svarte blan-
ke vannflaten igjen, og den kommer 
mot oss med en fryktelig fart. – Hold 
fast, vi blir knust!

Så kommer en massiv rygg av vann 
over oss. Det blir helt stille. Vi flyter på 
Svarten. Jeg snur meg og er forberedt 
på det verste. Bak sitter Espen og Lui. 
– Utrolig, hva skjedde, hvordan kunne 
det gå til?

Vi er lamslått, men lykkelige. Vi ligger 
30 meter fra land i en kano halvfull av 
vann, og vi er like hele alle tre.

FANTASTISK
Det er skumring nå, og vi padler med 
hendene inn til vestbredden. Vi går i 
land på en fin gresslette med et ferdig 
tilrettelagt bål med tørre kvister. For 
et hell i uhellet. Provianten er våt, 
men hva gjør vel det, når vi har et bål å 
varme oss ved.

Trygve Christensen

Espen og jeg skulle padle fra Damtjern 
via Storflåtan og Svarten til Langlia 
og derfra trille ned til Sørkedalen. 
Riesenschnauzeren Lui var også med, 
og ved første padletak ut på Damtjern 
sitter Lui kjekt bakerst i kanoen og 
speider majestetisk utover. Padleturen 
går greit, og vi triller over til Vassendvika 
og padler sørover Storflåtan og videre 
nedover Vesleflåtan. Vi føler oss virkelig 
som villmarkas sønner. Det er ikke et 
menneske å se.

På Vesleflåtan padler vi først ned den 
vestlige armen, men dette er bomtur. 
Deretter går turen ned den armen som 
heter Hauken. Her ligger demningen 
og starten på tømmerrenna, men den 
er dessverre helt uten vann.

Det er imidlertid en liten sluse i demnin-
gen med horisontale stokker som tydelig-
vis er til å løfte opp for å få vann i renna. 
Forsiktig blir stokkene forsøkt flyttet og 
de er lette å løfte. Vannet flommer ut i 
renna i slike mengder at det renner over 
kantene, vi bruser av begeistring.

Det er så mye vann at det blir et svare 
strev å få kanoen opp i renna. Alt blir 
løftet om bord, inkludert Lui, som 
finner sin plass bakerst. Vi hopper oppi 
og følger strømmen.

Terrenget er flatt og det går pent og 
pyntelig for seg. Vi er glade for det, fordi 
sikten er dårlig på grunn av tett løvskog 
som henger over renna. Vi roper begeis-
tret til hverandre: “Dette er måten å gjø-
re det på”. Det er virkelig moro å padle i 

De som har levd en stund, husker sikkert 
tømmerrennene i Nordmarksvassdraget 
mellom Hauken i Vesle flåtan og Svarten 
og mellom Svarten og Langlivannet. 
Den nederste renna, mellom Svarten og 
Langli vannet, ble gjerne brukt av dum
dristige  skiløpere, hundekjørere og syklis
ter. Et fall kunne få fatale følger. Om man 
skulle dette ut av renna, gikk det like lukt 
i steinrøysa mange meter  under. Trolig 
har alt gått bra, for det fortelles ingen 
historier om personer som har falt utfor. 
Renna  mellom Hauken og Svarten er mye 
brattere og ble så vidt vi vet verken brukt 
av skiløpere eller  syklister. Men til padling 
er den brukt. I boka Sørkedalsvassdraget 
og Sørkedalen (1997) skriver den kjente 
 markaforfatteren Trygve Christensen 
følgende historie.
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En tømmerstokk er på full fart ut i Svarten. Bildet viser 
 utløpet av tømmerrenna fra Hauken der der stokkene 
stuper ut i Svarten. Kåre Haug og hans kamerat Kjell var 
på kanotur i 1957. De hadde gått ned tømmer renna og 
bar kanoen over hodet da det ikke var vann i renna. Stor var 
 overraskelsen da de kom tilbake og så at renna var i bruk.
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fotturer i fjellet, på ski, eller vi rodde 
ut og fisket. 

I voksen alder har jeg brukt tur-
orientering, f.eks. Flaggspretten, for 
å bli kjent i nye områder, få frisk luft 
og mosjon. Jeg har også vært en ivrig 
naturfotograf helt siden ungdommen.

Hvordan har du klart å få egne barn med 
ut på tur og bli glad i naturen? 

Det lureste vi gjorde var nok å 
la barna få ha sine venner med på 
hytteturer – alt ble lettere da. Det er 
hyggelig å se at de nå på egen hånd 
oppsøker fjell og friluftsliv.

Hvilke DNT-hytter vil du anbefale?
Jeg har vært mye i Rondane siden vi 

har hytte i området og føler en spesiell 
tilknytning til Bjørnhollia. Så vil jeg 
fremheve den spesielle og flotte Ra-
bot-hytta til Hemnes Turistforening på 
Helgeland. Den var ny i 2014, tegnet av 
Jarmund/Vigsnæs arkitekter og ble vår 
hytte nr. 500. Hytta er oppkalt etter 
en fransk geolog og turist som kartla 
området på 1800-tallet, og her ligger 
blant annet Nord-Norges høyeste fjell, 
Oksskolten, på 1916 m. Nå er det fak-
tisk denne lokale turistforeningen som 
har størst økning i antall medlemmer. 

Hva tenker du er viktigst når man er ute 
på tur?

Det er helt klart kart og kompass! 
Det klassiske turutstyret er fortsatt 
nødvendig, og riktig bekledning må 
man alltid sørge for. Med over 150 
hytter uten mobildekning kan man 
ikke stole på at man får rask kontakt 
med omverdenen

Det man trenger på tur kan også en-
dre seg med utviklingen av samfunnet 
og klimaet vårt. Derfor skal nå fjellvet-
treglene fra 1968 opp til ny vurdering. 
Hittil har det kommet inn 900 forslag 
og til påske blir de nye lansert. 

Vi har også intervjuet Liv Arnesen for 
dette magasinet og spurte blant annet 
om hvordan hun takler å bli sliten, fryse 
og presse grensene fysisk? Hva tenker du 
om det?

Hun stiller jo i en helt egen liga 
når det gjelder å utsette seg for og 
tåle påkjenninger. Selv opplevde jeg i 
militæret at reservekapasiteten til oss 
mennesker er stor. På normale turer 

er man vanligvis langt unna å presse 
grensene for mye. Uansett er det viktig 
å oppmuntre hverandre hvis turen 
blir krevende og alltid lurt å ha med 
noen godsaker i sekken, som rosiner 
og nøtter. 

Liv var jo med oss da vi startet 
Friluftslivets år i januar 2015 med å 
sove ute på Sæteren Gård sammen 
med kulturministeren. Med glimt i 
øyet fortalte hun at hun hadde tatt 
turlederkurset i DNT, så nå kunne hun 
lede turer!

Hvor mye tenker du selv sikkerhet på tur?
Jeg velger i hvert fall å sikre med 

kurs før jeg prøver meg på noe i nær-
heten av risikosport, f.eks. fallskjerm-
hopp. Men så er jeg nok også preget 
av min ingeniørbakgrunn slik at jeg 
fort beroliger meg selv ved å tenke 
sannsynlighet og statistikk – det skal 
jo heldigvis mye til for at det går helt 
galt. Det er uansett viktig å vurdere 
værforhold og ta hensyn til andre 
faktorer så ikke man utsetter seg for 
unødig fare. Det har dessverre vært 
ulykker der utenlandske isklatrere kun 
har hatt en dag til rådighet for det de 
ønsker å gjennomføre og dermed tar 
sjanser fordi de ikke har tid eller råd 
til å vente.

Hva slags forhold har du til naturen i 
Norge og Bærumsmarka spesielt? 

Jeg bruker Krokskogen og Bærums-
marka mye og er særlig glad i Nordre 
Kolsås og Eineåsen. Det ligger nok 
noe igjen fra oppveksten der jeg hadde 
direkte utsikt til Romsdals fjellene fra 
gutterommet. Jeg liker å komme meg 
opp på utsiktspunktene uansett hvor 
de er. Ettersom jeg liker godt å fotogra-
fere så jeg har stor glede av å observere 
de små detaljene også. Vi er jo utrolig 
heldige i Bærum som bor så tett på 
flotte turområder.

Hva tenker du om diskusjonene rundt 
naturvern, markagrense, bolig- og veiut-
bygging her i Oslo-området?

Det er viktig å sørge for at turer blir 
gjort enda mer tilgjengelig for folk. Vi 
ønsker tursti-skilting ut fra flest mulig 
sentrale steder og å beholde grønne 
korridorer.

Hva tenker du om ytterpunktene i vår tid 
– fra stillesitting foran TV/PC til overdre-
ven interesse for trening og ekstremsport?

Det er ulike perioder i livet og folk 
har forskjellige interesser. Men for 2 
millioner inaktive her i landet er det 
viktig med en enkel inngangsport til 
naturen. Det er det enkleste tiltaket for 
å bedre egen helse. Det er helsebrin-
gende både fysisk og psykisk å komme 
seg ut, bevege seg og samtidig oppleve 
et sosialt fellesskap. DNT har faste 
ukentlige dagsturer og trilleturer for de 
som har barn.

I følge helsemyndighetene er nå 
ensomhet en like stor kostnad for sam-
funnet som røyking. Å være med ut på 
tur er medisin som hjelper mot mye!

En stor utfordring nå er å inkludere nye 
landsmenn og flyktninger som kommer i 
økende antall til landet vårt – hva kan vi 
i DNT bidra med?

Dette er noe vi er opptatt av og har 
nylig hatt møte med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet. Vi ønsker å 
skape aktiviteter for barn og ungdom 
i samarbeid med andre frivillige 
organisasjoner som Redd Barna og 
Røde Kors. Kanskje kan vi kombinere 
begrepene besøkstjeneste og turvenner 
til noe nytt – hva med “turtjeneste”? Vi 
nordmenn er jo alltid hyggelige og slår 
av en prat når vi er på tur – så det er 
et godt utgangspunkt for inte grering. 
Vi ser en god økning i turledere med 
flerkulturell bakgrunn, og det hjelper 
oss veldig i kommunikasjonen og med 
kulturforståelse når det gjelder dem 
som kommer til landet.

Fint da å lese i “Fjell og vidde” nr. 5 i 
september om Amjad Hussain, nyvalgt 
medlem i styret i DNT Oslo og Omegn. 
Han er lege med flerkulturell bakgrunn. 
Mens mange rundt ham snakket om 
å feriere i Pakistan, drømte han om 
hytte på fjellet. Nå vil han fornye 
DNT og legge mer til rette for turer og 
gode opplevelser i nærmiljøet også for 
innvandrere. Det kan bli spennende å 
følge fremover.

Vi takker for intervjuet og ønsker 
Nils Øveraas lykke til i det viktige 
arbeidet videre for DNT! 

 Trine Hansson, Bærum Turlag 

Bærum Turlags utsendte har snakket 
med Nils Øveraas, som har vært vår 
general sekretær i DNT siden høsten 
2013. Han har bodd i Bærum siden 1982. 

Hva kom det av at du ville begynne å 
jobbe for DNT?

Det var faktisk ganske tilfeldig. Jeg 
hadde bestemt meg for å gå av i Accen-
ture, der jeg hadde jobbet i nærmere 30 
år; de siste 10 årene som administre-
rende direktør. Da jeg begynte der, var 
regelen å slippe til yngre krefter hvis 
man var leder og fylte 55 år. Jeg planla 
å ta på meg styreverv og engasjere meg 
i frivillig arbeid. Så kom nyheten om at 
Kristin Krohn Devold skulle slutte som 
generalsekretær i DNT, og jeg kjente 
at den jobben fristet. Jeg var nødt til å 
skrive min første jobbsøknad!

Hva liker du best med jobben din?
Jeg er imponert over alt det 

frivillige arbeidet som legges ned for 
turistforeningen – ca. 11 000 aktivite-
ter i året rundt omkring i hele landet! 
Det er som en stor maurtue. Antallet 
dugnadstimer som er registrert for hele 

DNT i 2014, er nesten 560 000! For 
DNT Oslo og Omegn er den frivillige 
innsatsen over 65 000 timer, og da er 
heller ikke alt blitt registrert.

Når jeg besøker lokallag, føler jeg 
meg heldig som får oppleve fin natur 
og kommer til en god del nye steder. 
Nylig fikk jeg gleden av å oppleve indre 
Jæren for første gang – jeg lærer virke-
lig Norges geografi på nytt med 130 rei-
sedager siste året! I tillegg blir jeg kjent 
med lokalhistorie, møter mange flinke 
fagfolk og ildsjeler som for eksempel 
har skrevet lokale turbøker. Og uansett 
hvor man kommer, blir man møtt med 
smil og latter! 

Det er også flott å oppleve hvor godt 
omdømme DNT har. Vi blir tatt seri-
øst, og det er merkbart hvor positivt 
vi blir møtt av journalister. Dette er 
nytt for meg som har vært vant til mer 
kritiske journalister. Det er også fint å 
kunne samarbeide med flere departe-
menter i viktige saker vi er opptatt av. 
Det er virkelig en variert og mang-
foldig jobb der man den ene dagen 
diskuterer hva slags type utedoer vi 
skal satse på og den neste dagen møter 
ministre. 

Hva slags forhold har du hatt før til DNT? 
Jeg har vært medlem så lenge jeg 

kan huske, og var stadig på en lokal 
DNT-hytte i hjemtraktene ved Molde 
der en nabo var hyttevakt. Han ble 
for øvrig æresmedlem for innsatsen! 
Søndagsturene på ski pleide å gå forbi 
og gjerne innom den fjellhytta. Så er 
det et liknende system med koiene vi 
brukte da jeg var NTH-student. Og 
dette at alle får plass, ble tøyd til briste-
punktet da vi kom ut for snøstorm 
i Sylane. Koia hadde ett rom og var 
beregnet på 6 personer. Flere av oss 
hadde planlagt å ligge ute i telt, men 
det endte med at alle måtte søke ly i 
koia. Vi var da 28 studenter som rett og 
slett måtte stå tett sammen den natta! 

Hvordan startet turglede og friluftsliv for 
deg? 

Jeg gikk ofte på ski om morgenen 
før skoletid fra jeg var 7-8 år for å få 
flest mulig kilometer på skikortet vi 
hadde fått utdelt. Det var vel ikke mer 
enn 400 meter rundt huset så det ble 
mange runder! Med den fantastiske 
naturen i Molde rett utenfor døren var 
vi alltid ute. Friluftslivet fristet med 
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TURMÅL OPPMØTE TURLEDER

11/8 Fornebulandet P-plass ved kafé Odonata kl. 10.30. Piknik ute på Storøyodden. Signe/Martin/Ellen

17/8 Meisetur Kolsås Sydtopp Hauger t-banestasjon kl. 10:30. Merk at det er ingen parkering ved Hauger stasjon, så om du  kjører bør du 
parkere ved Kolsås eller ev. Gjønnes og prøve nye Kolsåsbanen en holdeplass eller to! Piknik ute. Signe/Martin/Ellen

18/8 Nygård P-plass på Øverland kl. 10.30. Lunsj Nygård. Signe/Martin/Ellen

25/8 Bogstadvannet Rundt Litt lengere tur en vanlig. Oppmøte Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj på Bogstad Gård etter  
ca. 10 km. Total lengde på turen ca. 15 km, men mulig å ta buss tilbake fra Bogstad Gård. Signe/Martin/Ellen

31/8 Meisetur Oksenøya Fornebustranda P-plass kl. 10.30. Turen går i lett (men ikke trilbart) terreng på Fornebu! Piknik på Storøyodden. Signe/Martin/Ellen

1/9 Dælivann P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj på Godthaab. Signe/Martin/Ellen

8/9 Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj på Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Signe/Martin/Ellen

14/9 Meisetur Kolsås Nordtopp Steinskogen P-plass kl. 10.30. Piknik ute på toppen. Signe/Martin/Ellen

15/9 Bogstad Gård P-plass Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj på Bogstad Gård. Signe/Martin/Ellen

22/9 Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj på Sæteren Gård. Signe/Martin/Ellen

28/9 Meisetur Brunkollen Løvenskioldbanen kl. 10.30. Lunsj i Brunkollens selvbetjeningsstabbur. Retur f.eks. ut via Skutehøgda og 
hjem via Muren og Lund. Signe/Martin/Ellen

29/9 Wøyen Gård P-plass Bærums Verk (nedenfor Verksgata) kl. 10.30. Lunsj på Wøyen Gård. Signe/Martin/Ellen

6/10 Nygård P-plass Øverland kl. 10.30. Lunsj på Nygård. Signe/Martin/Ellen

12/10 Meisetur i Vestmarka P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Vi går en rundtur på ca. 5km i skogen og tar lunsj på 
 Furuholmen, hvorfra det bare er 1 km tilbake til Franskleiv. Signe/Martin/Ellen

13/10 Kalvøya Løkkeberg Skole kl. 10.30. Vi triller ned til Kalvøya og tar en runde innen vi spiser lunsj på en kafe i Sandvika. 
Turleder går tilbake til Løkkeberg men det er mulig å avslutte i Sandvika. Signe/Martin/Ellen

20/10 Brunkollen Litt lengere tur en vanlig. Oppmøte Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj på Brunkollen (i selvbetjenings-
stabburet) etter ca. 8 km (mest oppoverbakke). Total lengde på turen ca. 16 km. Signe/Martin/Ellen

26/10 Meisetur langs Lysakerelva Foran Barnas Hus ved CC Vest kl. 10.30. Lunsj på CC Vest etter rundtur. Signe/Martin/Ellen

27/10 Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj på Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Signe/Martin/Ellen

3/11 Bærums Verk P-plass Bærums Verk (nedenfor Verksgata) kl. 10.30. Lunsj på Bærums Verk. Signe/Martin/Ellen

9/11 Meisetur på Eineåsen P-plass Bærums Verk (ved Rema 1000 i Elvegata) ved Rema 1000. Vi går ca. 6 km og tar lunsj på Baker 
Hansen etter turen. Pause undervejs etter behov. Signe/Martin/Ellen

10/11 Dælivann P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj på Godthaab. Oppoverbakke, total lengde på turen ca. 16 km. Signe/Martin/Ellen

17/11 Bærums Verk P-plass Bærums Verk (nedenfor Verksgata) kl. 10.30. Lunsj på Bærums Verk. Signe/Ellen

23/11 Meisetur Svartvannshytta 10.30 på Jordbru. Turen opp «Skosliter’n» til Svartvannshytta er en flott meisetur. Lunsj på Svartvannshyt-
ta. Egen mat må medbringes. Signe/Martin/Ellen

24/11 Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark (Nordli) kl. 10.30. Lunsj på Sæteren Gård. Signe/Martin/Ellen

1/12 Nygård P-plass på Øverland kl. 10.30. Lunsj på Nygård. Signe/Martin/Ellen

7/12 Meisetur Brunkollen fra 
Burudvann P-plass ved Burudvann (Burudveien 89) i Lommedalen. Lunsj i Brunkollens selvbetjeningsstabbur. Signe/Martin/Ellen

8/12 Dælivann P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj på Godthaab. Signe/Martin/Ellen

15/12 Bogstad Gård P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj på Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Signe/Martin/Ellen

21/12 Meisetur Brunkollen Løvenskioldbanen kl. 10.30. Lunsj i Brunkollens selvbetjeningsstabbur. Rute etter forholdene. Signe/Martin/Ellen

Kontaktinformasjon til turledere:  
Ellen: ellen@baerumturlag.no / tlf. 952 40 607
Martin: martin.lentz@gmail.com / tlf. 940 05 804 
Signe: Signe.riemer@gmail.com / tlf. 411 84 810

TRILLETURER BÆRUM TURLAG 

TURMÅL OPPMØTE TURLEDER

14/1 Nygård P-plass på Øverland kl. 10.30. Lunsj på Nygård. Ellen

21/1 Sæteren Gård P-plass Grini Næringsplass (Nordli) kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård. Ellen

28/1 Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Ellen

4/2 Dælivann P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj Godthaab. Ellen

11/2 Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård. Ellen

18/2 Nygård P-plass på Øverland kl. 10.30. Lunsj Nygård. Ellen

25/2 Wøyen Gård Bærums Verk (Verksgata) kl. 10.30. Lunsj Wøyen Gård. Ellen Ellen

3/3 Fornebulandet P-plass ved kafé Odonata kl. 10.30. Lunsj kafé Odonata. Ellen

10/3 Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Ellen

17/3 Nygård P-plass P-plass på Øverland kl. 10.30. Lunsj Nygård. Ellen

24/3 Dælivann P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj Godthaab. Ellen

31/3 Bogstad Gård P-plass Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj Bogstad Gård. Ellen

7/4 Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård. Ellen

14/4 Fornebulandet P-plass ved kafé Odonata kl. 10.30. Lunsj kafé Odonata. Ellen

21/4 Nedre Gupu P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Ellen

28/4 Wøyen Gård Bærums Verk (Verksgata) kl. 10.30. Lunsj Wøyen Gård. Ellen

5/5 Dælivann P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj Godthaab. Ellen

12/5 Sæteren Gård P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård. Ellen

19/5 Fornebulandet P-plass ved kafé Odonata kl. 10.30. Lunsj kafé Odonata. Ellen

26/5 Bogstad Gård Oppmøte P-plass Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj Bogstad Gård. Ellen

2/6 Nygård Oppmøte P-plass Øverland kl. 10.30. Lunsj Nygård. Ellen

9/6 Dælivann Oppmøte p-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj Godthaab. Ellen

16/6 Nedre Gupu Oppmøte P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes. Ellen

23/6 Østervann Oppmøte Grini Mølle kl. 10.30 Piknik ute ved Østervann. Kanskje vi kan bade? Ellen

30/7 Sæteren Gård Oppmøte P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård. Ellen

Vanlig trilletur torsdager. Bæremeis og langtur annenhver onsdag. 
«Ut i det blå»-turer gjennom sommeren.  
Følg med på bærumturlag.no og vår facebook side for sommerturene.

Mer informasjon om turene finnes på bærumturlag.no og på Facebook.  
Søk på “Trilleturer i Bærum”. Be om å bli medlem av gruppa.  
Følg med jevnlig på våre hjemmesider og vår gruppe for trilleturer på Facebook.  
NB! Endringer i programmet kan forekomme. 
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Lørdag  
30. januar Bergsprekken og Isslottet

Lørdag/søndag  
6. - 7. februar Natt i naturen – kveldstur til Nedre Gupu 

Søndag  
7. februar Kom deg ut-dagen på Nedre Gupu

Søndag  
21. februar Truger og måneskinn i Åstad naturreservat   
Lørdag/søndag  
12. - 13. mars

Natt i naturen – pizzabaking over bål på  
Nedre Gupu

Tirsdag  
15. mars Årsmøte Bærum Turlag

Lørdag/søndag  
19. - 20. mars Skiurer, yoga og sunn mat i marka

Lørdag/søndag 
2. - 3. april Natt i naturen – vårskitur til Høgevarde

Søndag  
17. april Sandvikselva fra Løkke bru til Wøyen gård  
Onsdag  
20. april Kulturhistorisk vandring på Brønnøya  
Lørdag  
30. april Kajakk – Vestfjorden-Holmenfjorden

Søndag  
1. mai Kulturvandring i Dæhliområdet  
Onsdag  
4. mai OPPTUR

Onsdag  
4. mai og 11. mai Turorienteringskurs – Østernvannsvingen   
Lørdag/søndag  
7. - 8. mai Natt i naturen – solopp- og nedgangstur

Lørdag/søndag  
7. - 8. mai Grunnleggende turlederkurs

Søndag  
8. mai “Dommedag” ved Lysedammene    
Søndag  
15. mai Vestmarka på el-sykkel   
Søndag  
15. mai Sørkedalen på langs   
Tirsdag  
17. mai 17. mai med “champagne-brunsj” på Skuta   
Lørdag/søndag  
21. - 22. mai Ferskingkurs i friluftsliv

Søndag  
22. mai Teknisk kulturminnevandring langs Lomma   
Søndag  
29. mai

Kulturlandskap på Rognlia gård og Kjaglidalen 
naturreservat    

Lørdag/søndag  
4. - 5. juni Natt i naturen – overnatting ved Burudvann

Lørdag/søndag  
4. - 5. juni

Vandring på Finnskogen i Hedmark og  
Värmland     

Søndag  
12. juni Høy rute i Maridalsalpene     
Onsdag  
15. juni Kolsåstoppene    
Lørdag/søndag  
18. - 19. juni Fotturer, yoga og sunn mat i marka

Søndag  
19. juni Abborjuvet    
Søndag  
26. juni Høyt i nord     
Lørdag/søndag  
2. - 3. juli Natt i naturen – trilletur med overnatting

Fredag til søndag 
5. - 7. august

Natt i naturen – fjelltur med stølsliv i  
Vang i Valdres

Søndag  
14. august Kyststi på Larkollen    
Lørdag/søndag  
20. - 21. august Padletur i Skjebergkilen, Grimsøy-Singløy

Søndag  
21. august Mørkt og bratt – Gyrihaugen via Mørkganga     
Søndag  
28. august Topptur til Haveråsen i Vestmarka    
Lørdag  
3. september Kajakk – Slependen-Sandviksbukta-Ostøya

Lørdag/søndag  
3. - 4. september Natt i naturen – langtur med overnatting

Lørdag/søndag  
3. - 4. september Grunnleggende turlederkurs

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

Lørdag  
10. september

Opp Manaskaret og ned Krokkleiva med  
kulturhistorie og kongelig utsikt    

Lørdag/søndag  
10. - 11. september Høstturer, yoga og sunn mat i marka

Søndag  
11. september Tur til Kjerkeberget     
Søndag  
18. september Den store turdagen

Lørdag/søndag  
24. - 25. september Ferskingkurs i friluftsliv

Søndag  
25. september

Topper i Bærumsmarka – Høgåsen,  
Dæliseteråsen og Lønnmåsahøgda    

Søndag  
2. oktober Ramsåsen – en ukjent perle     
Lørdag/søndag  
2. - 3. oktober Natt i naturen – stjernekikking

Søndag  
9. oktober Vandring i Maridalens kulturlandskap   
Søndag  
16. oktober Vensåskollene    
Søndag  
23. oktober Kulturvandring på Lagåsen  
Lørdag/søndag  
29. - 30. oktober Natt i naturen – grøss og gru på Nedre Gupu

Søndag  
30. oktober Rundtur ved Grini fangeleir   
Lørdag/søndag  
3. - 4. desember Natt i naturen – julenatt med grøt og nissemoro

Søndag  
4. desember Nissemoro på Sæteren Gård

2016

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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