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KÅSERI
KONGLER PÅ KASTET

Brynjulf Bjørklid (f. 1946) har tilbrakt et år alene, fra midtsommer
til midtsommer, i ei koie ved Fjellsetra på Krokskogen. Han fartet
omkring i hele marka, sommer som vinter, fra vestre Bærum i sør
til Øyangen i nord. Vandringene er knyttet til sagn og myter, for
eksempel olavskildene på Retthella og Midtskogen eller han fører
drømmeaktige samtaler med Peter Christen Asbjørnsen og Bernhard
Herre. Han leste ellers den markalitteratur som fantes, og de gangene
han skulle handle, tok han sykkelen fatt til samvirkelaget i Lomme
dalen. Oppholdet på Fjellsetra resulterte i boka Kongler på kastet.
Kast er steder der det en gang har skjedd en ulykke. Tradisjonen har
vært å kaste noe på når man passerer. De fleste kastene er glemt og
usynlig, men Ingjerdkastet på Ingjerdsbrenna holdes fortsatt i hevd.
Her legger også moderne vandrere på kvist og kongler, for å minnes
en gammel tragedie.
Forfatteren vil lese noen utdrag fra boka, svare på spørsmål og
delta i samtalen som måtte oppstå. Kåseriet avsluttes med framføring
av teksten Følg stien til eget gitarakkompagnement.
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Det har vært et godt år for Bærum
Turlag. Det var stor oppslutning
om t urer og arrangementer i 2016.
Vi f ølger opp med et rikholdig og
spennende program for 2017. I det
følgende finner du en presentasjon
av turlagets aktiviteter i løpet av året.
Turdelen av programmet har vi delt
i to, én del for arrangementene til
Barnas Turlag og én for våre voksne
medlemmer, inklusive seniorer. Vi
presenterer også en m
 agasindel som
inneholder intervjuer av viktige
personer for turlivet i Bærum samt
artikler med emner fra marka.
TURDEL

Flere av turene og arrangementene,
som vi følte var vellykkete i fjor, vil
bli repetert i år. Av disse kan vi bl.a.
nevne: kveldstur til Bergsprekken og
Isslottet ved Østernvann, vandring
i Abborjuvet mellom Bogstadvannet
og Abborvann, kulturhistoriske
vandringer; langs Sandvikselva fra
Hamang til Vøyen gård, på Brønnøya,
i Kolsås-Dæliområdet, til Rognlia gård
og på Lagåsen ved Lysaker. Turer med
yoga der informasjon om sunt kosthold er en del av innholdet blir også
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o pprettholdt. Disse turene har
Nedre Gupu som base. Ferskingkurs
og Opptur opprettholdes, likeledes
turer for barn som trilleturer,
bæremeisturer, “natt i naturen”-
arrangementer. Flere turlederkurs
vil også bli arrangert.
Men det er også mye nytt. Vi tilbyr
en tredagers villmarkstur i langs
Bærums grenser, gjennom Vestmarka,
Krokskogen og Bærumsmarka med
Liv Arnesen som instruktør. Turen
vil gi deltakerne grunnleggende
kompetanse i turledelse. To turer med
industrihistorisk innhold fra Lommedalen og Krokskogen gjennomføres
med Odd Tore Saugerud som turleder.
Nye kulturhistoriske vandringer ser
også dagens lys; Minner i malm og
stein – Fra monument til monument i
Holmen- og Frognerseterskogen er en
av dem, likeså en tur fra Milorghytte
til Milorghytte i Vestmarka og en tur
til gravrøysene på Risfjellet, også i
Vestmarka. Man har mye å glede seg
til. Velkommen på tur i 2016!

Intervju med ordfører Lisbeth Hammer Krogh
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MAGASINDEL

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på artiklene i magasindelen i fjorårets
program. Denne delen av programmet
opprettholdes, og vi ønsker etter hvert
å utvide denne delen av programmet.
Som nevnt i innledningen ønsker
vi å dreie noe av innholdet i programmet over mot intervjuer og artikler
og dermed profilere programmet
både som et turprogram og som et
magasin. Det ene intervjuet er med
Øystein Dahle, en sentral person i
norsk tur- og friluftsliv, som evner å
sette friluftsliv og miljø inn i en overordnet naturfilosofisk sammenheng.
Det andre intervjuet er med Bærums
ordfører, Lisbeth Hammer Krog, som
er “sjefen” for at Bærum kan tilby
sine innbyggere et allsidig og enkelt
friluftsliv. Begge er medlem av Bærum
Turlag. Vi presenterer også et portrett
av f ilosofen, humanisten og marka
forfatteren H. O. Christophersen som i
sine bøker skriver om skogsområdene i
Bærum Turlags nedslagsområde.

Artiklene vi har valgt å presentere
er publisert tidligere, men vi tror for et
nokså smalt publikum. Vi presenterer
to artikler av H. O. Christophersen,
“I hine hårde tider” og “En bygdeborg i
Bærum”. Artikkelen “En spennende dag”
som handler om da Svartvannshytta
ble brent av nazistene i 1945 er skrevet
av lektor Carsten Dehli på Stabekk
gymnas og hentet fra heftet “Milorgliv”.
God lesing!

Einar Skage Andersen
Bærum Turlag, leder

Årets turprogram er laget av Bærum Turlags egen programkomité bestående av Nils Mathisrud (red.),
Sidsel Graff-Iversen, Trine Hansson, John Hvidsten og Einar Skage Andersen.
Trykk: Panzerprint. Layout: eivind.abusdal@designerkontoret.no
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INTERVJU MED ORDFØRER
LISBETH HAMMER KROG
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Bærum Turlags utsendte har
vært på besøk hos Bærums
ordfører Lisbeth Hammer Krogh.
Ordføreren er en sterk tilhenger
av det enkle friluftsliv, og er en
av turlagets støttespillere.

I oppveksten var søndagstur
standard. Om vinteren var det flott å
kunne gå på ski hjemmefra på Lijordet,
og om sommeren ble det gjerne en
dukkert i Grinidammen, på Bogstad
eller i Østernvann.

Hva betyr friluftsliv for deg?
Friluftsliv er påfyll for kropp og sjel,
og jeg tror at søken etter stillhet og ro
i vår praktfulle natur er verdier som
bare blir viktigere og viktigere i årene
som kommer. Avkobling, mosjon,
hygge – gjerne rundt et bål – er sosialt
og gir samhold. I vår familie liker vi å
samle tørr ved, og sette over “kaffe
lars”. Det blir mye friluftsliv på gården
vi har i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Jeg tror det kommer godt med i
ordførergjerningen å ha referanser fra
andre steder i Norge.

Hva slags friluftsliv liker du? I marka,
ved sjøen, på fjellet?
Jeg sier ja takk til alle tre mulighetene og feriene brukes på fjellet både
sommer og vinter. Jeg er veldig glad i å
sykle og tar gjerne med sykler til fjells.
Ellers er jeg meget godt fornøyd med å
ha kjøpt elsykkel. En fin erstatning for
bilen mange dager.
I mange sammenhenger skryter
jeg av de naturgitte omgivelsene vi
har i Bærum med nærheten til marka
og sjøen. Her kan vi leve det enkle
friluftsliv – et friluftsliv uten behov for
store investeringer i klær og utstyr.

Bærum Turlag 2017

Selv om det er fint å ta seg en pause
ved et vakkert vann med niste, termos
og treøsen, lovpriser jeg også alle
dagsturhyttene våre. Nå sist var jeg en
tur på Brunkollen, og det er flott med
utvidelse av suppeserveringen, for mat,
kultur og tur henger nøye sammen.
Jeg blir ekstra fornøyd når jeg går
tidlige morgenturer inn til Østernvann
og rekker en dukkert før jobb. Jeg er
veldig glad i å bade – i kaldt fjellvann
eller sjøen. Det er også flott å gå tur
nedover langs Lysakerelva, ut over
Lagåsen og videre på Fornebulandet.
Våre sammenhengende turveier fra
marka til sjøen gjør det lett å la bilen
stå. Mange av kommunens turveier tar
deg forbi noen av kommunens kulturminner og gir deg også kulturhistorisk
påfyll. Jeg synes det er morsommere
å gå tur når jeg vet noe om det jeg
passerer. Natur og idrett har laget et
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Hvilke yndlingsturer har du her i
nærheten og ellers i Norge?
Det avhenger av årstiden. U
 tenom
det jeg allerede har nevnt, vil jeg
trekke frem området ved Dælivann
og Tanumplatået.
Ellers stortrives jeg sør i Rondane i
de flotte fjellene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Vi har en hytte
og steinbu der som det tar 1 ½ time å
gå inn til. Bjørnhollia er også et flott
turmål i Rondane og et hyggelig sted
å overnatte.

Hva tenker du er viktig med å være ute
på tur?
Vi vet jo hvor viktig fysisk aktivitet
er for alle, ikke minst for det mentale.
Jeg vil slå et slag for hverdagstrimmen
og å bruke vårt flotte turveinett til å gå
og sykle. Arenaen ligger jo rett utenfor
døra. Og når det er så tilgjengelig, er vi
flinkere til å være ute.
Kommunens turveier er et tilbud
til kommunens innbyggere som
ønsker å være fysisk aktive i hverdagen. Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet, glede og helse, og forebygger
stress og sykdommer.
Å bli bedre kjent i nærområdet gir
både fine opplevelser, kunnskap og
tilhørighet. Turveiene går i flott natur,
på skogsveier, grusveier og gjennom
fantastisk kulturlandskap. Vi slipper å
gå på trafikkerte veier og vi slipper støy
og forurensning.
Det er også fint å være helt stille på
tur. Da kan man oppleve dyrelivet og
legge merke til detaljer i naturen som
å observere dyrespor, legge merke til
rypefjær eller liggeplassene til elgen.

Så er jeg opptatt av at vi møter
andre mennesker på tur ved å se hverandre i øynene og si hei. Hvorfor ikke
hilse slik også når vi møtes i en heis
eller ute i gatene i Sandvika?
Hvordan prioriterer Bærum kommune
friluftsliv og fysisk aktivitet?
Når det gjelder investeringer avsettes
det årlig betydelige beløp. I forslag til
budsjett for neste år, er det blant annet
foreslått 6 millioner til turveier, parker
og innløsing av friområder. I tillegg
avsettes det 1 million kroner til friluftstiltak i idrettens anleggsplan. I Bærum er
vi privilegerte med så mange aktive lag
og foreninger. Det årlige driftstilskuddet
til friluftsorganisasjonene, dagsturhytter,
Rigmor og Rigfar samt kulturvernorganisasjoner er på til sammen 2,62 millioner
kroner. Vi setter også av flere hundre
tusen til nærmiljøanlegg og badeplasser.
Både friluftsliv og idrett er viktig for
folkehelsen. Tenk på hvor mange idretten og friluftslivet favner til sammen
– og skaper samhold og livsglede.
Jeg har lyst til å avslutte med si at
vi satser på å legge til rette for turveier
og sikre grønne rekreasjonsarealer for
innbyggerne våre. De siste årene har
mange nye turveier blitt åpnet og tatt
i bruk. Det er jeg stolt av! Og opp
levelsene ligger ikke langt fra der du
bor, så la deg inspirere og ta turveiene
i bruk – enten du skal på søndagstur
eller bare skal lufte hunden!
Så takker vi ordføreren for at hun tok
seg tid til dette intervjuet.
Trine Hansson, Bærum Turlag
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Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh er ivrig turgåer.

Hvordan har du klart å få egne barn ut
på tur?
Det er liten aldersforskjell på gutta,
som har vært med på tur fra de satt i
sele og bæremeis. De ble tidlig med på
jakt, og det er flott å se at tradisjonene
videreføres. Hun som er yngst, liker å
tilbringe mye tid i dansestudio, men
da hun var liten, var hun også med på
alle turene.

Hva slags forhold har du til DNT og
Bærum Turlag?
Det er som ordfører jeg er blitt kjent
med DNT og Bærum Turlag. Jeg er
imponert over mangfoldet i turprogrammet, til og med trilleturer med barnevogn. Det er hyggelig å delta på arrangementer, som starten på Friluftslivets år i
2015, overtagelse av Nedre Gupu og ikke
minst åpningen av den nye, flotte låven
på Sæteren Gård. Svartvannshytta må
jeg også nevne. Det er lett å si ja når dere
i Bærum Turlag spør.
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fint turveikart med oversikt over det.
Turgåing er førstevalget av aktiviteter
blant den voksne del av befolkningen i
Bærum. Da passer det bra at vi nå har
55 km hovedturveier, 40 km lokale
turstier, 18 km kyststi og 48 km med
kultur- og naturstier. Åtte av turveiene
er tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg kommer alle sykkelveier,
lysløyper og skiløyper.
Jeg oppfordrer også alle til å utforske dagsturhytter og DNT-hytter i
området vårt. Det er åpnet flere flotte
turmål de siste årene i regi av dere i
Bærum Turlag, blant annet på Nedre
Gupu og Svartvann i Vestmarka.
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Ragnhild Tangen
Brynjulf Bjørklid, forfatter av boken Kongler
på kastet. Bildet er tatt på Gyrihaugen.

OM FORFATTEREN

LITEN BOK – STORE TANKER
Brynjulf Bjørklids Kongler
på kastet er tittelen på en
ny markabok. Trenger vi
flere nå, vil enkelte spørre.
Ja, vil jeg påstå; her har
vi en bok i beskjedent
format, men med en ny
innfallsvinkel. Tittelen er
artig med sitt bokstavrim
og henspiller på de mange
“kast”, eller minnesteder
for tragiske hendelser
i forgangen tid, og der
skogens vandrere gjerne
kaster på en kvist, kongle eller stein.
Kjente kast er Ingjerdkastet og Jørgenkastet på Krokskogen, og R isfjellkastet
nord for Skuibakken.
Forfatteren ønsket å tilbringe et
helt år i Marka, nærmere bestemt
6
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 rokskogen, dette
K
eventyra ktige området
som i øst avgrenses av
Langlielven og Spålen,
i nord av f ylkesgrensen
mellom Oppland
og Buskerud, i vest
R ingerike og i sør E16
og Bærum.
Året på Krokskogen
starter midtsommers
og skal strekke seg frem
til neste midtsommer.
Stedet er en koie som
eies av forfatteren, på den idylliske
setergrenda Fjellseter, midtveis mellom
Løvlia og Kleivstua. Han lar oss delta
på sine mange turer, ofte til sagnomsuste Gyrihaugen, ikke mer enn et par
kilometer, men a dskillige høydemeter

unna. Mange av turene knyttes til
sagn og myter, eksempelvis historien
om Olav den hellige, som vokste
opp på Ringerike, og som har gitt
navn til Olavskildene på Retthella og
Midtskogen. Det er også en del kunnskap å hente i boken om opprinnelsen
til ulike stedsnavn.
Drømmeaktige “samtaler” føres
med Krokskogvandreren Bernhard
Herre, og det refereres flere steder til
både Asbjørnsen og Moe. Her fastslås
at h
 uldra og de underjordiske var en
slags skyggebefolkning det gikk an å
leve i fordragelighet med. Vi finner
artige skjønnlitterære passasjer, av
og til med særegent språk. Mange vil
stusse når han går for å “prekevere”
fisken, et uttrykk forfatteren sannsynligvis har med seg fra sin nord-
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Brynjulf Bjørklid er født i Oslo i
1946, men har vokst opp i Tromsø.
Han regner seg som tromsø
væring. Han har gitt ut seks
skjønnlitterære bøker inklusive
Kongler på kastet. Flere av bøkene
har handling fra Tromsø-området.
Han er likevel trolig mest kjent for
å ha skrevet TIL-sangen Vind fra
nord, som har vært spilt og sunget
på Alfheim i 30 år og sikkert
også en del ganger på Nadderud i
forbindelse med Stabæks hjemmekamper.
Brynjulf Bjørklid er cand.polit
fra Universitetet i Oslo. Hans
yrkesaktive liv har stort sett vært
som rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet. Forfatter/
tekstforfatter og låtskriver har
han vært ved siden av. Koiene
på Fjellseter, som har vært
inspirasjon til boka Kongler på
kastet, har vært familiens ankerfeste på Krokskogen i mange år.

BÆRUM RUNDT
Grunnleggende turlederkurs i Vestmarka, Krogskogen og Bærumsmarka
Planleggingsmøte 17. juni. Tur/kurs 23.-25. juni
KRAV OG INNHOLD
Dette er et krevende tredagers opplegg der psyke, utholdenhet og styrke
er forutsetninger for å delta. Kurset
inkluderer 15 timer teori og praksis
samt et tre timers ambassadørkurs
som kvalifiserer til turleder i DNTs
utdanningsstige (grunnleggende
turlederkurs).
Målgruppe: Ungdom 16-24 år.
FREDAG 23. JUNI
Frammøte på Sandvika stasjon
kl. 09.00. Vandring på villaveier og i
terreng til Gupu. Videre Semsmåsan
– Butterudbonn – Mikkelsbonn
– Burås – Bråtan – Sollihøgda.
Overnatting på Mustadkroken.
Om kvelden: Gjennomgang av teori
knyttet til grunnleggende turlederkurs. Undervisningen legger sterk
vekt på turlederrollen.
LØRDAG 24. JUNI
Mustadkroken – Mastekastet
– nordover til kommunegrensen
– orientering i terrenget til Langebru
– Svarttjernsdemningen – A
 T-veien.
Overnatting på Myrsetra. Om kvelden: Gjennomgang av teori knyttet
til grunnleggende turlederkurs.
SØNDAG 25. JUNI
Myrsetra – orientering over til
Byvann (nord) – orientering over
til Vidvangsputten – Fløyta – Store
Hvitsteinvann – Triungsvann
– Abborvann – Østernvann
– Fossum Bruk – Lysakerelva
– Lysaker brygge der turen avsluttes.
Avslutningsdagen går på sti, skogs
bilvei og på kompasskurs i terreng.
UNDERVISNING
Undervisning i naturen og på hyttene
om kvelden; i orientering, kosthold,
bekledning, overlevelsesteknikker
m.m. Mye kompassgang i stiløst/
ukjent terreng. Spesiell oppmerksomhet knyttes også til rollen som
turleder. Undervisningsopplegget
følger turlederhåndboka til DNT.

FOTO: VIA LIV ARNESEN

norske bakgrunn. Eksempel på fint
formulerte s temninger er “stillheten
er nærmest lydløs” og kontrasten
“stillheten er full av lyd”. Den amerikanske f orfatteren og naturfilosofen
David Henry Thoreau trekkes frem
flere steder; rimeligvis har denne vært
en i nspirasjonskilde for vår forfatter.
Han er en typisk sanker; her skal ikke
kjøpes noe unødvendig. Sopp og bær
finnes i mengder, og fisken biter villig.
Når e nkelte handleturer må til, er det
gjerne med sykkel til Lommedalen.
Forfatteren har vært sin egen
fotograf. De spektakulære naturscenerier glimrer ved sitt fravær. Her er små
fotografier av et vakkert håndlaftet
hushjørne, et beskjedent og velbrukt
dørhåndtak, et lite hvitveisteppe, en
brenneneslestilk som luter seg mot en
grå vegg. Detaljene taler for seg, og
vi opplever det lille i naturen satt opp
imot de store tanker.
Kongler på kastet er en bok som innbyr til refleksjoner og forhåpentlig til
inspirasjon for mange som kan tenke
seg å tilbringe enda mer tid i naturen.

Liv Arnesen er kursleder på turlederkurset i juni. Her blir det mye erfaring
å lære fra.

Liv Arnesen vil, med sin betydelige erfaring fra ekspedisjonsliv over
store deler av verden bl.a. til Sydpolen, mot Nordpolen, mot toppen
av Mount E
 verest, Svalbard og elva
Ganges i India, være instruktør.
BINDENDE PÅMELDING
Kursavgift kr. 1 000 betales samtidig med påmelding til kontonr.
6219.06.55151. Kursavgiften inkluderer
planleggingsmøte, overnatting på
Mustadkroken og Greinehytta,
2 kart (Vestmarka og Bærumsmarka/
Krokskogen) samt turlederhåndboka.
Ved forfall innen en uke før kursstart,
returneres halvparten av a vgiften.
Inntil 10 deltakere. Turen avlyses
hvis færre enn 6 er påmeldt.
PLANLEGGINGSMØTE
Lørdag 17. juni kl. 11.00 på Garlaushytta ved Steinsskogen gravlund i
Bærum. Buss 150 til Godthaab eller
parkering ved Steinsskogen gravlund.
200-300 meter å gå til hytta som
ligger ved Ankerveien.
UTSTYR, MAT M.M.
Alt utstyr, mat og drikke må den
enkelte selv bringe med. Utstyrsliste
gjennomgås på planleggingsmøtet
17. juni.
Små endringer i programmet underveis kan forekomme.
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TURER FOR VOKSNE

GRADERING

De fleste av våre turer er klassiske norske “søndagsturer”,
selv om enkelte kan gå på andre ukedager. Alle turene leder
til fine turmål, som kan være topper med utsikt, kløfter,
elver, stryk, kystlandskap, kulturlandskap eller ha historisk
interesse. Turene gir inspirasjon til å komme til steder man
kanskje har hørt om, men ikke besøkt. Det er hyggelig og
sosialt å være med i et følge. Oftest vil turledelsen stille med
minst én person som kan fortelle om stedene vi besøker.
Turene er typiske dagsturer; forholdsvis lange og til en viss
grad fysisk krevende. Hva har man med seg? Sekk med mat,
drikke og noen ekstra klær, ev. regntøy, er obligatorisk.
Sitteunderlag, kamera, kart og kompass er en fordel. Badetøy
og håndkle kan være fint på noen turer. Fottøyet vil variere
fra tur til tur. Går turen på stier og i terrenget er det lurt å ha
sko som er mer solide enn joggesko. Noen turer krever godt
fottøy. Man kan eventuelt også ha med gå-staver.

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. Vi har gradert turene fra
lette til meget krevende turer. Både lengde, høydeforskjell,
fremkommelighet og eventuelle andre faktorer teller med i
vurderingen av hvor krevende turen er gradert. Hvis du er i
tvil om form og førlighet er det smart å starte med grønn eller
blå tur for å teste. Merk at DNT og Bærum Turlag nå endrer
symboler fra antall støvler (og skistaver) til fargekoder.

Starttidene som er angitt i programmet er tidspunktet for
forventet “avmarsj”. Det kan lønne seg å møte opp noen
minutter tidligere, bl.a. for å hilse på turleder og de andre
turdeltakerne. Dersom intet annet er angitt vil turene
avsluttes samme sted som de starter.
KOLLEKTIVTRANSPORT

Vi ønsker å oppfordre til kollektivtransport, og angir om
mulig nærmeste buss eller bane med rutenummer/-navn,
startpunkt, holdeplass nærmest turens start og forventet
ankomsttid. Man må selv finne avgangstid ved ønsket
påstigningsholdeplass. Programmet lages flere måneder
i forveien og både rutetrasé og rutetider kan endres før
turen avholdes. Deltakerne oppfordres derfor til å sjekke
rutetidene i forkant av turen (www.ruter.no).
HUND

Hvis du har med hund, må du følge regler for båndtvang og
ta hensyn til de andre i turfølget. Bærum Turlag arrangerer i
år to turer spesielt for hunder og hundeeiere. Disse er merket
med eget symbol. Man er selvsagt velkommen til å være med
på disse turene også uten hund.
YOGATURER

Bærum Turlag fortsetter med “yoga og sunn mat i m
 arka”-turer.
Her kombinerer vi sunn mat, yoga, mindfulness og turer i
marka til alle årstider med hyttekos på trivelige Nedre Gupu.
Det trengs ingen forkunnskaper i yoga. Turene ledes av
turleder og kostholdsveileder Kaisa Hafredal.
Obs! Yogaturene har begrenset plasser og krever
påmelding i forkant. Program og påmelding blir lagt ut på
Bærum Turlag sine nettsider (www.bærumturlag.no).
Stikkord for yogaturene: Turer i marka. Yoga og
avspenningsøvelser/mindfulness for alle nivå. Næringsrik og
bærekraftig mat – mye økologiske råvarer. Hyggelig sosialt
samvær på sjarmerende Nedre Gupu med overnatting i
Vestmarka.
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Enkel, f.eks. 2–4 timer og/eller i lett terreng (=1 støvel)
Middels, f.eks. 2–4 timer og/eller i variert terreng
(= 2 støvler)
Krevende, f.eks. 3–6 timer og/eller i krevende terreng
(= 3 støvler)
Svært krevende, f.eks. mer enn 6 timer og/eller i
krevende terreng (= 4 støvler)
For andre turer (f.eks. sykkel) bruker vi samme farger, men
andre symboler. Vi bruker også symboler for å angi andre
egenskaper ved turene:

FOTO: KAISA HAFREDAL

STARTTIDER

Ingen gradering angis

Yoga og mindfullness
Kulturelle innslag
Selfie på Haveråsen.

Tur spesielt for hunder og hundeeiere
Barnas Turlag
Bærum Turlag / DNT -arrangementer
SIKKERHET OG ANSVAR

Som andre lokallag i DNT, deltar du på eget ansvar på våre
turer og aktiviteter. Det er derfor viktig at du vurderer
egen form og ferdigheter og har egnet utstyr. Ta gjerne
kontakt med turleder på forhånd hvis du er tvil. Turleder har
anledning til å avvise deltakere som anses å være i for dårlig
form eller ha for dårlig utstyr. Bærum Turlag tar ikke på seg
ansvar for økonomiske følger av mulige uhell eller skader
som måtte inntreffe under våre arrangementer.
ENDRINGER / AVLYSNINGER

Det kan av forskjellige grunner bli gjort endringer i
turgjennomføringer i forhold til hva som er beskrevet i
programmet. Eventuelle avlysninger eller vesentlige endringer
vil bli kunngjort på våre nettsider, www.bærumturlag.no.
REISEKOSTNADER

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

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no

TURER FOR UNGDOM
OG VOKSNE
Mindfulness og sunn
mat i marka
Lørdag 21. januar

Sett av en dag i marka til påfyll av
energi og sunn mat! Mindfulnesskurs
med dyktig instruktør på sjarmerende
hytte i Vestmarka. Det blir to økter
med mindfulness – både teori og
praksis. Vi avslutter med tapas basert
på sunne råvarer. Dagen byr på frisk
luft i fine naturomgivelser på vei opp
til Nedre Gupu i Vestmarka.
Oppmøte: Kl. 12.45 på Nedre Gupu.
Det er ca. 1 km å gå fra P-plass på
Franskleiv.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika, med
ankomst Kattås kl. 12.16 (sjekk rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs veien
opp til Franskleiv. Buss retur

kl. 19.23 fra Kattås til Sandvika.
Ta med hodelykt for turen hjem!
Turleder: Kaisa Hafredal, kaisa
hafredal@online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Begrenset
antall deltakere!

Matkurs og tur i Vestmarka
Lørdag 18. februar

Lær å lag enkle smakfulle næringsrike
retter med mye fargerike grønnsaker rik
på antioksidanter. Lær også å lage sunn
næringsrik snacks. Alle o ppskriftene er
sukker-, gluten- og melkefritt!
Dette er et interaktivt matkurs hvor
vi lager mat sammen og snakker om
næringsstoffene i råvarene. Etterpå
spiser vi og nyter det vi har laget! Det

blir to økter med matlaging, med tid
for luftetur mellom, og avsluttes med
felles middag som vi har laget selv,
basert på sunne råvarer. Dagen byr på
frisk luft i fine naturomgivelser på vei
opp til Nedre Gupu i Vestmarka. Retur
til Franskleiv ca. kl. 18.00.
Kurset passer for alle, også ungdommer.
Ta med: Forkle til matlaging. Husk
lommelykt eller hodelykt til hjemturen.
Oppmøte: 12.45 på Nedre Gupu. Det er
ca. 1 km å gå fra P-plass på Franskleiv.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika, med
ankomst Kattås kl. 12.16 (sjekk rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs veien
opp til Franskleiv. Buss retur kl. 18.23
fra Kattås til Sandvika.
Annet: Turleder og kostveileder er 
Kaisa Hafredal. Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no).

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no
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Yogatur i Vestmarka med innlagte øvelser på Persbonn.

Skiturer, yoga og sunn mat i
marka
Lørdag 18. – søndag 19. mars

Yogatur kombinert med sunn mat
og frisk luft i marka. Forkunnskaper
i yoga er ikke nødvendig for å delta.
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
stearinlys og fyr i ovnen. Overnatting
på sjarmerende hytte.
Oppmøte: Kl. 11.45 på Nedre Gupu.
Det er ca. 1 km å gå fra P-plass på
Franskleiv opp til Nedre Gupu.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika,
med ankomst Kattås kl. 11.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs
veien opp til Franskleiv. Ca. 30 min å
gå opp til Nedre Gupu.
Turleder: Kaisa Hafredal, kaisaha
fredal@online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Begrenset
antall deltakere!
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Årsmøte i Bærum Turlag
Tirsdag 28. mars

Se egen kunngjøring side 2.

Skaugumsåsen utenfor stiene
(med blåveisjakt)
Lørdag 1. april

Ofte går vi de samme stiene om og om
igjen. Dette er en tur utenfor stiene, og
som tar oss opp på denne flotte åsen og
ned igjen på litt uvanlige måter. På vei
opp er det stor sjanse for at vi treffer
på årets første blåveis. Oppe på åsen
går vi gjennom et kupert og spennende terreng, og ender der vi startet.
Underveis får vi med oss mange flotte
utkikkspunkt.
Terreng og lengde: Turen varer i tre
timer. Terrenget er bratt og kupert. Det
er en fordel med litt stødig fottøy, som
lette fjellstøvler.
Start: NaKuHel-senteret ved
Semsvann k. 11.00. Man kan benytte utfartsparkeringen rett ved
innkjøringen til Sem gjestegård og
NaKuHel-senteret.

På tur langs Sandvikselva i 2016 – stopp ved Hamang klekkeri.

Kollektiv: Buss 270 fra Fornebu via
Sandvika, med ankomst Solgården
kl. 10.38 (sjekk rutetider). Det er
ca. 1 km (15 min) å gå opp til
NaKuHel-senteret.
Turleder: Jan Olav Langseth,
jaollang@online.no, tlf. 906 43 123.

kl. 19.23 fra Kattås til Sandvika.
Ta med hodelykt for turen hjem!
Turleder: Kaisa Hafredal, kaisa
hafredal@online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Begrenset
plasser!

Mindfulness og sunn mat
i marka

Sandvikselva fra Løkke bru
til Wøyen gård

Lørdag 1. april

Sett av en dag i marka til påfyll av
energi og sunn mat! Mindfulnesskurs
med dyktig instruktør på sjarmerende
hytte i Vestmarka. Det blir to økter
med mindfulness – både teori og
praksis. Vi avslutter med tapas basert
på sunne råvarer. Dagen byr på frisk
luft i fine naturomgivelser på vei opp
til Nedre Gupu i Vestmarka.
Oppmøte: Kl. 12.45 på Nedre Gupu.
Det er ca. 1 km å gå fra P-plass på
Franskleiv.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika,
med ankomst Kattås kl. 12.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs
veien opp til Franskleiv. Buss retur

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no

Søndag 2. april

Turen starter ved Løkke bru i Sand
vika. Vi følger Sandvikselva fra Løkke

til Wøyen gård. Tema for turen er
Sandvikselvas betydning som kraftkilde til industrien og som ørret- og
lakseelv. Vi peker ut historiske steder
som gamle hovedveier, Pinsekirken,
Hamang Papirfabrikk, Hamang Sag
og Høvleri, Teinestedet, Hamang bru,
besøker A. Olsen Sykkelverksted med
ørret- og lakseforvaltning, K lekkeriet
på Hamangskogen, og stopper ved
Franzefoss og Kalkmølla. 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 rute 215 fra Vangkroken,
rute 225 og 240 fra Vøyenenga, eller
T-banen fra Kolsås. Ta med mat og
drikke.
Start: Løkke bru i Sandvika kl. 11.00.
Turledere: Liv Frøysaa Moe,
livfmoe@gmail.com, tlf. 482 74 309,
og Morten Merkesdal, Bærum
kommune.

WØYEN GÅRD
Wøyen gård har røtter tilbake til jernalderen. Det har vært både storgård og guttehjem på stedet. Tidligere LO-leder Yngve Haagensen bodde en tid på guttehjemmet her. Gården omfattet tidligere også Økri og Gommerud gård.
I 1603-04 ble det funnet jernmalm i “Vestre Bergum” ved Kirkerudåsen og Eineåsen som så meget lovende ut. Christian IV
sluttet kontrakt i 1610 på åremål med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som på egen bekostning skulle bygge smeltehytte. Den første hytta i forbindelse med det vi senere kjenner som Bærums Verk ble bygget på Wøyen gård, hvor 33 mann var i
virksomhet. Noen år senere ble det også bygget smeltehytte ved Gommerud gård.
Gårdens opprinnelige navn er Vodin (Vadvin), som betyr “gården ved sletta ved vadestedet”. Opp gjennom tidene har
gården også hatt navn som Veudine (nedtegnet 1348), Vadin (1398), Wodine (1405) og Vøien (1666). Navnet Wøien har
eksistert siden 1700-tallet (1723), men skrives i dag Vøyen. Ifølge boka “Bærum – En bygds histore” fra 1920, uttalte gamle
bygdefolk stedsnavnet den gang som Vui som i dag er en lokal betegnelse på Vøyenenga rett i nærheten.

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no
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Kalkovnen i Sandbukta på Brønnøya, før den raste sammen.

Brønnøya
Onsdag 26. 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 der vi får en framstilling av
gårdens historie. Til slutt rusler vi ned
til “Sementen”, en yndet badeplass ved
et eldre kalkbrudd med gode sittemuligheter 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

BRØNNØYA
Brønnøya ligger i Asker kommune og er den nest største av øyene i V
 estfjorden
uten fastlandsforbindelse. Oustøya i Bærum er størst. Navnet Brønnøya
skyldes at sjøfolk før i tida bunkret ferskvann fra brønner på øya. En kabelferge forbinder øya med Nesøya om sommeren. Den blir byttet ut med en
pongtongbro om vinteren. I tillegg er det forbindelse med rutebåt til Sandvika
om sommeren. Øya er i prinsippet uten motorisert ferdsel. Arealet er 1 400
mål. Brønnøya er om lag 2,5 km lang og inntil 1 km bred og ligger midt i
Oslofeltet.
Høyest på øya er det funnet to steinalderboplasser. Jordbruk kan ha vært
drevet i 1500 år.
I 1982, på St. Hansaften, inntraff en alvorlig ulykke med kabelfergen.
Fergen kantret og en person fulgte med fergen rundt, ble liggende lenge u
 nder
vann og ble hardt skadet. Årsaken var ekstrem overbelastning av f ergen. I
2004 ble en ny og sikrere ferge og nytt vinteradkomstanlegg (flytebro) innviet.
Fergen er nå alltid stengt St. Hansaften.
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På vei opp til Heikampen. Rett før taubanehytta ved Høykastet stiger vi opp i denne kløften. Det er ingen vei utenom klemblokken.

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 flytebroen
kl. 11.15.
Kollektiv: Buss 265 fra Sandvika,
med ankomst Vendla kl. 11.03 (sjekk
rutetider). Her er det også parkeringsplass 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,
dlindbc@getmail.no, tlf. 936 92 482.
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Fleskummalerne,
Kolsås – Dæli
Søndag 7. mai

Turen går forbi Fleskum gård til sør
enden 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 inngangsporten til gården og ved Dælivannet,
der Christian Skredsvigs «Gutten med
seljefløyten» ble til. Korte kulturhistoriske stopp også ved Skotta og
Dalbolåven. Vi raster ved Dalbolåven.
Turen tar 2-3 timer.
Start: Valler bussholdeplass kl. 11.00.
Kollektiv: T-bane fra Bekkestua, med
ankomst Gjettum kl. 10.57. Buss 220
fra Sandvika, med ankomst 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.

Heikampen
Søndag 7. mai

Turen starter ved Åmot P-plass ved
Sørkedalen Skole. Vi tar grusveien opp til
Pipenhus, videre grusvei langs Langlielva
til snuplassen. Derfra går vi hengebroen
over elva, bratt opp til klatrefeltet og
følger elvefaret opp til venstre. Her er
det noe ulendt. Vi nyter utsikten ved
taubanehytta, 350 moh før vi går opp
til grusveien fra Elveli og følger den et
stykke. Der denne begynner å gå nedover
mot Langlivannet tar vi en sti til høyre
oppover i retning Heikampen. Denne
stien er lite markert, men etter en tid
blir denne tydeligere og fører til toppen
av Heikampen, 558 moh. Tilbake går vi
korteste vei ned til Elveli på et tydelig
tråkk. Ingen av disse stiene er blåmerket.
Terreng og lengde: Turen går på
grusveier og stier. Turen tar ca. 5 timer
inklusive pauser.
Start: På Åmot P-plass ved Sørkedalen
skole kl. 11.00.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa, med
ankomst Sørkedalen skole kl. 10.39.
Turleder: Sissel Myhra, sissel.myhra@
gmail.com, tlf. 908 32 992.

FLESKUMMALERNE
Fleskummalerne eller Fleskumsommeren 1886 er et begrep
i norsk kunsthistorie. Det var
sommeren da malerne Erik
Werenskiold, Gerhard Munthe,
Harriet Backer, Kitty Kielland
og Eilif Peterssen ble invitert
av C
 hristian Skredsvig og hans
kone Maggie Plahte til opphold
på Fleskum gård. De møttes
på forsommeren og bodde på
gården til oktober. Fruktbar
inspirasjon oppsto mellom
malerne, og kunsten som ble
laget i Dælivannsområdet denne
sommeren skapte et tidsskille
i norsk malerkunst. Nyromantikken, eller impresjonismen
som den gjerne kalles, så dagens
lys denne sommeren. Det mest
kjente bildet fra tida på Fleskum
er “Gutten med Seljefløyten” som
ble malt av Christian S kredsvig
med motiv fra sørenden av
vannet.
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Bærumsmarka fra øst
til sør. Fra Jøssingveien til
G odthaab/Valler

FOTO: NILS MATHISRUD

Søndag 14. mai

Nasjonaldagfeiring i marka. Fin stemning på Skuta.

På tur med kart og kompass
Tirsdag 9. mai

Formålet med denne kveldsturen er
at deltagerne blir tryggere på å gå tur
i marka også utenom fellesturene våre
– kanskje for å finne kjentmannsposter eller delta på turorientering. Det
innebærer å planlegge nokså detaljert
hvor man skal gå, vite hvor man er, og
i tillegg å kunne “ta seg inn” hvis man
har glippet ut av kontroll med hvor
man er.
På kveldens tur gir vi først en innføring
i kartlesing – både på turkart og
orienteringskart som alle får utdelt
(utsnitt av kart). Vi går bl.a. igjennom
målestokk og høydekurver, karttegn,
veivalg og hvordan orientere kartet så
retningen stemmer. På turen følger
vi et veivalg. Vi stopper flere ganger,
sjekker hvor vi er og ser på terrenget
rundt oss. Kanskje legger vi inn en
øvelse “hva gjør vi vi nå?” for å bli
trygg på hva man gjør når man har
mistet oversikten – eller lurer på om
man virkelig går der man hadde tenkt.
Vi går i smågrupper. Opplegget blir
tilpasset den erfaringen deltagerne har
fra før.
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Terreng og lengde: Turen går for det
meste på stier og er 5-6 km lang.
Ta med: Kompass og turkart over
Bærumsmarka om du har. Ta med
sitteplate, niste og drikke.
Start: På parkeringsplassen ved Østernvannsvingen kl. 17.45.
Kollektiv: Buss 230 fra Sandvika, med
ankomst Jøssingveien kl. 17.36 (sjekk
rutetider). Det er 5-10 minutter å gå fra
busstopp til startstedet, følg hovedveien i retning Skytterkollen (ikke ned
til Ila) opp til svingen.
Turleder: Sidsel Graff-Iversen, sgri@
fhi.no, tlf.: 416 62 683.
Påmelding: Turen krever påmelding
til turleder innen 8. mai.

Ferskingkurs i friluftsliv
Lørdag 13. – søndag 14. mai

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

Gjennom kurset får deltagerne
grunnleggende ferdigheter innen
friluftsliv. Dette er et praktisk kurs der
deltagerne selv skal få prøve seg på
blant annet bålfyring, matlagning ute,
bruk av primus, kart, kompass og
turplanlegging. I tillegg til økt
kompetanse, ønsker vi at deltagerne får
økt trygghet og inspirasjon.Bærum
Turlag sitt ferskingkurs avholdes på
Nedre Gupu i Vestmarka. Kurset kan
ta maks 20 deltakere. Det er gratis for
medlemmer, mens ikke-medlemmer
betaler samme pris som et hoved
medlemsskap koster. Ta kontakt med
Bærum Turlag for eventuelle spørsmål.

Denne turen går gjennom sør-østre del
av Bærumsmarka, med flere kulturminner underveis. Start fra bussholdeplassen Fossumbanen, til vestenden av
Østernvann, forbi Løvenskioldbanens
gamle 600-meter (anlegg med
betongmur, rustne blinker). Videre til
Moltemyra (skiltet kulturminne), forbi
Johnsrudhytta, så skrått ned på veien/
stien mot Madserud. Vi ser på
Moløkken (skiltet kulturminne) og
funderer på hva gropen er for noe; den
er steinsatt og det er trekull i kantene
og under en rotvelt like ved. Videre går
vi over Sæteren, forbi Holen og sørover
til Steinsskogen gravlund. På veien
kommer vi forbi en modell av en
kullmile. Godthaab nås etter ca. 7 km.
Om ønskes, kan turen forlenges 2-3 km
sørover forbi Dæhlivannet til Valler
T-banestasjon. Turen arrangeres i
samarbeid med seniorgruppa i DNT
Oslo og Omegn.
Start: Fossumbanen busstopp kl. 10.40
(eller når bussen kommer, hvis den er
forsinket).
Kollektiv: Buss 235 fra Østerås senter,
til Fossumbanen med ankomst kl.
10.38 (sjekk rutetider). Turleder Kari
møter på Østerås senter kl. 10.30.
Turledere: Kari Fonnes,
kafonnes@online.no, tlf. 993 24 885
og Atie Saugerud, tlf. 950 66 818.

17. mai med “champagnelunsj” på Skuta

Dølefjell og selve Brunkollen. Da ble
dagens Skuta kalt Kommandobrua
eller bare Brua.

– Svartvannshytta – Langåshytta
– Ståvivollen – Haugsvollen
– Franskleiv.

Ta med: Flagg. Mat og drikke etter
eget ønske. Sitteunderlag. Kartet
Bærumsmarka 1:20 000 anbefales.
Start: Jøssingveien busstopp kl. 13.10.
Turfølget kommer innom Skytterkollen
P-plass ca. kl. 13.25 og møter de som
kjører bil.
Kollektiv: Buss 230 fra Sandvika via
Bekkestua, med ankomst Jøssingveien
kl. 13.06 (sjekk rutetider).
Sykkel: Et alternativ er å sykle veien
mot Brunkollen fra Fossum uten turleder. Skuta ligger rett sør for veien en
drøy kilometer øst for Brunkollen. Se
etter skilt og blåmerking.
Møtetidspunkt på Skuta: Kl. 14.15.
Turleder: Sidsel Graff-Iversen,
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 683.

Start: Franskleiv kl. 10.30.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika,
med ankomst Kattås kl. 10.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km (15 min)
å gå opp til Franskleiv.
Turleder: Harald Kolstad,
h.kolsta@online.no, tlf. 918 00 422.

Milorghytter i Vestmarka
Søndag 21. mai

Flere hytter i Vestmarka var sentrale i
Milorgs hyttenett i Oslomarka under
krigen, spesielt ved Svartvannshytta
nord i Vestmarka utspilte det seg
dramatiske hendelser.
Harald Kolstad, lokalhistoriker som
kjenner Vestmarka som sin egen
lomme, vil ta oss med på en tur som
går innom Ramsåsstua, Langåshytta,
Sjåinn og Svartvannshytta, alle med
viktige roller i Milorgarbeidet i
Vestmarka under krigen. Turen
starter på Franskleiv og følger
følgende rute: Eikelundshøgda
– Haugsvollen – Ramsåsstua
– Ramsåsen – Ursdalen – Sjåinn

Stikkvannskollen med
barlindskog og Milorgcelle
Torsdag 25. mai (Kr. himmelf.)

Vi setter kursen fra Semsporten mot
Hurums høyeste punkt, Stikkvanns
kollen (361 moh). Først følger vi
Sandstien, en rest etter ridevei som i
middelalderen gikk tvers over
Hurumhalvøya. Snart passerer vi
ruinen etter en kullmile – ingen vanlig
kølabånn, men rester etter et større
anlegg som var i drift så sent som i
1940-årene. Snart tar vi av på en grei
sti til kollen. Her er det fin utsikt i flere
retninger. En smal, men tydelig sti
fører oss videre ut på sørspissen av
kollen – en luftig og fin del av turen!
Utpå spissen ligger en kjentmannspost.
Vi tar første matpause her, med flott
utsikt.
Vi skal bratt ned til den idylliske
Sæterputten og så til en Milorgcelle
som ligger i Vestre Askedal. Stien
forsvinner og vi går i en skog som er
spesiell, med innslag av store løvtrær
og barlind. Denne skogen har vært et
knøttlite naturreservat og er nå del av
et større verneområde. Vi kommer nå

Onsdag 17. mai

Start: P-plassen på Franskleiv
(Vestmarksetra) kl. 11.00. Avsluttes
søndag ca. kl. 15.00.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika, med
ankomst Kattås kl. 10.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs
veien opp til Franskleiv.
Kursleder: Tor-Herman Næss,
tor-he-n@online.no, tlf. 918 15 302.
Påmelding: Bærum Turlag v/Ellen
Næsje, ellen@baerumturlag.no,
tlf. 952 40 607.
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Vi feirer nasjonaldagen i Bærums
marka! Skuta ligger høyt og fritt, med
flott utsikt og i passende gå- eller
sykkelavstand. Møtetidspunktet er
satt relativt sent slik at vi får med oss
nasjonaldagsmarkering i nabolaget på
formiddagen.
Skuta var trolig en av Bærums
bygdeborger i folkevandringstiden
rundt år 400-600. Selve navnet
Skuta har «flyttet seg», ifølge Trygve
Christensens bok Bærumsmarka.
Før ble navnet brukt på hele åsen fra
Østernvann til Burudvann, inkludert

SVARTVANNSHYTTA
Svartvannshytta var åsted for dramatiske hendelser natt til 15. mars 1944.
Tyske soldater satte fyr på hytta, og den brant ned til grunnen. Bakgrunnen
er denne: Carsten Dehli, avsnittsjef for Milorg i Asker og Bærum, skulle overnatte på hytta, men fikk ikke fyr på peisen, så han fortrakk til Langåshytta;
en annen hytte som Milorg disponerte. Om morgenen hørte han skudd i
retning Svartvannshytta. Han listet seg bort og så at hytta sto i full fyr.
En angiver hadde fortalt tyskerne at Dehli befant seg der. De pepret hytta
med kuler før de satte fyr på den og regnet med å finne han omkommet i
brannruinene. Dehli kom seg altså unna, og etter krigen gjenopptok han sitt
virke som lektor på Stabekk gymnas.
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Terreng og lengde: Turen tar 6-7
timer inkludert pauser. Lengden er
12-13 km. Turen krever full
bevegelighet i hofter og knær, og
deltagerne bør ha erfaring med å gå i
terreng. Våte føtter må påregnes.
Ta med: Mat, vann og varm drikke for
langtur, sitteunderlag, lommelykt og
eventuelt kikkert. Gåstaver og ekstra
sko/sokker til skift kan være en fordel.
Kartet Oslo Vestmark 1:50 000, utgitt
av DNT, Ugland IT og Skiforeningen
anbefales.
Oppmøte: På p-plassen på Gjønnes
T-banestasjon kl. 09.50, med avreise
kl. 10.00. Kjøreavstand totalt er 80 km.
Vandringen starter ca. kl. 11.00 fra
Semsporten.
Parkering: På sørsiden av RV 289
mellom Sætre og Klokkarstua,
5,3 km fra Sætre sentrum og 3,8 km
fra a vkjøring fra RV 23.
Turleder: Sidsel Graff-Iversen,
sgri@fhi.no, tlf. 416 62 68.
Påmelding: Turen krever påmelding
til turleder innen 23. mai.

LIVET PÅ SKAUEN
Unge menn som var aktive i hjemmefronten, noen allerede “på skauen” for
å unngå tysk arbeidstjeneste, ble i slutten av september 1944 beordret til å
møte på nærmere angitte steder. De ble inndelt i tre lag på opptil ni mann.
Tredje lag skulle lage seg cellehytte sør for Stikkvannskollen. De bodde i
barhytter mens de rekognoserte. De valgte en hule i Vestre Askedal, gravde
den ut, p lanerte hyller å ligge på og satte opp en mur med tredør. Mangel på
soveposer gjorde at to måtte dele. Det ble trangt; når de skulle snu seg måtte
de gjøre det på likt.
Risikoen for å bli oppdaget var høy. Bålbrenning var nødvendig for å
overleve, det samme gjaldt turer for å skaffe mat. “Problemene ble ikke færre
da det ble bygget en knottfabrikk på Sætre hvor 100 russiske overløpere a rbeidet
under ledelse av tyske soldater, og det ble anlagt en leir på skauen hvorfra 90
r ussiske fanger drev hogst ledet av tyske soldater” skriver en cellegutt i sin
beretning. Rett før jul ble de tre lagene beordret ut av området. For noen var
første stopp en sommerhytte ved Drammensfjorden, hvor de ble oppdaget
av tyskere og bare flaks gjorde at de ikke ble pågrepet. Så kom beskjed om å
møte på R
 øyken stasjon. “Vi mente at nok kunne være nok og fikk sendt søknad
til distriktssjefen, som ingen visste hvem var, om å komme til Sverige. Søknaden
ble avvist.” De kom i stedet til Vestfossen. Etter mye flytting ble de tilsluttet
hjemmestyrkene ved Holtefjell. Avslutningsvis, om freden som kom til slutt:
“Hvem var mer glade enn cellegutta? Vi mistet ingen! Vi skulle leve som vanlige
mennesker!”.
Kilder: 40 trivelige turer i Røyken og Hurum, 2005. Hurum Turistforenings
historie – og andre historier, Wilhelm Olsen (red.), 2007. Beretning fra Eigil
Eriksen, Sætre.
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Kveldstur rundt Dælivann
med innføring i kartlesing
Onsdag 31. mai

På denne turen gir vi en innføring i
kartlesing. Alle får utdelt et kart, og vi
går bl.a. igjennom hvordan orientere
kartet, viktige karttegn, veivalg og
høydekurver. Underveis stopper vi
flere ganger og finner ut hvor vi
befinner oss på kartet, og hvor vi skal.
Terreng og lengde: Turen går på stier
og er i underkant av 5 km.
Ta med: Kompass om du har. Vi går
langsomt og står ofte stille – så kle deg
varmt nok. Det blir også tid til en rast,
så ta gjerne med noe å drikke og spise.
Start: På utfartsparkeringen i
Gjettumveien (ved starten av
Dæliveien) kl. 18.00.
Kollektiv: T-bane fra Kolsås, med
ankomst Gjettum kl. 17.47 eller fra
Oslo, med ankomst Gjettum kl. 17.57.
Det er ca. 5 minutter å gå fra stasjonen
til startstedet. Buss 220 fra Sandvika,
med ankomst Valler bru kl. 18.01
(sjekk rutetider).
Turleder: Maggy Elva Bjørgvinsdottir,
maggyelva@mac.com, tlf. 472 52 808.
Påmelding: Turen krever påmelding
til turleder innen mandag 29. mai.

Kulturlandskap på
Rognlia gård og
Kjaglidalen naturr eservat
Søndag 4. juni

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 Øverskogen
i Lier, Sollihøgda og Norefjell. Vi
stopper for en rast og den idealistiske
brukeren Tanja Storløkken vil fortelle
om gården og driften. Nedstigningen
fra Rognlia er drøye 2 km på ca. 270
høydemeter til den tidligere husmanns
plassen Kjaglienga. Stien krysser
ramsløkfelt i Kjaglidalen naturreservat.
Fra Kjaglienga følges vei/sti langs elva
og tilbake til Engebråtan, ca. 2,5 km.
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ned i et av de mest avsidesliggende og
uframkommelige stedene i Hurum,
ifølge boka “40 trivelige turer i Røyken
og Hurum”. Det er sant, for hit fører
ingen tilrettelagt sti eller vei og det
finnes ingen snarvei tilbake. Men
fremkommeligheten i terrenget er
faktisk god!
Vi finner cellehytta straks etter at
Vestre Askedal er blitt til en kløft.
Vi utforsker cella med lommelykt.
Så begynner tilbaketuren, først tilbake
til Sæterputten, så videre mot øst om
lag 3 km på tvers i terrenget uten sti.
Det er stedvis vått og stedvis bratt og
kan oppleves tungt å gå. Vi møter en
løypetrassé og deretter skogsvei. Nå er
resten av turen lett. Vi går innom
Stikkvannshytta, som Hurum
Turistforening holder åpen i helgene
vinterstid. Den ligger flott til ved
vannet. Vi tar matpause nummer to
her. Nå gjenstår bare å følge grei sti
tilbake til Semsporten.

Luftig utsyn mot Kjaglienga fra blåstien fra Rognlia.

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

Fra hytte til hytte i Nordmarka
Søndag 4. juni

Vi treffes ved bommen på Sognsvann
parkeringsplass og går via Bånntjern
og opp på Vettakollen, som er et av de
fineste utsiktspunktene for å se ut over
Oslo.
Videre inn over Fuglemyrene og over
Frønsvolltråkka og opp på Frønsvollen,
som er Oslos eldste setervoll. Stedet
var seter under gården Frøen fra 1629
til 1788. Stedet eies nå av Oslo
kommune, men har siden 2006 blitt

drevet av Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus. Her er det både våningshus
og låve med stall.
Seterhuset som står her nå ble gitt som
gave fra konsul Thomas Heftye til
Christiania Skiklubb. Stedet ble
innviet som skihytte i 1885 og anses å
være verdens eldste skihytte. Den
laftede delen av setra kalles Frønsvollstallen, og denne er i sommerhalvåret
åpen i helgene. Her er det enkel
servering av kaffe, te og saft.
Videre i småkupert terreng inn til
Skjennungsstua, som er kjent for sitt
gode bakverk og sin fine utsikt. Turen
går så ned til Ullevålseter og derfra
videre til Lyn-hytta og langs store
Åklungen og Lille Åklungen tilbake til
Sognsvann.
Terreng: 12–13 km med noen solide
motbakker, men på fine stier. Turen tar
ca. 4 timer inklusive pauser. Aktuelt
kart er Nordmarka, sommer, 1:50 000.
Start: Sognsvann, ved bommen der
lysløypa starter, kl. 10.00.
Kollektiv: Sognsvannsbanen med
ankomst Sognsvann kl. 09.54.
Turleder: John Hvidsten,
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122.

Vestmarka på elsykkel
Mandag 5. juni (2. pinsedag)

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 tverrforbind
else 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/eller 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.
Start: Kirkerudbakken skisenter kl. 11.00.
Annet: Turen er beregnet for elsykkel.
Husk ladet batteri.
Turledere: Einar Skage Andersen,
skage@baerumturlag.no,
tlf. 908 50 991 og Ragne Elisabeth
Hansen, tlf. 907 53 248.
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SVARTVANNSHYTTA
“EN SPENNENDE DAG”
Den som i dag besøker Svartvannshytdisposisjon, blant andre Langåshytta
ta nord i Vestmarka, blir møtt av en
og Sjåinn. Etter noen måneders oppidyllisk og velholdt hytte som ligger
læring i Sverige vinteren 1945, vendte
åpent og fritt på et nes i det
han hjem igjen.
sørøstre hjørnet av SvartEtter krigen skrev
vann. Hytta er den eneste
han i heftet Milorgliv
ved vannet, bare omgitt av
under overskriften “En
Løvenskiolds skog i nordøst
spennende dag” om det
og på alle kanter ellers
som skjedde i Vestmarka
av Bærum kommunes
og rundt Svartvannshytta
skoger. Intet ved hytta i dag
etter hjemkomsten fra
forteller om de dramatiske
Sverige.
Carsten Dehli.
hendelser som utspant seg
Jeg kom i slutten av
rundt Svartvannshytta i
februar -45 glad og fornøyd
krigens sluttfase, nærmere bestemt 15.
hjem fra Sverige. Turen fra Havstensund
mars 1945.
til Nøtterøy ombord på fiskeskøyta til
Carsten Dehli, vernepliktig
Harry var rene lystseilasen, og jernkaptein og lektor på Stabekk gymnas,
banereisen fra Tønsberg til Slependen
overtok som avsnittssjef for Milorg
gikk den òg, særlig da vi underveis ble
13.3 våren 1943. Dehli og staben
oppkvikket med meldingen om den velhans hadde sitt hovedkvarter ved
lykkede bombingen av Horten. ReisegodSvartvann og på Ramsåsen i Vestset som inneholdt “noe for enhver smak”
marka, der de hadde flere hytter til
fikk jeg imidlertid ikke ved avstigningen.
18 Bærum Turlag 2017

Heldigvis kom det tilbake med neste tog
fra Oslo, uten gestapofølge!
I deilig måneskinn dro jeg på ski inn
til min hytte på Risfjellet ved Persbråten,
herlig luft, herlig land, koselig hytte!
Dagen etter fikk jeg av min venn,
gårdbruker og skaukar Ludvig Persbråten, vite at det nok var best å passe seg
litt, for nå så det ut som spioneringen på
skauen var blitt satt i system. Hirdfolk
og frontkjempere hadde sine faste ruter
innover og hadde forårsaket adskillig uro
blant jegerne i “slipptjenesten”. Nåja,
tenkte jeg, slikt har hendt før. Det går vel
over denne gangen også.
Men akkurat nå begynte det for alvor.
Først ble en av mine kontakter arrestert,
så to til og endelig hele ti mann, deriblant
nesten alt høyere befal i området Sollihøgda, Sandvika og Asker. Min adjutant
unngikk ved sin forsiktighet arrestasjon,
men min stabssjef ble tatt.
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RØYKLUKT

Allerede på god avstand merker jeg
røyklukt, og mine bange anelser ble til
visshet. Svartvannshytta sto i lys lue!
Det var nok “Danielsen” de skulle ha tatt
denne gangen.
Jeg gikk så nær jeg kunne og oppdaget
etterhånden en del uniformerte skikkelser
som så ut til å nyte synet av et flott bål.
Jeg tenkte med meg selv at det var synd
pistolen min ikke kunne utrette noe; men
med en brengun og et par mann skulle vi
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Jeg skjønte jo snart at det brant et blått
lys over “Danielsen”, som i den tiden
var meg, og fant det ikke tilrådelig å bli
boende på samme sted lenger. Jeg hadde
nøkler til fire hytter, så jeg led ikke under
noen husnød.
Jeg pakket sammen, og med assistanse av ordonnansene Lars og Henning
flyttet jeg over til Langåshytta, idet jeg
hadde tenkt å alternere mellom denne
og Svartvannshytta., hvor jeg sommeren
1944 hadde levd noen glade dager uten
at uvedkommende hadde oppdaget at
hytta hadde fastboende. Jeg pleide nemlig
å vente med all koking til det var blitt
mørkt. Når jeg gikk fra hytta, slo jeg
lemmene for, og om natten låste jeg hengelåsen utenfra, gikk inn soveromsvinduet og dro med meg lemmen som jeg boltet.
Ingen skulle komme og si at det bodde
folk der – trodde jeg da!
Den 14. mars om kvelden kom jeg,
etter en av mine provianteringsturer nede
i Persbråten, opp til Svartvann, hvor jeg
hadde tenkt å ta inn for natten. Jeg fant
fram noen arkivsaker samt min “Sweet”
radiomottaker fra en blikkboks under
sagflisa i vedskjulet, men forsto snart at
det ville ta for lang tid å få det varmt i
stua, så det var best også den natten å ty
til Langåshytta.
Neste morgen kom Henning opp i
vanlig postgang. Rapporter skulle leses
og ordrer skulle gis. Som vi holder på
med det, hører vi intens skyting i retning
av Svartvann. Vi pakker øyeblikkelig
sammen og stikker papirene i vårt
hemmelige rom ute i stallen. Henning blir
bedt om å utvise den største forsiktighet
på nedturen.
Selv putter jeg litt mat og klær ryggsekken og stryker ned mot Svartvann,
i det jeg med min kjennskap til lendet
følte meg temmelig sikker på at jeg skulle
kunne nærme meg usett.

Langåshytta.
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BLÅTT LYS

Den nye Svartvannshytta er nå en ubetjent DNT-hytte som drives av Bærum Turlag.

foretatt en billig og praktisk rettergang
mot mordbrennerne.
Så falt det meg inn at nå blir det ikke
noe moro på skauen mer. Svartvannshytta
og Langåshytta hadde samme eier, direktør
Lien på Horni. Sannsynligvis var han
arrestert også, og nå gikk vel turen opp
til Langåshytta hvor jeg oppbevarte hele
det verdifulle arkivet. Riktignok lå det bra
gjemt. Men hva hjalp vel det, når gestapistene satte fyr på det hele? Jeg hadde nok
intet annet å gjøre enn å komme meg til
bygda eller til Oslo fortest mulig.
Men først måtte jeg ha visshet om
Langåshytta og arkivets skjebne. Derfor
gjaldt det å holde det gående i skauen til
ut på kvelden. Jeg kom meg opp på kollen
rett imot Svartvannshytta, sto der og
speidet noen minutter og satte så kursen
innover mot Haveråsen i Asker.
Føret var tungt, og etter hvert ble jeg
noe slapp, Så hører jeg plutselig en hund
som hogger i og like etter en stemme som

roper: “Her har vi spor!” Jeg setter farten
opp, endrer retning i det kronglete lendet
rundt Gampen, klyver opp, går ut igjen
over et fire meter høyt stup og kommer på
egne spor tilbake igjen til Svartvann.
Klokka var blitt 17. Hytta og båthuset
er helt nedbrent nå. Så drar jeg opp mot
Langås. I stor spenning nærmer jeg meg
hytta, slik som jeg så ofte har instruert
mine karer om å gjøre det.
Der sto husene i hvert fall. Så glad
har jeg sjelden vært, men jeg tar ingen
sjanser, kommer meg usett og uhørt inn
på baksiden og sniker meg rundt
– mot solen! – med pistolen klar. Nei,
alt i orden her. Fram med arkivet og ned
i sekken med det. Dertil et skjønnsomt
utvalg av mat og klær. Resten ut i snøen
under ei gran. I morgen tidlig kommer
mordbrennerne sikkert igjen. Det ble
en tung sekk og en slitsom kjøring på
hålkeføre i halvmørke ned Risfjellkastet
til Persbråten.
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Solnedgang fra Søndre Kolsåstopp.

Kolsåstoppene
Torsdag 8. juni

Vi går opp Toppåsveien, og følger videre
den vanlige ruten opp til sydtoppen
(342 moh). Derfra innover kolsåsplatået
til Sætertjern. Vi går videre opp juvet
mellom de to nordre ryggene.
Nederst i juvet må vi ta hendene til
hjelp noen meter og 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-hytta tilbake til Toppåsveien.
Det er flere utsiktspunkter underveis
med fantastisk panoramautsikt utover
Oslo, Bærum og Oslofjorden. Turen
går hovedsakelig på stier i tidvis bratt
terreng. Noe steinur. Godt fottøy
anbefales.
Turen forutsetter at det ikke er vått i
terrenget (da det vil bli for glatt for
å gå opp juvet). Eventuell avlysing vil
bli kunngjort på våre nettsider
(www.bærumturlag.no), samt på
Facebook, samme morgen.
Start: Ved bommen øverst i
Toppåsveien kl. 17.30.
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Bli turleder du også.

Ta med: Nok drikke. Turkart
Bærumsmarka 1:20 000 og o-kart
Kolsås 1:10 000 anbefales.
Kollektiv: Buss 210 fra Sandvika, med
ankomst Toppåsveien kl. 17.18, eller
T-bane fra Bekkestua, med ankomst
Hauger kl. 17.14 (sjekk rutetider).
Parkering: Det er begrenset p arkering
øverst i Toppåsveien. Alternativ
parkering lenger ned, ved T-bane-brua.
Turleder: Nils Mathisrud, 
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177.

En sommernatt på
Krokskogen
Lørdag 10. – søndag 11. juni

Bli med på nattevandring i Peter Chr.
Asbjørnsens fotspor over Krokskogen
fra Skansebakken til Stubdal i Åsa.
Turen følger den ruta man tror
Asbjørnsen gikk i 1820-årene da han
skulle på artiumskurs på Ringerike.
Dette er den virkelig klassiske
vandringen over Krokskogen.
Ruten er Skansebakken – Øvre Lyse
– Asbjørnsenstien forbi Gråseterhytta,
Heggelivannene, Vakersetra,
Heggelisetra til Skamrek – Stubdal i
Åsa. Asbjørnsen var selv 14 år

Utsikt mot Burudvann og Lommedalen, fra stien opp mot Tjæregrashøgda.

gammel, og turleder har selv hatt med
turvante og eventyrlystne 12-åringer.
Les eventyret før turen så blir
opplevelsen større.
Terreng og lengde: Turen er ca.
23 km lang og tar 8-9 timer. Turen
går hovedsakelig på turveier og stier.
Gode turstøvler anbefales.
Start: Skansebakken i Sørkedalen
kl. 22.00. Retur til Sandvika søndag
morgen fra Damtjern.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa, med
ankomst Skansebakken kl. 21.43
(sjekk rutetider).
Ta med: Bekledning etter værforhold
og gjerne en genser og litt skift i
sekken sammen med niste og termos.
Turleder: Peter de Besche, peter.de.
besche@gmail.com, tlf. 478 50 355.
Påmelding: Turen krever påmelding
til turleder innen 6. juni. Antall
deltakere: 10-16.
Pris: kr. 250,- til dekning av returtransport. Beløpet må være innbetalt
på turleders konto 8101.15.53257 for
gyldig påmelding. Ved eventuell
avlysing blir beløpet tilbakebetalt.
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Tjæregrashøgda
– Bærumsmarkas høyeste
punkt 485 moh
Søndag 11. juni

Turen starter fra parkeringsplassen ved
Burudvann. Vi følger blåmerkede og
umerkede stier på østsiden av
Burudvann. Bratt opp forbi Red River
og Elgheim. Vi følger videre blåmerket
sti på vestsiden av Blekktjern og videre
opp på Tjæregrashøgda. Her tar vi
turens hovedpause. Vi går over
Tjæregrashøgda og kommer ned på
blåmerket sti fra Triungsvann og følger
denne til Vensåsseter. Blåmerket sti
sydover mot Burudvann. Etter

300-400 m tar vi av på den blåmerkede
stien over Vensåskollene og Kirkebykollen. Underveis tar vi noen stopp for
å nyte den praktfulle utsikten før vi
kommer tilbake til parkeringsplassen.
Terreng og lengde: Turen er ca. 18-20
km med en del bratte partier og tar
ca. 5 timer.
Ta med: Matpakke og drikke. Turkart
Bærumsmarka og deler av Krokskogen
1:20000 anbefales.
Start: Burudvann P-plass kl. 11.20.
Kollektiv: T-bane fra Kolsås, med
ankomst Gjønnes kl. 9.52 eller fra
Oslo, med ankomst Gjønnes kl. 9.36
(sjekk rutetider). Turleder vil koordi-

nere bilskyss fra Gjønnes kl. 10.00 til
Burudvann; meld fra på forhånd hvis
du behøver skyss.
Turleder: Marit Torblå Karlsen,
marit.torblaa.karlsen@gmail.com,
tlf. 958 61 451.

Yoga med sunn mat i marka
Lørdag 17. – søndag 18. juni

Yogatur kombinert med sunn mat og
frisk luft i marka. Forkunnskaper i
yoga er ikke nødvendig for å delta.
Stikkord for helgen er turer i marka,
yoga – og avspenningsøvelser for alle
nivå, næringsrik og bærekraftig mat.
Turlederne står for innkjøp av maten,

HVEM VISTE ASBJØRNSEN VEIEN
OVER KROKSKOGEN?
Det var på Øvre Lyse Peter Christen Asbjørnsen traff “ei gulgrå kjerring med en skurrende stemme” som viste ham veien
over Krokskogen. Hvem var denne kjerringa? En folketelling fra Aker sokn fra 1832 viser at det bodde 15 mennesker
på Øvre Lyse, hvorav tre voksne kvinner; Dorthe Abrahamsdatter (41 år), Pauline Abrahamsdatter (30 år) og Ingeborg
Johnsdatter (20 år). I 1826 var disse 6 år yngre. Bård Alsvik i byarkivet i Oslo har resonnert seg til kvinnen Asbjørnsen
snakket med var den eldste, Dorthea. Men Trygve Christensen hevder i boka “Sørkedalsvassdraget” at det var søsteren,
Pauline, som viste Asbjørnsen veien over skogen.
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vi kokkelerer i felleskap. Hyggelig
sosialt samvær og overnatting på
sjarmerende hytte.
Oppmøte: 11.45 på Nedre Gupu. Det er
ca. 1 km å gå fra P-plass på Franskleiv
opp til Nedre Gupu.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika, 
med ankomst Kattås kl. 11.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs
veien opp til Franskleiv. Ca. 30 min å
gå opp til Nedre Gupu.
Turleder: Kaisa Hafredal,
kaisahafredal@online.no,
tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Begrenset
antall deltakere!

Fra Maridalsvannet til
Bjørnsjøen – og tilbake
Søndag 18. juni

Vi starter fra parkeringsplassen ved
Hammeren i Maridalen og går opp
Fagervannsåsen, som ble herjet av en
kraftig skogbrann i 1992. Via idylliske
Fagervann går turen ned til Kamp-

haug. Her sto det tidligere en hytte
som var tilholdssted for hundekjørere i
Oslo-området. Denne brant ned i 1989
og nå er plassen ganske gjengrodd. Vi
går videre mot Bjørnholt og på veien
krysser vi Skjersjøelva via hengebrua
over “Helvete”, ett trangt elvegjel litt
sør for Bjørnholt.
Etter velfortjent pause på Bjørnholt,
returnerer vi over Vindernhøgda og
Dølerudhøgda, før vi passerer
Lørenseter på vei til Ullevålseter.
Videre på blåmerket sti ned til gården
Nordseter og tilbake til Hammeren.
Terreng og lengde: Denne turen blir
på 18-20 km og vi regner med å bruke
ca. 7 timer inklusive pauser. Aktuelt
kart er Nordmarka, sommer, 1:50 000.
Start: Hammeren parkeringsplass
kl. 10.10.
Kollektiv: Buss 51 fra Nydalen,
med ankomst Hammeren kl. 10.07
(sjekk rutetider).
Turleder: John Hvidsten,
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122.

Abborjuvet
Søndag 18. juni

På denne turen skal vi utforske det
spennende og enestående “Abborjuvet”.
Hvis været og vannføringen i Abborvannbekken 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
Møllefossen som i sin tid ble brukt av
gårdene i nærheten til å male kornet sitt.
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
nettopp 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 bade-tur nede i bekken
eller en tur med mest klyving og
steingåing.

Terreng og lengde: Turens lengde er
ca. 7 km og tar anslagsvis 4 timer,
inkludert pause. Turen stiller krav til
muskler og ledd. Det er mulig å gjøre
individuell tilpasning hvis noen synes
det blir for tøft.
Ta med: Hvis det har regnet mye de
siste dagene, ta med skift, også skoskift. Sko med god gripesåle og snøring
er helt nødvendig (flate gummisåler
uten mønster blir ikke godtatt). 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 230 fra Sandvika via
Bekkestua, med ankomst Fossum
banen kl. 10.02 (sjekk rutetider).
Turleder: Svein Lie, svein.lie@ils.uio.no,
tlf. 906 54 788.
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 våre
nettsider (www.bærumturlag.no) 1-2
dager i forveien.
FOTO: NILS MATHISRUD

Grunnleggende turlederkurs
– langs Bærums grense
Lørdag 17. juni + fre 23. – søn 25. juni

Se egen kunngjøring side 7.
Asdøljuvet er som en vestlandsdal i miniatyr.
Når det ikke er for stor vannføring er det fint å gå langs elveleiet.

Asdøljuvet
Søndag 25. juni

Som en vestlandsdal i miniatyr kan
Asdøljuvet by på en forlokkende
villmarksnatur i Vestmarka, like
utenfor Oslo.
Fra Solli gård går vi delvis på sti, delvis

på skogsbilvei inn til Asdøltjern hvor vi
tar en liten pause. Herfra følger vi
elven Asdøla et kort stykke før vi følger
stien over Askenbergsetra ned til Asdøl
i Sylling. Derfra følger vi Asdøla opp

igjen, gjennom Asdøljuvet. Her venter
en fantastisk naturopplevelse med
steile fjellvegger og en vakker foss. Vi
må krysse elven flere ganger, første del
er tilrettelagt med broer. Etter en bratt

KONGEEIKENE

FOTO: MIA LIE

Det er dimensjoner over de fire eiketrærne som står i klynge langs Greveveien og på avstand ser ut som ett tre. Det største
treet har en omkrets på 260 cm og samlet har de fire trærne en omkrets på 820 cm. Krona har en diameter på 20 meter.
Undersøkelser har vist at trærne er omkring 400 år gamle. Markakjenneren H.O. Christophersen kalte i en artikkel i
Dagbladet i 1953 trærne “De fire brødre“, men i dag er “Kongeeikene” navnet. Et sagn sier at en konge er g ravlagt der
eikene står. Hvilken konge skulle så det være? En av de dansk-norske kongene? Det er det selvsagt ikke. En teori er at
disse eikene er vokst fram av røttene på et tre som sto her allerede i jernalderen. Kanskje kan det være gravplassen til en
lokal høvding fra førkristen tid? Neppe. Men teorien egger iallfall fantasien.
Kronglete terreng i Abborsjuvet.
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Utsikt fra Tjæregrashøgda mot Blekktjern.

kneik ca. halvveis opp juvet går stien
nærmere elven, som må steingås flere
ganger. Dette krever god balanse og
gode sko. Vel oppe ved Asdøltjern
runder vi vannet på sydsiden. Her tar
vi en ny pause før vi følger hoved
sakelig samme vei tilbake til Solli.
Ved for stor vannføring er ikke
Asdøljuvet gangbar. I så fall må vi følge
sti og skogsbilvei tilbake til Asdøltjern.
Det er gode bademuligheter i Asdøltjern.
Ta gjerne med badetøy og håndkle.
Terreng og lengde: Varierende fra
skogsbilvei til rufsete stier og
steingåing. Godt fottøy anbefales.
Turen er 13 km lang og tar ca. 5 timer.
Start: Fra utfartsparkeringen 400 m
nedenfor Solli gård i Asker kl. 11.00.
Turleder: Nils Mathisrud,
nils@vingtor.net, tlf. 954 35 177.

Vandring i Maridalens
kulturlandskap
Søndag 13. august

Vi vandrer fra Hammeren i Maridalen
gjennom kulturlandskapet til kirkeruinene, videre på Maridalsveien og
Greveveien og gjennom tunet på Nes
gård. Deretter passerer vi kongeeikene,
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En velfortjent pust i bakken ved Sandungen.

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 kulturhistoriske stopp ved kirkeruinene, Nes gård,
kongeeikene, Sandermosen og Snippen.
Turen tar om lag 4 timer.
Start: Hammeren i Maridalen kl. 11.15.
Kollektiv: Buss 37 fra bussterminalen
på Grønland kl. 10.27 til Kristoffer
Aamots gate. Buss 51 fra Kristoffer
Aamots gate kl. 10.54 med ankomst
Hammeren kl. 11.07 (sjekk rutetider).
Det blir også felles personbiltransport
fra Gjønnes stasjon hvor vi fordeler oss
på færrest mulig biler og kjører derfra
kl. 10.30 til Hammeren.
Turledere: John Hvidsten,
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122
og Einar Skage Andersen,
skage@baerumturlag.no,
tlf. 908 50 991.

Burudvann P-plass til
Tjæregrashøgda og tilbake
via Vensåsseter
Søndag 13. august

Turen begynner på stier på østsiden av
Burudvann. Her kan vi benytte både
blåmerkede og umerkede stier. Bratt
opp forbi Red River og Elgheim.
Blåmerket sti på vestsiden av Blekk
tjern. To ulike muligheter til å gå opp på
Tjæregrashøgda enten den blåmerkede
stien opp eller på umerket sti bratt opp
skaret på sydsiden. Over Tjæregras
høgda enten på blåmerket sti nordover
eller umerket sti nordvest. Begge stiene
kommer inn på blåmerket sti fra
Triungsvann. Vestover til Vensåsseter.
Blåmerket sti sydover mot Burudvann.
Deltagere uten hund er også velkomne.
Terreng og lengde: Turen er ca. 20 km
med en del bratte partier, og tar ca. 5
timer. Turen går hovedsakelig på stier.
Gode turstøvler anbefales.
Oppmøte: Da det ikke er offentlig
kommunikasjon til Burudvann er
det oppmøte på p-plassen på G
 jønnes
T-banestasjon kl. 10.00 slik at de
uten egen bil kan få skyss. Avgang fra
Burudvann P-plass ca. 10.30.
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Ta med: Bekledning etter værforhold
og gjerne en genser og litt skift i sekken sammen med niste og termos.
Turleder: Peter de Besche,
peter.de.besche@gmail.com,
tlf. 478 50 355.

Bærumsmarka på langs
Søndag 20. august

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.
Herfra videre forbi Abborvann og
ned til Østernvann over Lathusåsen
før t uren 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, med
ankomst Skansebakken kl. 09.45
(sjekk rutetider).
Turleder: Dag Lindbäck-Larsen,
dlindbc@getmail.no, tlf. 936 92 482.

Topptur til Haveråsen i
Vestmarka
Søndag 27. august

Turen starter fra Franskleiv i Vest
marka, og vi går mot Nedre Gupu
og videre til Furuholmen. Rett etter
Furuholmen tar vi av på stien “Salt
veien” mot Persbonn. Herifra stiger
terrenget gradvis opp til Haveråsen
(437 moh). Her stopper vi og nyter
den imponerende utsikten over fjord
og mark, og vi kan skrive oss inn i
toppboken. Vi går ned til Sandungen
på veien tilbake. De som vil kan stoppe
og ta et bad her. Turen går videre over
Helgesbonnhogget, forbi Svafoss og
midtre fløyta tilbake til Furuholmen.
Videre går vi samme vei tilbake til
parkeringsplassen på Franskleiv.
Terreng og lengde: 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 245 fra Sandvika,
med ankomst Kattås kl. 11.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km, 15 min,
å gå opp til Franskleiv.
Turleder: Kaisa Hafredal,
kaisahafredal@online.no, tlf. 957 94 385.

Høyt i nord
Søndag 3. september

Turen starter med oppmøte på Gjønnes
stasjon på Kolsåsbanen, 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
høyeste toppene i Nordmarka: Kollern,
Helgehaugen, Lamannshaugen og
Svarttjernshøgda.
De tre siste av disse toppene er blant
de fem i Nordmarka som er over 700
moh. (Nordmarka High Five). Vi
plusser på med Kollern, med 688 moh.
Terreng og lengde: Turen blir på opp
mot 20 km, og vi regner med å bruke
ca. 7 timer inklusive pauser. Egnet kart
er Nordmarka 1:50 000.
Start: Avreise fra Gjønnes stasjon på
Kolsåsbanen kl. 10.00.
Annet: Vi anmoder de som blir
passasjerer om å bidra med kr 50 til
sine respektive sjåfører (bom og bil).
Turleder: John Hvidsten,
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122.
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hver dag og går fra enhver sykdom. Jeg
har gått meg til mine beste tanker, og jeg
kjenner ingen tanke så tung at man ikke
kan gå fra den.”

Øystein Dahle
har i mange år
promotert DNT og
hva DNT står for.

INTERVJU MED
ØYSTEIN DAHLE
Bærum Turlags utsendte har møtt denne
erfarne markatraveren, som i gjennomsnitt går over tre timer hver dag, noe som
utgjør 7-8000 km i året de siste 20 årene.
Øystein Dahle har hatt flere verv i store
miljø- og turorganisasjoner, blant annet
styreleder i Den Norske Turistforening
og World Watch Institute. Han er en av
de få som er utnevnt til æresmedlem i
DNT, av andre nålevende er det bare
Olav Thon og dronning Sonja.
Har du vært på tur i dag?
Ja, det ble en moderat tur i dag, en
koselig runde opp til Tanum kirke. Der
trives jeg så godt. Jeg går alltid forbi
noen gamle epletrær, og i dag plukket
jeg med meg en del epler fra bakken
– kan det kalles epleslang?
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Hva gir det deg å være ute i naturen og
på tur?
La meg svare slik: Hvis jeg ikke
får vært ute, da mangler det noe
f undamentalt den dagen! Naturen gir
meg en enorm glede, der føler jeg meg
hjemme og får mulighet til å tenke de
lange tankene. Jeg liker ofte å gå de
samme turene og mange, også min
kone, spør om ikke det er kjedelig.
Men selv de samme turene er
forskjellige på grunn av årstid, vær,
tid på døgnet og mye mer.
Søren Kierkegaard sa noe allmenngyldig om det å gå; dette var oppsiktsvekkende allerede for nærmere 200 år
siden:
“Tap for all del ikke lysten til å gå:
Jeg går meg til det daglige velbefinnende

Hvordan startet denne turgleden for deg?
Jeg vokste opp i skogkanten av
Bragernesåsen i Drammen og ble
speider i ung alder. Friluftslivet og
aktivitetene i den forbindelse likte jeg
godt. I ferier var vi i fjellområdene
ved Rjukan, og jeg ble tidlig satt til å
gjete kuer om somrene. Da lærte jeg
tålmodighet av å vente mens kuene
drøvtygget.
Den første ordentlige turen jeg
husker, var i 1947 da jeg var 9 år. Mine
foreldre og jeg gikk en langtur fra
Haukeliseter til Rjukan med opp mot
11 timers dagsmarsjer. Vi gikk utenfor
allfarvei og uten T-merking som vi
har i dag. Min far brukte i stedet et
åpent kompass, og jeg husker godt da
kompassnåla plutselig manglet. Den
var falt ut, og det kunne jo bli alvorlig.
Heldigvis fikk jeg øye på noe som
blinket!
Det var mye å bære på med tunge
telt og annet utstyr den gangen. Jeg
skulle få slippe, men var så glad i
steiner at sekken min ble tung nok av
den grunn.
Hva tenker du er viktigst når du er ute
på tur?
Det er for meg å bruke den fantastiske evnen vi er utstyrt med, nemlig
Å SE! Vi er jo utrolig heldige som
har synssansen, og jeg prøver å legge
merke til alle detaljer på turene mine.
Ved å bruke synet skjønner man
hvor utrolig komplisert naturen er
innrettet. Bare tenk på blomstene
som lages av jord, vann, luft og lys.
Min favorittblomst er linnea, og som
kjemiingeniør vet jeg at selv ikke de
mest avanserte laboratorier klarer å
gjenskape helt de samme vakre fargene
og luktene. Da føler jeg på sett og vis at
det må være høyere makter involvert i
slike enestående prosesser.
Du er også kjent for å være opptatt
av naturvern og å kjempe for miljøet.
Ja, det har jeg vært lenge. Vi
kan ikke fortsette forbruksveksten,
forurense og drive rovdrift på jordas
ressurser. Men det må drastiske
virkemidler til, og vi starter i helt feil
ende! Vi må slutte å forskyve grensene
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når det gjelder å utnytte naturen. Tenk
bare på det tynne og sårbare luftlaget
rundt jordkloden vår. Hvis jorda hadde
vært på størrelse med en skoleglobus,
ville atmosfæren ikke vært tykkere enn
lakklaget på denne globusen!
Hvert enkelt menneske har
problemer med å se på seg selv som
en trussel mot miljøet, men det er jo
summen som skaper problemene.
En av dem jeg beundrer aller mest,
er Albert Einstein. Han sa: “Den
verden vi har utviklet ved vår måte å
tenke på, har alvorlige problemer. For å
løse disse må vi tenke helt annerledes.”
Jeg er i hvert fall optimist selv
om det ikke er like lett bestandig,
for p essimistene har aldri løst noe
problem.
Piet Hein sier det slik:
“Pessimistene er de reneste tåper.
De tror på det motsatte av det de håper.
Nei, de optimister som verden beror på,
er de som tør håpe på noe de tror på.”
Hva slags forhold har du til naturen i
Norge og Bærumsmarka?
Mitt favorittområde er Innerdalen
nord på Møre. Men Hardangervidda
er også flott – så stor og variert! Der er
det også uberørt natur. Det er en egen
følelse å oppleve naturen slik den alltid
har vært og gå uten stier. Det var takket
være Gro Harlem Brundtlands innsats
som miljøvernminister, at den fikk
status som nasjonalpark. A
 vstemningen
endte med kun 1 s temmes overvekt!
Oftest går jeg en rundtur over
Skaugumsåsen. Der driver jeg stadig
og rydder stien på tilbaketuren.
Hva slags forhold har du til DNT og
DNT-hyttene?
Det viktige med DNT er at
mennesker kan lære å bli glad i
naturen, like å gå på tur og få mulig
heten til å se seg omkring ute i
naturen. Jeg identifiserer meg veldig
med DNT!
Jeg har vært på mange av DNT-
hyttene, og jeg kjenner glede over at
antallet nå er over 500.
Et populært turmål her i området
er Sæteren Gård, og jeg er glad for å
ha vært med på at DNT overtok stedet
i samarbeid med Olav Thon. Det var
enda godt at Bærum k ommune grep inn
så ikke gården kom på private hender.
Thon har bidratt til rundt 100 hytter.

Det er en veldig fin o rdning der han
gir 1/3 av kostnadene, m
 yndighetene
dekker 1/3 og lokallagene 1/3.
Det sosiale man kan oppleve på
DNT-hytter er spesielt og viktig. Her
kan man bli kjent med fremmede,
sette seg til bords med andre og
kjenne på gleden i fellesskapet.
Når man treffer folk her ute i
marka, er det dessverre mange som
ikke ser så fornøyde ut. Jeg legger
merke til at joggere og de som ferdes
fort på ski eller sykkel, sjelden smiler.
Min personlige erfaring er at de
blideste er de som kommer ruslende
med barn. De synes å ha god tid til
å glede seg over naturen. Glede er
friluftslivets viktigste fundament!
Gleden over å være ute i naturen
er i hvert fall ikke avhengig av dyrt
utstyr.
Og det er ingen som har b eskrevet
hva man kan og ikke kan få for
penger bedre enn gode, gamle Arne
Garborg for omtrent 100 år siden:
UM PENGAR

“Pengar hev ikkje noko verd i seg sjølv.
Du kann ikkje eta dei, ikkje drikka dei,
ikkje klæda deg med dei. Du kunde
hava lumma full av pengar, og svelta,
tyrsta, f rjosa i hel – um der ikkje var
mat og drikka og klæde å få.
Pengar er langt ifrå det største gode,
ikkje det næst største heller. Men dei
er eit stort gode for den som brukar dei
vitugt.
For pengar kann ein få alt, heiter det.
– Nei, ein kann ikkje det.
Ein kann kjøpa seg
mat, men ikkje mathug,
dropar, men ikkje helsa,
mjuke senger, men ikkje svevn,
lærdom, men ikkje vit,
stas, men ikkje venleik,
glans, men ikkje hygge,
moro, men ikkje gleda,
kameratar, men ikkje venskap,
tenarar, men ikkje truskap,
gråe hår, men ikkje æra,
rolege dagar, men ikkje fred.
Skalet av alle ting kann ein få for
pengar. Men ikkje kjernen; den er
ikkje for pengar fal.”
Vi sier takk for intervjuet!

BILDER TIL TURPROGRAMMET
Vårt turprogram blir kjedelig uten
bilder. Selv om styret og program
komitéen i Bærum Turlag er ivrige
til å ta bilder så trenger vi hjelp. Vi
oppfordrer derfor vi våre lesere og
turdeltakere til å ta bilder på turer og
sende inn til oss.
Vi ønsker bilder fra turer fortrinnsvis i våre nære turområder, både bilder
med mennesker og rene naturbilder.
Bildene må være skarpe og med god
oppløsning, og ikke for mørke. For
bilder der mennesker er fremtredende
og lett gjenkjennbare må man spørre
om tillatelse. Dette gjøres enkelt ved å
spørre på starten eller slutten av turen
om det er i orden å eventuelt bruke
bilder til ikke-kommersiell bruk for
Bærum Turlag/DNT. De færreste har
noe imot dette.
Send bildene på epost til
post@baerumturlag.no. Legg bildene
med som vedlegg og merk eposten
med “Bilder til turprogrammet” i
emnefeltet. Skriv gjerne hvor bildene
er tatt og eventuell annen informasjon
som kan brukes i bildeteksten. Vi kan
dessverre ikke yte annen betaling for
bildene enn heder og ære – bildene vil
selvsagt bli kreditert fotografens navn.
Fordel gjerne bildene på 3-4 stk. pr.
epost hvis du har flere.

BLI FRIVILLIG
Bærum Turlag drives nesten i sin helhet på dugnad. Dette er m
 edlemmer
som jobber frivillig med aktivitet og
tilrettelegging for friluftsliv. DNT Oslo
og Omegn drifter mange hytter og et
stort rutenett ved hjelp av dugnads
innsats. Det som er lokalisert i
Bærum, er Bærum Turlag involvert i.
Vil du være med på veddugnad, rydde
stier, være tilsyn på en markakoie,
hjelpe til med større arrangementer,
styrearbeid og andre komiteer eller bli
turleder på våre turer og trilleturer i
marka, så er du hjertelig velkommen.
Kanskje du finner ut at dette er en fin
måte å komme seg ut på. Ta kontakt på
epost til post@baerumturlag.no.

Trine Hansson, Bærum Turlag
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Terreng og lengde: Turen tar 5 timer og
må karakteriseres som krevende.
Start: På sletta i Skuibakken kl. 11.00.
Kollektiv: Buss 240 fra Sandvika, med
ankomst Skui skole kl. 10.58 (sjekk
rutetider).
Turleder: Liv Arnesen,
liv@livarnesen.com, tlf. 901 37 030.

Skaugumsåsen utenfor stiene
Søndag 10. september

Høstturen på Skaugumsåsen går samme rute som vårturen. Men vegetasjonen er en helt annen.

SKUIBAKKEN
Det første rennet i Skuibakken
ble arrangert 28. mars 1928.
Bakken var både bratt og stor,
og dagens lengste hopp, 67.5
m, vakte oppsikt. Det ble i alt
avholdt 60 renn i bakken, og
omkring 450 000 tilskuere har
i alt bivånet rennene. Det siste
rennet ble avholdt i 1996 med
ny bakkerekord, 122 m av Pål
Hansen fra Stålkameratene.
Kvinner fikk hoppe i bakken
fra 1985, og i det første rennet
fikk vi til da det lengste hoppet
i Norge av en kvinne. Merete
Kristiansen fra Klæbu hoppet
100 m. I jubileumsrennet i 1960
(75 år) overførte NRK sin første
fullstendige overføring fra et skirenn. Skuibakken har arrangert
en rekke NM i stor bakke, samt
to World Cup-renn. Bakken er nå
fredet som den eneste skibakke
i Norge.
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Bygdeborger på Kolsås
Søndag 3. september

Turen starter på blåmerket sti på
nordsiden av Kolsås. Etter start i flatt
terreng stiger stien ca. 180 m nokså
bratt. Vel oppe kommer vi til Tyvenborn. Deretter går vi til Gråmågan,
videre til sydspissen av Kolsåsplatået
(Søndre Kolsåstopp), og så til det fjerde
stedet på Kløverkollen. Turleder vil gi
orientering om bygdeborger generelt,
og om perioden de ble bygget i.
Terreng og lengde: Det er tørt terreng
for det aller meste, det er best med
turstøvler, men joggesko med god såle
kan benyttes. Turen tar 4-5 timer.
Start: Ved bussholdeplassen Stein gård
på nordsiden av Kolsås (ved Rv 168)
kl. 11.00. Her er det også en
parkeringsplass. I tillegg er det to
parkeringsplasser ved skisenteret, litt
lenger vest.
Kollektiv: Buss 150 fra Lysaker, via
Bekkestua, med ankomst Stein gård
kl. 10.54 (sjekk rutetider).
Turleder: Halvor Bache-Wiig,
halvor.bache-wiig@online.no,
tlf. 992 77 236.

Grunnleggende turlederkurs
Lørdag 9. – søndag 10. september

Se egen kunngjøring side 34.

Nord i Vestmarka
Søndag 10. september

Turen starter på sletta i Skuibakken
med en utfordrende start opp alle
trappetrinnene i kanten av unnarennet
på den fredete hoppbakken. Fra toppen
av unnarennet går vi inn Skuidalen
til Persbråten og opp forbi Risfjellkastet til Røverkulåsen med de store og
karakteristiske gravhaugene. Videre på
skogsbilvei forbi Gotland til den gamle
finneplassen Burås. Herfra går vi på
blåmerket sti til Mikkelsbonn og så bort
til Bærum Turlags hytte, Svartvannshytta, der man kan kikke seg om inne
i hytta. Siste del av turen går ned den
ville Ursdalen og Skoslitern. Vel nede
ved Persbråten igjen, går vi opp til nordenden av Svartoråsen og på god sti over
til Skuibakken der de som føler for det,
kan gå alle trappetrinnene til toppen av
ovarennet, hvor man får en formidabel
utsikt over vestre Bærum. Vi avslutter
på sletta av skibakken der vi startet.
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Terreng og lengde: Turen varer i
ca. tre timer. Terrenget er bratt og
kupert. Det er en fordel med litt
stødig fottøy, som lette fjellstøvler.
Start: NaKuHel-senteret ved Sems
vann k. 11.00. Man kan benytte
utfartsparkeringen rett ved
innkjøringen til Sem gjestegård og
NaKuHel-senteret.
Kollektiv: Buss 270 fra Fornebu via
Sandvika, med ankomst Solgården
kl. 10.38 (sjekk rutetider). Det er
ca. 1 km (15 min) å gå opp til 
NaKuHel-senteret.
Turleder: Jan Olav Langseth,
jaollang@online.no, tlf. 906 43 123.

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

Heftyebautaen på Midtstuen.

HOLMENKOLLBAKKEN
Holmenkollbakken ligger ved Besserud i Holmenkollåsen. Bakken er et landemerke i Oslo, Norges mest besøkte
turistattraksjon og er trolig verdens mest kjente hoppbakke. Med historie tilbake til 1892 er den også en av verdens
eldste hoppbakker som fremdeles er i bruk. Etter siste ombygging til VM på ski i Oslo i 2011 tåler bakken hopp på over
140 meter. Den ble brukt under OL i 1952 og VM i 1930, 1966, 1982 og 2011. Bakken brukes også årlig i verdenscupen i
spesialhopp og kombinert.
Offisiell bakkerekord er 141 meter, satt av Andreas Kofler (Østerrike) 5. mars 2011. Anders Jacobsen har imidlertid
hoppet 142,5 meter under NM stor bakke 8. februar 2011. Men rekorden er ikke godkjent som bakkerekord. Lengste hopp
av en kvinne er 137,5 m og ble utført av Sara Takanashi fra Japan i 2016.
Holmenkollbakken er blitt ombygd til sammen 19 ganger: Ved siste ombygning (2011) sprakk budsjettet med 4400 prosent.
Prisen ble først anslått til rundt 40 millioner kroner, men endte på 1,8 milliarder kroner. Bakken er eid av Oslo kommune.
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som kan ha vært en bygdeborg, Skuta,
med flott utsikt i klarvær, og så til Brunkollen hvor vi tar en god rast, og deltar
på Den store turdagen på Brunkollen
(se egen kunngjøring side 42). Fra
Brunkollen bærer det stort sett utfor.
Vi stopper og ser på inskripsjonene på
Skriverberget, går forbi Fiskelaustjernet
og ender på Godthaab hvor vi tar bussen
hjemover. Turen er ca. 14 km lang.
Den som vil gå lenger, gjør dette på
egenhånd. Det er fint å følge blåmerket
sti langs Dælivann og til Valler stasjon
på Kolsåsbanen, ca. 3 km.
Turen arrangeres i samarbeid med
Seniorgruppa DNT Oslo og Omegn.

Mye folk og stor stemning under Den store turdagen på Brunkollen i 2016.

Sørkedalen – Oppkuven
Søndag 17. september

Frammøte ved P-plassen ved
Skansebakken. Vi går gjennom
Lysegårdene og opp til Lysedammene
og Smedmyrkoia. Videre på blåmerket
sti langs Lysebråna og gjennom
Oppkuven-Smeddalen naturreservat
til toppen av Oppkuven.
Tilbake går vi rundt Oppkuvvann
til sti/vei ned Kjagdalen. Vi går
sørvestover på vei ca. 800 m, til
umerket sti sørover langs Evjeåsen
og Otertjernå sene. Vi treffer på
blåmerket sti ved Stuteskallen og
følger denne ned til Øvre Lyse og
Skansebakken.
Terreng og lengde: Turen blir på
ca. 20 km, og vi regner med å bruke
7-8 timer inklusive pauser.
Start: P-plassen ved Skansebakken
kl. 10.00.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa, med
ankomst Skansebakken kl. 09.45
(sjekk rutetider).
Turleder: John Hvidsten,
nilhvi@hotmail.no, tlf. 900 91 122.
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Minner i malm og s tein
– monumenttur i Holmenog Frognerseterskogen
Søndag 17. september

Dette er en vandring fra monument
til monument mellom Frognersetra
og Slemdal skole. Vi passerer omkring
15 statuer og monumenter på vår vei
fra Sporten til Slemdal, med pause
på Holmenkollen restaurant. Det er
ikke til å unngå at turen går mye på
asfaltert vei, men her og der finner vi
snarveier og skogholt som gir oss en
følelse av å være litt vekk fra hovedveien. Vi vil p assere monumenter av
følgende personer som hver på sitt hvis
har b etydd mye for norsk samfunns
utvikling. Her nevnt i den rekkefølge vi
passerer monumentene: Eivind Astrup
(polarfarer), Johan Grøttumsbråten
(skiløper), F. H. Frølich (banksjef),
Hans Hagerup Krag (veisjef), kong
Olav V, Fridtjof Nansen (nasjonalhelt),
Ellef Ringnes (bryggerieier og mesén),
kong Oscar II og keiser Wilhelm II,
Evald Rygh (borgermester), Henrik
Angell (offiser og skipionér), Thomas
Heftye (stifter av DNT), Georg Stang
(forsvarsminister). I tillegg vil Fritz
Huitfeldt (skipionér) og Karl Roll

(grunnlegger av Norges Skiforbund)
bli omtalt. Monumenter av dem står
ved Tryvann stadion.
Terreng og lengde: Dette er en lett
tur, hovedsakelig i utforbakke, med
mye kulturhistorisk innhold og tar
3-4 timer.
Start: Parkeringsplassen bak Sporten
ved Frognersetra kl. 11.15.
Kollektiv: Holmenkollbanen med
ankomst Frognerseteren kl. 10.59
(sjekk rutetider).
Turleder: Einar Skage Andersen,
skage@baerumturlag.no,
tlf. 908 50 991.

Fra Hosle senter, over
Brunkollen til Godthaab
Søndag 24. september

Vi går mellom Hagagårdene, hvor
jordene er gjort om til golfbane, forbi
den gamle husmannsplassen Madserud
og en grop som kan være restene etter
et hus på plassen Moenløkka. Siden
passerer vi Moltemyra hvor det nok
har vært molter en gang. På myra ser vi
grøfter etter at det har vært tatt ut torv,
og molte er det heller lite av. Fra Moltemyra går det opp og opp, først til det
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Øverland – Brunkollen,
husmannsplassene og
husmannsvesenet
Søndag 24. september

Vi starter på Øverland og går på veien
slakt oppover til Muren og derfra bratt
oppover på en dårlig traktorvei til
Brunkollen, hvor Den store turdagen
arrangeres denne dagen (se egen
kunngjøring side 42). På veien passerer
vi flere av husmannsplassene i området
og snakker om disse og husmanns
vesenet generelt.
Terreng og lengde: Det er tørt terreng
for det aller meste, det er best med
turstøvler, men joggesko med god såle
kan benyttes. Turen opp til Brunkollen
tar ca. 2,5 timer, arrangement på
Brunkollen kl. 1300 tar 1,5 timer, og
turen tilbake til Øverland ca. 1,5 timer.
Start: P-plassen ved Øverland gård
kl. 10.30.
Kollektiv: Buss 150 fra Lysaker via
Bekkestua, med ankomst Åsterud
kl. 10.24 (sjekk rutetider).
Turleder: Halvor Bache-Wiig,
halvor.bache-wiig@online.no,
tlf. 992 77 236.
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Start: Hosle senter kl. 10.35.
Kollektiv: Buss 140 fra Bekkestua, til
Hosle senter med ankomst kl. 10.26,
eller motsatt retning fra Skøyen med
ankomst Hosle senter kl. 10.33.
(sjekk rutetider).
Turledere: Kari Fonnes,
kafonnes@online.no, tlf. 993 24 885
og Torbjørn Aas, tlf. 920 22 798.

Yoga på Nedre Gupu.

Yoga med sunn mat i marka
Lørdag 30. september – søndag 1. oktober

Yogatur kombinert med sunn mat
og frisk luft i marka. Forkunnskaper
i yoga er ikke nødvendig for å delta.
Stikkord for helgen er turer i marka,
yoga – og avspenningsøvelser for alle
nivå, næringsrik og bærekraftig mat.
Turlederne står for innkjøp av maten,
vi kokkelerer i felleskap. Hyggelig
sosialt samvær og lun stemning med
stearinlys og fyr i ovnen. Overnatting
på sjarmerende hytte.
Oppmøte: Kl. 11.45 på Nedre Gupu.
Det er ca. 1 km å gå fra P-plass på
Franskleiv opp til Nedre Gupu.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika,
med ankomst Kattås kl. 11.16 (sjekk
rutetider). Det er ca. 1 km til fots langs
veien opp til Franskleiv. Ca. 30 min å
gå opp til Nedre Gupu.
Turleder: Kaisa Hafredal,
kaisahafredal@online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Begrenset
antall deltakere!

Topper i Bærumsmarka
– Skollerudhøgda og
Garlaushøgda
Søndag 1. oktober

Vi starter fra bussholdeplassen ved
Steinsskogen gravlund. Gravlunden
ligger på jordene til gården Garlaus
(“gjerdelaus”) på høyden rett sør
for Ankerveien. Nå er Garlaushuset
restaurert, og vi sjekker s tatus. Så
følger vi A
 nkerveien ned mot øst til den
krysser S eterbekken. Herfra følger vi
stier langs bekken opp til Sætern gård
og videre til Nygård. Så går vi på b lå-sti
vestover til Skriverberget og svinger
sørover til Skollerudhøgda (360 moh).
Her finner vi fin utsikt vestover. På vei
sørover tar vi også en tur opp fra stien
og ser ned i kjempekrateret som Franzefoss har produsert. Vi avslutter med
turens fineste naturområde: Garlaushøgda naturreservat. Hit tar vi oss opp
nordfra på småstier. Området på toppen
er vernet på grunn av svært variert og
karakteristisk skog og flora. Vi tar oss
tid til en pause på toppen (306 moh).
Terreng og lengde: Turen tar 3-4 timer
inkludert pauser. Lengde ca. 8 km, middels kupert terreng. Nesten hele turen
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Midtskogsteinen på den gamle rideveien over Krokskogen, mellom Steinsvollen og Benteplassen.

går på stier. Det er bratt ned fra Garlaushøgda. Gåstaver kan være en fordel.
Ta med: Mat, drikke og sitteunderlag.
Start: Bussholdeplass/P-plass ved
Steinsskogen gravlund kl. 11.00.
Kollektiv: Buss 150 fra Lysaker via
Bekkestua, med ankomst Steinsskogen
gravlund kl. 10.55. (sjekk rutetider).
Turleder: Sidsel Graff-Iversen,
sgri@fhi.no, tlf.: 416 62 683.

Krokskogen på elsykkel
Søndag 1. oktober

Turen er kun for elsyklister. Turen går
gjennom den sørvestre delen av Krokskogen der Peter Christen Asbjørnsen
og Bernhard Herre vandret og etterlot
seg litterære spor som for alltid knyttes
til Krokskogen. Her finner vi finneplasser og setervoller, og det berømte
studentertoget midt på 1850-tallet gikk
over Krokskogen fra Johnsrud i Lommedalen til Ringerike. Det var her på Krokskogen man stoppet svenskenes framrykning under den store nordiske krigen
i begynnelsen av 1700-tallet. Kari Hiran
på Benteplassen (Krokskogens partisan)
og olavskildene på Retthella er også
severdigheter vi p asserer. Drapene på
Steinsvollen kaster det skummelt skjær
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Demningen til Åmodt Sag, i sydenden av Åmotdammen.

over denne delen av marka. Alt dette
og mer til får deltakerne en levende
innføring i underveis. Det er billedlig
fortalt historie bak hvert tre her på
Krokskogen.
Vi sykler fra By i Lommedalen
– Langs Lomma til Tverrelva
– Plassedammen – Retthellsetra
– Kleivstua – Bureheim – Bruløkkene
– Frøshaug – Midtskogen – Benteplassen
– Steinsvollen – Langebru – Øvre
Johnsrud – By. Det er flere kultur
historiske stopp underveis.

Ta med: Mat og drikke, gjerne også
sitteunderlag. Batteriet må tåle en tur
på ca. 40 km, pluss eventuell sykling
til/fra By.
Start: kl. 11.15 fra By i Lommedalen.
Turleder: Einar Skage Andersen,
skage@baerumturlag.no,
tlf. 908 50 991.

Terreng og lengde: Turen er 38 km
lang og tar om lag 4 timer.

Turen går fra By i Lommedalen,
først litt sydover til Vensåsveien, så

Vesleelva fra Åmodt til
Ørretvand elektrisitetsverk
Søndag 8. oktober

MIDTSKOGSTEINEN
Midtskogsteinen er omtalt av biskop Jens Nilssøn i 1594. Den lå ved den
gamle rideveien over Krokskogen mellom Steinsvollen og Benteplassen. Den
bergenske kongevei, som ble åpnet i 1807, fikk en annen trasé enn rideveien,
og Midtskogsteinen ble glemt. Flere forsøk på å finne steinen er gjort. Professor
Yngvar Nielsen prøvde på slutten av 1800-tallet, men lyktes ikke, og krokskogkjenneren Fredrik Schjander d.e. trodde han hadde funnet den i 1959. H.O.
Christophersen mente å ha funnet steinen året etter, men det var tvil om det
var den riktige. Rolf Riiser og 1. Høvik speidertropp fant i 1963 steinen, som
i dag anses for å være den biskopen beskrev i 1594. Steinen er markert som et
minnesmerke langs pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim.
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over Vesleelva på bru, og deretter
langs jordekanten til Åmotdammen.
Fra denne videre langs Vesleelva
på jordekanter til Kampenveien,
derfra vei, jorder og skogssti i vestlia
av K
 olletuppen til Aurevann og
Aurevannsdemningen. Så asfaltvei
mot syd til sidevei mot øst, og til nedre
del av Ørretfallet og restene etter
Ørretfallet kraftverk. Deretter bomvei
langs V
 esleelva forbi Jordbærhaugen
tilbake til By.
Terreng og lengde: Turen går på
vei, langs kanten på jorder som er
slått, på til dels lite brukte stier og
litt i ganske åpent, men bratt terreng
i nedoverbakke. Skotøy med gode
gripesåler er nødvendig. Rundturen
om Aurevann er 7,3 km med en samlet
stigning på ca. 150 m. Den vil nok ta
rundt 4 timer.
Start: Parkeringsplassen ved By
i Lommedalen kl.10.20, øverst på
plassen ovenfor snuplassen for buss.
Kollektiv: Rute 210 fra Sandvika,
med ankomst Bykrysset kl. 10.12.
(sjekk rutetider).
Turledere: Odd Tore og Atie Saugerud,
oddtsaug@online.no,
tlf. 950 60 877 / 950 66 818.

VANDRING TIL KULTURMINNER
LANGS VESLEELVA FRA LOMMA
TIL AUREVANN
Trehørningsvassdraget starter i Gampetjern innenfor Kampeseter og
omfatter vannene Trehørningen, Byvann, Småvanna og Aurevann før det som
Vesleelva renner ut i Lomma ved Åmot. I dag er nok Trehørningsvassdraget
best kjent som Bærums hovedkilde til drikkevann siden 1960, og Aurevannsdemningen dominerer utsikten til dalen.
Men allerede på 1600-tallet ble det anlagt tredemninger i vannene for å
sikre vannforsyningen til Bærums Verk, og fallene i Vesleelva ble brukt til
å drive industri som sager og møller. Senere kom det også elektrisitetsverk.
Fortsatt er det synlige spor etter denne virksomheten som er verdt å besøke.
Ved Åmot lå Aamodtssaga, eller “Kristen O. Aamodt – Sag og Høvleri”,
som var dens fulle navn. Allerede i 1616 er oppgangssaga “Omodtz Saug”
nevnt, men det er ikke sikre spor etter denne. Aamodtsaga startet opp i 1907,
og holdt det gående til fredag 28. juli 1961 da det brant totalt ned. Det er
noen spor etter virksomheten på sagtomta, men den er nå helt overgrodd av
kratt og nærmest utlilgjengelig. Åmotdammen og demningen finnes derimot
fortsatt, og demningen i gråstein og betong er ganske godt bevart. Dagens
demning er fra 1923, men er bygget over eldre demninger.
Ørretvand, nå Aurevann, var først bare vannreservoar for Bærums Verk.
I 1918 bygget Bærums Verks Elektrisitetsverk (BVE) ut Ørretfallet som har en
fallhøyde på ca. 50 m. Det ble murt en ny gråsteindemning i vannet, bygget
en kraftstasjon med turbin og generator på 250 kW nedenfor fossen, og anlagt
rørledning mellom disse. Demningen er nå neddemt, men fortsatt er flere bærebukker til r ørledningen og fundamentet til turbinhuset med avløpskanal synlige.
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Styret i Bærum Turlag for 2016. Bak fra venstre: Nils Mathisrud, Tor-Herman Næss,
Einar Skage Andersen, Even Sjølie og Erlend Haaverstad. Foran: Trine Hansson og Liv Frøysaa Moe.

Turene til Bærum Turlag samler mange deltakere. Her er glade turgjengere ved Abborjuvet.

Kulturvandring på Lagåsen
Søndag 22. oktober

Turen går fra Lysaker stasjon langs
Lysaker brygge til Svartebukta og
videre rundt Lagåsen 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. S entrale navn er Fridtjof

Nansen, malerne Erik W
 erenskiold,
Gerhard 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 150 fra Bekkestua,
med ankomst Lysaker kl. 10.55.
Tog fra Sandvika, med ankomst
Lysaker kl. 10.57 (sjekk rutetider).
Parkeringshus rett ved (svindyrt).
Turleder: Einar Skage Andersen,

skage@baerumturlag.no,
tlf. 908 50 991. Assistent: Ragne
Eilsabeth Hansen, tlf. 907 53 248.

Østernvann – Eiksbakk
– Skuta – Skytterkollen
Søndag 29. oktober

Turen følger veien fra Østernvann
svingen og rundt Østernvann. Derfra
blåmerket sti nordvest mot Eiksbakkhytta, videre s ydover til Brunkollveien
og følger d enne til Skuta. Så blåmerket
sti til Skytterkollen og tilbake til

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS
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 temakvelder, førstehjelpskurs og ulike turer og
kurs for medlemmene. Du vil også motta Turleder’n, et eget medlemsblad for turledere i DNT Oslo og Omegn og undergruppene. Kurset passer for alle som liker å ta med andre ut på tur.
Dato: 9.-10. september.
Start: Lørdag på Franskleiv kl. 10.30. Slutt søndag kl. 17.00 på Franskleiv.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika, med ankomst Kattås kl. 10.16 (sjekk rutetider). Til fots opp til Franskleiv, ca. 15 min.
Påmelding: Kurset krever påmelding og har deltakeravgift. Se våre nettsider (www.bærumturlag.no).
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 sternvannsvingen. Deltagere uten
Ø
hund er også velkomne.
Terreng og lengde: Variert og kupert
terreng. Denne turen er ca. 12 km og
tar vel 3 timer.
Start: På parkeringsplassen ved
Østernvannsvingen kl. 11.15.
Kollektiv: Buss 230 fra Sandvika,
med ankomst Jøssingveien kl. 11.06
(sjekk rutetider). Det er 5-10 minutter
å gå fra busstopp til startstedet, følg
hovedveien i retning Skytterkollen
(ikke ned til Ila) opp til svingen.
Turleder: Peter de Besche, peter.de.
besche@gmail.com, tlf. 478 50 355.

Dagskurs og tapas i marka
Lørdag 18. november

Hvert år avslutter vi yogaturene med
et tema. Tidligere har vi hatt qiqong og
mindfulnesskurs. I år blir temaet en
overraskelse. Det blir et dagskurs hvor vi
avslutter med sunn og god tapas som vi
nyter inne på kjøkkenet foran peisen på
Nedre Gupu. Program og påmelding blir
lagt ut på Bærum Turlag sine nettsider.
Oppmøte: 12.45 på Nedre Gupu. Det er
ca. 1 km å gå fra P-plass på F
 ranskleiv opp
til Nedre Gupu.

Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika,
med ankomst Kattås kl. 12.16 (sjekk
rutetider). Til fots opp til Nedre Gupu
ca. 30 min. Buss retur kl. 19.23 fra
Kattås til Sandvika. Husk lommelykt
eller hodelykt til hjemturen.

Turleder: Kaisa Hafredal, kaisa
hafredal@online.no, tlf. 957 94 385.
Påmelding: Turen krever påmelding
og har deltakeravgift. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Begrenset
antall deltakere!

FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
DNT har utviklet og satt i gang med “ferskingkurs” i friluftsliv. Disse kursene
vil bli arrangert over hele landet, og er åpne for alle som ønsker å lære mer
om friluftsliv. Det er både for dem som har gått litt på tur før, og for dem som
er helt nybegynnere. Med dette kurset ønsker vi å gjøre folk trygge slik at de
får selvtilliten og motivasjonen for å komme seg ut.
Gjennom kurset får deltagerne grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv.
Dette er et praktisk kurs der deltagerne selv skal få prøve seg på blant annet
bålf yring, 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 ett kurs i 2017, 13.-14. mai 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.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika, med ankomst Kattås kl. 10.16
(sjekk rutetider). Til fots opp til Franskleiv, ca. 15 min.
Påmelding: Bærum Turlag v/Ellen Næsje: ellen@baerumturlag.no, tlf. 952 40 607.
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EN BYGDEBORG I BÆRUM
I Rødeboken, biskop Eysteins
jordebok for det geistlige gods i
Oslo bispedømme omkring 1400,
forekommer uttrykket “af Byrgini
i Haslum”. Gårdsnavnet Byrgin
er sammensatt av borg og vin;
den moderne formen er Borgen.
Det har vært alminnelig antatt
at de fleste gårdsnavn på “borg”
har sammenheng med gamle
bygdeb organlegg. Gården Byrgin
i Bærum eksisterer ikke lenger,
men det er av interesse å spørre om
hvor den bygdeborg har ligget, som
har gitt gården navn.
Haakon Shetelig har karakterisert
bygdeborgene som de første offentlige
byggverk i vårt land. Bøndene i et
bestemt distrikt har gått sammen om
å lage dem. Hensikten har vel vært å
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skape et vern for bondebefolkningen
i ufredstider. De fredelige og bofaste brukere har villet sikre seg, sine
familier og gårdens besetninger mot
omstreifende krigerfølger.
De fleste bygdeborger – det er
ganske mange av dem i Oslos nærhet
– ligger på forholdsvis utilgjengelige
åskoller. Oftest er situasjonen den at
terrenget gir tilstrekkelig vern for tre
av borgens sider. Den fjerde siden har
vært adkomstsiden, inngangs-”porten”.
Det er da denne siden som man har
måttet befeste ved anlegg av steinmurer. Disse oppbygninger er nå som
regel rast ut. Ofte er det vanskelig å
skjelne dem fra det naturlige terreng.
Det fantes også andre tilfluktssteder enn bygdeborger. Ofte kan en
naturlig hule gjøre samme tjeneste
som en oppbygd borg. En slik hule,

Svenskehølet, fins i østre ende av
Østernvannet. Ifølge tradisjonen skal
bygdefolket ha søkt dit så sent som i
1716, da Karl XIIs soldater trengte opp
i Lommedalen for å støte fram over
Krokskogen. O
 ppunder Grosetkollen i
Asker fins også et “bondelæger”.
De leste bygdeborger omfatter et
forholdsvis stort område. Det måtte jo
være plass til hele familier med husdyr.
Dyrene måtte ha visse beitemuligheter.
Det måtte også være naturlig tilgang på
vann. En flat, til dels myrlendt kolle,
som stuper bratt ned på tre sider, har
tydeligvis vært sett på som et ideelt
sted for et bygdeborganlegg.
Bygdeborgene er forholdsvis lite
undersøkt. De er ikke engang tilstrekkelig nøyaktig registrert. Vi vet heller
ikke med sikkerhet når de er anlagt.
Det eneste man med rimelighet kan
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har en dominerende beliggenhet rett
vest for Dælibekkens utos i Dælivannet. Oset er i nordvestenden av vannet,
som vi ikke ser før vi kommer litt
høyere opp i terrenget. Mesteparten
av Dalbo var opprinnelig en part av
gården Dæli – Nordre Dæli – litt
lenger sør i dalen. Dæli er det gamle
Dalvin, dalgården. Det fins to steder
som gårdsnavn i Bærum. I Aker fins
det også, i formen Dæhlen (den gamle
“Lakkegården”, som Lakkegata og Dælenengen er oppkalt etter). Dalbo har i
over 100 år vært et mønsterbruk.
Vi går over tunet på denne gården
med det nye døpenavnet. Vi følger et
tydelig far – til dels med oppbygde
steinkanter – som i en rommelig sving
går opp i den bratte lia under Kolsåsen.
Rett ovenfor oss ser vi den stupbratte
styrtningen som var bygdeborgens
vestvegg. Stien deler seg et par ganger;
man må holde til høyre for å nå topps.

Det går steilt oppover, men det er greit
å komme fram, greiere enn man skulle
tro når man ser åsen nedenfra dalen.
Oppe på branten er det plutselig
som om vi kommer inn i et lukket og
nokså dystert land. Våte myrer ligger
klint inn til små bergufser. Golde
blåbærris fører en hensyknende tilværelse på skyggefulle, mosegrodde tuer.
Løvtrær og bartrær blander sine kroner
over oss. Det lønner seg mest mulig å
holde stien. Gjør vi det kommer vi om
ikke lenge fram til en blåmerket sti
som fører rett fram til bygdeborgen.
Inngangen til borgen er ikke til å
ta feil av. Den er sperret av en lav; til
dels nedfallen mur av stein. I gammel
tid har den sannsynligvis reist seg 1-1,5
meter over terrenget. Muren går i en
bue nordøstover ut på en bergskrent.
Det er ikke ofte at bygdeborger er så
lette å oppspore som her. Et besøk her
oppe er en historisk opplevelse.
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På Gråmagan kan man fortsatt finne rester av bygdeborgens
mur som ble bygget på innsiden av platået.

anta, er at de er minst 1000, men
neppe mer enn 1500, år gamle. De kan
ha spilt en viss rolle for krigføringen så
sent som på borgerkrigenes tid i Norge.
De har vært de første sivile “tilfluktsrom” i vårt land.
Den bygdeborg som det gamle
Byrgin i Haslum har hatt navn etter,
synes å ha ligget på et fremspring i
Kolsåsens bratte sørøstskrent, et av
de mest utilgjengelige steder i dette
åsplatå. Man kan lett gjøre turen dit
ved å følge en blåmerket rute fra
Knabberud-krysset i Gamle Ringeriks
vei; man tar av bilveien like øst for
Steinstjernet. Et langt mer majestetisk
inntrykk av borgen får man imidlertid
ved å gå opp til den fra tunet på Dalbo
gård i Dælidalen, på grensen mellom
Østre og Vestre Bærum. Denne ruten
er også av andre grunner av interesse.
Vi følger Dæliveien sørover fra
krysset med Gamle Ringeriksvei, et
stykke ovenfor Godthaab. Like til
høyre for oss har vi stedsnavnet Ommen, som forteller at her har det stått
en kalkovn; det er kalksteinsbrudd
oppe i Garlaushøgda ikke langt unna.
Det samme stedsnavnet fins også ellers
i Bærum, f.eks. i små-åsene vest for
Nadderud. Kalkbrenning var tidligere
litt av en gårdsindustri i bygden.
Et stykke nedenfor krysset ligger
Nordre Skotta til høyre for oss. Dette
er et av de relativt få gårdsnavn i vårt
land vi ikke kjenner betydningen
av. Søndre Skotta, som ligger i en
albusving av veien litt lenger nede,
er bygningsmessig et interessant tun.
Hovedhuset har sval på forsiden. Det
må være et av de eldste hus i Bærum.
Søndre Skotta utgjør nå en del av
gården Dalbo. Den ble kjøpt av Bærum
kommune i 1972, og har siden 1980
vært kommunens kunstnerbolig. Etter
svingen ser vi plassen Rølles (Røløs)
som nå åpner seg for oss. Rølles er neppe et stedegent navn her; sannsynligvis
er det et oppkallingsnavn. En gård med
samme navn fins i Sande i Vestfold;
muligens er det en mann derfra som
har brakt navnet til Bærum. Også dette
er et navn av de dunkle gårdsnavn. Det
har vært antydet at det henger sammen
med et gammelt ord for rust på gress
og korn; det skulle da bety et sted hvor
det ikke forekommer slik rust.
Mellom bugnende åkrer og enger
fortsetter vi opp til gården Dalbo, som

Dalbolåven, med Gråmagan i bakgrunnen.
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vig selv; Harriet Backer, Kitty Kielland,
Erik Werenskiold, Eilif Peterssen
og Gerhard Munthe – hørte med til
kretsen. De fleste av dem hadde på
forhånd mottatt sterke inntrykk av
fransk naturalisme. På Fleskum bryter
den norske nyromantikk igjennom i
deres bilder.

Men det er mer enn en historisk
opplevelse. Det er til like en naturopplevelse. Ute på borgens vestbrant, 200
meter rett ovenfor Dalbo gård, har
man en betagende utsikt over hele
Østre Bærum og Oslofjorden. Vakrest
er imidlertid forgrunnen, Dælidalen
med Dælivannet. Vannets strender
er som trukket opp med en nål; de
tegner seg grant av mot de gressgrønne
marker og glisne lunder rundt om.
Linjene og fargene i dette deilige bildet
har samme enkle nøyaktighet som et
kinesisk vasemaleri.
I dalen sør for vannet ser vi gårdene
Dæli, Fleskum og Gjettum – alle som
navnene tyder på – gamle gårder.
Gjettum er Geitheim. Fleskum har
et “fetere” navn; det må tydeligvis
være Fleskheim, og være ment som en
rosende betegnelse. Det har vært sammenlignet med navn som er sammensatt med “gull” og “smør”, som Gullen
og Smørli.
I Bærumsboken berettes om et
røveri som fant sted på Fleskum i
begynnelsen av september 1693 av en
svensk krigsfange fra Krabbekrigen,
Ola Smålending, som stod i ledtog med
husmannen Ola Sprage på plassen Avløs. Svensken var kommet inn til kona
på Fleskum, Maren, som var alene
hjemme. Han satte seg på bordkrakken
ved veven, hvor hun satt og vevde:
“Om en stund tok han mandens bøsse,
som stod ladd ved skapet, og blaaste ned
i bøssepipen. “Gjør ikke det”, sa hun, “for
min mand liker det ikke”. “Det vøler ikke
38 Bærum Turlag 2017

jeg”, sa han, “bøssa skal følge mig og kulen skal i dig”. I det samme sprang han efter en øks som stod i væggen, og sa: “Skaf
mig mere tobak”, og med det samme hun
skulde gå efter tobak, hug han efter hende
med øksen, saa hun matte se å komme sig
ut i en kove. Da grep han bøssen og sigtet
paa døren. Hun fik klinken igjen og holdt
paa den, for at han ikke skulde komme
ind til hende. Men idet han sprang til
væggen efter mandens sabel som hang
der, fik hun tid til at smætte ud i gaarden.
Barna var igjen inne og skrek jammerlig;
men den ældste kom bærende med den
mindste ut til hende.
Røveren som nå var alene i stuen,
hugg kråskapet i stykker og tok alt
som var der. Deretter løp han bort med
tyvekostene. Han ble fakket natten etter
på Avløs. Der hadde han lagt seg til å sove
sammen med en tidligere bøddel, Jørgen,
“som laa i samme hus i en seng, sammen
med et andet kvindfolk som berettes være
den beskyldtes hustru”. Ola Smålending
ble dømt til jern og arbeid på Bremerholm; husmannen Ola Sprage ble dømt
som heler.
Men det knytter seg også lysere minner til Fleskum, ikke minst fra senere
tider. To hundre år etter dette dystre
røveri satt fru Maggi Skredsvig, maleren Christian Skredsvigs hustru, som
eier av gården. Ekteparet Skredsvig
samlet en krets av malere, Fleskum-
kolonien om seg. I 10-12 år omkring
1890 var gården et av k unstens virksomste verksteder i Norge. I alt seks av
våre fremste malere – foruten Skreds-

Det bilde som kanskje mest veltalende
gir oss ånden i Fleskum-kolonien, naturen slik som disse malere best greide
å gjengi den, er Skredsvig eget Gutten
med Seljefløyten. Motiver er hentet fra
markene ved Dælivannet.
Der står vi, på branten av den sekelgamle bygdeborg, er vi i hjertet både
av det gamle Bærum og det nye Norge.
Femten hundreår ligger bokstavelig talt
for våre føtter. Men den dystre fortid
har måttet vike for en smilende nåtid.
Vi ser inn i et forjettet land. Om Horebs
topp hadde ligget i Bærum, måtte det ha
vært her på den gamle borgås.
Hjemover følger vi den blåmerkede
stien om Setertjern, som ligger som
et blått og blankt øye midt inne i den
dystre ås, til Knabberud, som huser
minner om Harriet Backers malerkunst. Tett ved ligger plassen med det
rare navn Gorostuen. Til slutt følger
vi Gamle Ringeriksvei over jordene
bort til Stein. Har vi ennå vandrerlyst
i brystet, kan vi bortenfor Stein følge
Ankerveien på tvers av åser og daler
til Voksen eller Besserud, ja, gjerne til
Maridalen med for den saks skyld.
H.O. Christophersen, fra “En vandrer
krysser sine spor”, 1977.
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Christian Skredsvig malte Isskjæring på Dælivann i 1889.
I bakgrunnen ser vi Østveggen på Kolsås, og Gråmagan helt til høyre.

“Det var noe nytt som tok form”, sier Else
Christie Kielland om Fleskum-kretsen,
“et nytt Norge som ble til her på Fleskum,
i dag umistelig for oss. Her skjedde noe
mer enn at seks malere malte gode bilder.
Werenskiold arbeidet med evntyrtegningene, gjorde sine studier i den vakre
østlandske bygden og bandt eventyrene
for alle tider i bestemte synsbilder for
oss. Gerhard Munthe var opptatt av sine
intime, inntrengende naturstudier, – det
var to år før hans dekorative stil begynte
å ta form. Skredsvig, Eilif Peterssen
og Kitty Kielland ga seg over til lyrisk
sommernattsromantikk som sikkert føltes
som en befriende utløsning etter all utlendigheten. Det var selve Norge som skulle
erobres på nytt”.
Glade barn på Hovdehytta.

BARNAS TURLAG
I 2015, Friluftslivets år, dannet
Bærum Turlag en gruppe bestående
av 5 personer, alle småbarnsforeldre,
som planlegger og gjennomfører
turer spesielt rettet mot barn og
barnefamilier. Vi bruker Sæteren
Gård og Nedre Gupu mye som turog aktivitetsmål, 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 møteplass
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 f acebookgruppe, der frilufts
familier kan møtes og foreslå turer og
a ktiviteter. Det er morsommere både
for små og store å dra på tur sammen!

Følg ved på våre nettsider
(www.bærumturlag.no) for de enkelte
turene. Der vil det komme oppdatert
utstyrsbehov til hver enkelt tur (ski,
hodelykt, badetøy etc.).
Turer i Barnas Turlag er ikke m
 erket
med vanskelighetsgrad, men er i stedet
angitt med hvilken a ldersgruppe turen
passer for. De er også symbolisert
med Turbo på den store oversikten på
programmets bakside.

Bergsprekken og Isslottet
Lørdag 14. januar

Denne stemningsfulle turen bør ingen
gå glipp av! Turen går fra Østernvann
svingen til den dype bergsprekken nær
vestenden av Østernvann. Dere går inn
på egen hånd til demningen ved Østernvann. Husk hodelykt. Bål og fakler viser
vei fra demningen og bort til Bergsprek-

ken. 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. Ta
med noe å grille på bålet.
Start: Østernvannsvingen kl. 17.00.
Det er ca. 1,5 km å gå fra Østernvannsvingen 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 nettsider (www.bærumturlag.no)
i tilfelle turen ikke lar seg gjennomføre.
Uteovernatting: Vi arrangerer en
“iscamp” hvis noen vil sove ute til
dagen etter. Se mer informasjon på
våre nettsider.
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Kom deg ut-dagen på Sæteren Gård, september 2016.

Kom deg ut-dagen på
Nedre Gupu
Søndag 5. februar

Arrangement for alle 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 pinnebrødsteking og enkle
aktiviteter. 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-plassen på Franskleiv. Dere kan kjøre
inn fra Slependen, Billingstad eller

 øyenenga. Fra P-plassen på Franskleiv
V
er det ca. 1 km på ski inn til Nedre Gupu.
De som har vogn kan trille langs veien.
Kollektiv: Buss 245 fra Sandvika til
Kattås kl. 11.16 (sjekk rutetider), da er
det litt lengre skitur, ca. 2 km. Man
kan også gå fra Semsvannet, ca. 3 km.
Uteovernatting: Vil du bli med oss å
ta en natt i naturen natt til Kom deg
ut-dagen? Vi har booket lavvoen og har
turledere som erfarne “uteovernattere”.

Skitur og hyttetur til
Svartvannshytta
Lørdag 18. – søndag 19. mars

Vintertur til Vestmarkas koseligste hytte
(det synes vi i alle fall). Vi følger skisporet
innover mot Grønland og tar deretter

Passer best for: Familier med barn
som kan gå den gitte distansen.
Små barn kan man ha i pulk.
Start: Oppmøte på P-plassen på
Franskleiv kl. 11.00. Vi går ca. 11.30.
Kontaktperson/turleder: Erlend
Haaverstad, erlend@baerumturlag.no,
tlf. 414 38 914.
Påmelding: Denne turen krever
påmelding. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no).
Påmeldingsfrist 15. mars. Det er
begrenset med plasser.

Skitur og hyttetur på fjellet
– Høgevarde
Lørdag 22. – søndag 23. april

Bli med oss på fjellet! Vi går den flotte
turen i preparerte løyper fra Tempelseter
til den nye 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 Høgevardetoppen
(med eller uten ski etter forholdene) eller
gå på oppdagelsesferd i området. Overnatting i hytta eller i medbrakt eget telt.
Passer best for: Barn fra 8-12 år i følge
med voksne, eller så små barn at de
kan være i pulk. Men alle er velkomne.
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av mot Svartvann. Turen er ca. 5 km. På
søndag går vi tilbake via Grønland og tar
en rastepause på kafeen der. Svartvannshytta er en ubetjent markahytte, så mat
og sovepose/lakenpose må medbringes.
Det er begrenset med sengeplasser på
hytta, men for de tøffeste er det også
mulig å sove i telt. Vi vil fyre opp i hytta
på lørdag, og det vil være mulig å sende
bagasje man ikke trenger på turen med
snøscooter til hytta. Enkel pakkeliste og
informasjon om mat sendes ut til alle i
forkant av turen. Forventet tilbake ved
Franskleiv søndag kl. 16.00.

Bli med på hyttetur til Svartvannshytta.

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 a rrangere
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.
Påmelding: Denne turen krever
påmelding. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no).

Solopp- og nedgangstur på
Kolsåstoppen
Lørdag 13. – søndag 14. mai

BERGSPREKKEN VED ØSTERNVANN
Om vinteren kan vi krysse Østernvann fra den store demningen i syd. På skrå til venstre over isen vil vi finne et skarpt
innhogg I strandkanten, nærmest en canyon som vi kan gå rett inn i på ski fra stranda. Canyonen er om lag 50 m lang,
6-8 m høy og 3-5 m bred. Trygve Christensen skriver i boka “Bærumsmarka før og nå” utgitt i 1999 at bergmenn fra
Bærums Verk muligens har skjerpet her på 1600-1700 tallet. Om dette er virkeligheten skal vi ikke si noe om. Sikkert er
det iallfall at bergsprekken skyldes jordskjelv i den geologiske perioden perm for ca. 275 millioner år siden. Bevegelser i
berggrunnen førte til at bergartene ble knust, slik at de lett ble gravet ut av tidens tann.
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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. 21.44. Der er ikke mye plass, så
turen egner seg bare for små fjelltelt og stormkjøkken til matlagning
(bålforbud!). Søndag morgen kan de
morgenfriske se soloppgangen

kl. 04.56 før vi tusler hjemover til en
velfortjent frokost.
Start: P-plassen ved Stein gård
(Gamle Ringeriksvei) kl. 17.00.
Kontaktperson: Signe Riemer-
Sørensen, signe.riemer@gmail.com,
tlf. 411 84 810.
Annet: Ta med egen mat og drikke.
Det tar 1-1 ½ time å gå til toppen.
Ønsker dere ikke overnatte, kan dere
gå hjem igjen på kvelden. Men da går
dere på egen hånd.

Hyttetur til Svartvannshytta
Lørdag 10. – søndag 11. juni

Sommertur til favoritthytta vår!
Vi følger veien innover mot Grønland
og tar deretter av mot Svartvann.
Turen er ca. 5 km. På søndag går vi
tilbake via Grønland og tar en rastepause på veien. Forventet tilbake ved
parkeringsplassen kl. 16.00. Svartvannshytta er en ubetjent markahytte,
så mat og sovepose/lakenpose må
medbringes. Det er begrenset med
sengeplasser på hytta, men for de
tøffeste er det også mulig å sove i telt.
Svartvannshytta ligger idyllisk til ved
et Svartvann. Det ligger en kano ved

hytta, og man kan fiske, gå tur rundt
vannet eller leke rundt hytta. Enkel
pakkeliste og info om mat sendes ut
til alle i forkant av turen. Forventet
tilbake ved Franskleiv søndag kl. 16.00.
Passer best for: Familier med barn
som kan gå den gitte distansen.
Start: P-plassen på Franskleiv
kl. 11.00. Vi går ca. 11.30.
Kontaktperson/turleder: Erlend
Haaverstad, erlend@baerumturlag.no,
tlf. 414 38 914.
Påmelding: Denne turen krever
påmelding. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no).
Påmeldingsfrist 26.mai. Det er
begrenset med plasser.

Kom deg ut-dagen på
Sæteren Gård
Søndag 3. september

Arrangement på Sæteren Gård. Det
blir natursti fra P-plassen på Øverland.
Premier til alle. Mange morsomme
aktiviteter, minikonsert, bål med
pinnebrødsteking, Turbo er på plass og
mye moro. En perfekt utedag! Følg med
på våre nettsider for mer informasjon.

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no

Bærum Turlag 2017 41

Lørdag 30. september

Har du lyst til å lage god mat, ute i
naturen? Lei av grillpølser og marshmallows? Da er dette arrangementet for
deg! Vi lager mat på både bål og primus/
stormkjøkken – og koser oss med varm
mat og deilig dessert. Forhåpentligvis
finner vi bær eller sopp i naturen som
vi kan bruke. Vi legger opp til at barna
deltar aktivt i matlagingen, og derfor
må de av sikkerhetsmessige årsaker ha
med en voksen hver, som kan hjelpe til
med knivskjæring, steking og grilling.
Start: Vi møtes ved gapahuken på
Sæteren kl. 15.00. Dere går selv inn.
Dere kan for eksempel gå på turvei fra

Halloweenfeiring på
Nedre Gupu
Lørdag 28. oktober

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

En s måskummel type viser vei mot
refleksløypa. Dere bruker lommelykt og
finner selv veien den 1 kilometer lange
stien fra F
 ranskleiv til Nedre Gupu.
Vel fremme blir det (u)hyggelig rundt
bålet ved gapahukene. Tør du banke på
i spøkelseshuset? eller smake på hekse
drikken? Dere tar selv med det dere
griller. Velkommen til vår halloweenfeiring i skogen.
Passer best for: De som tør! Men ta
med en voksen som ikke er skvetten.
Start: P-plass på Franskleiv kl. 17.0018.00 ettersom hvor mørkt dere vil ha
det. Dere går selv på sti 1,5 km inn til
Nedre Gupu. Følg refleksløypa. Vi avslutter på Franskleiv ca. klokken 20.00.
Kontaktperson: Signe Riemer-
Sørensen, signe.riemer@gmail.com,
tlf. 411 84 810.
Uteovernatting: Vil du bli med oss å
ta en natt i naturen på årets skumleste
natt? Lavvoen har myke reinsdyrskinn
og vi har booket den til dagen etter.
Man kan også sove i gapahukene eller
eget telt. Våre turledere er erfarne
“uteovernattere”. Ta selv med mat til
kvelds og frokost.

Stemningstur til Nedre Gupu

DEN STORE TURDAGEN
Søndag 24. september

En turdag for absolutt alle – med eller uten barn – også for Bærums
ordfører. Det blir musikk, eventyrforteller, natursti, pinnebrødsteking og
slakk line. Ta med det du selv vil grille eller kjøp skoleboller og annet inne
på Brunkollen. Vi merker og henger opp natursti fra Burudvann og Skytterkollen. Fra Burudvann setter vi også opp turleder for de som vil gå i følge med
andre barnefamilier. Den store turdagen er et årlig dagsarrangement i
Bærum Turlag med stor oppslutning hvert år. For de som vil gå en lenger
tur er det også “voksenturer” med turleder fra hhv. Hosle og Øverland til
Brunkollen på Den store turdagen (se beskrivelser på side 30–31).
STARTSTEDER:
• Burudvann – natursti, avmarsj kl. 11.00 med turleder.
• Skytterkollen – natursti for de som vil gå på egen hånd.
• Fossum – for de som vil trille eller sykle på egen hånd.
Også for rullestol. Da må man følge skilting.
• Øverland – for de som vil trille eller sykle på egen hånd.
På vei inn til Muren men kun sti siste 2 kilometer opp til Brunkollen.
• Hosle – “voksentur” med turleder, avmarsj kl. 10.35 (se s. 30).
• Øverland – “voksentur” med turleder, avmarsj kl. 10.30 (se s. 31).
Spørsmål om arrangementet kan rettes til Ellen Næsje,
ellen@baerumturlag.no, tlf. 952 40 607.
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Lørdag 2. desember

Bærum Turlag har bålet klart fra
klokken 15.00 på Nedre Gupu. Dere
går selv på inn på ski hvis det er snø,
eller til fots hvis ikke. På plassen rundt
gapahukene lover vi julestemning,
natursti med julespørsmål, nisse, julegrøt og julesanger. Dere tar selv med
det dere vil grille. Bli så lenge dere vil
og nyt julestemningen i marka. Ta med
hodelykt for hjemturen. Det er lysløype
store deler av veien ned.
Start: Vi har bålet klart fra klokken
15.00.
Kontakt: Signe Riemer-Sørensen,
signe.riemer@gmail.com,
tlf. 411 84 810.
Uteovernatting: Vil du oppleve en
julenatt i naturen? Lavvoen har myke
reinsdyrskinn og vi har booket den
til dagen etter. Man kan også sove
i gapahukene eller eget telt. Våre
turledere er erfarne “uteovernattere”.
Ta selv med mat til kveldsmat og
julefrokost.
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KVELDSMATTURER
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Bli en Turbokokk på
Sæteren Gård!

Øverland P-plass, 2 km. Vi avslutter
ca. 17.30.
Kontaktperson: Maggy Elva
Bjørgvinsdottir, maggyelva@mac.com,
tlf. 472 52 808.
Ta med: Klær etter vær, skarp kniv,
skjærebrett, tallerken, bestikk og
drikkekopp.
Uteovernatting: Vil du bli med
oss å ta en natt i naturen natt etter
arrangementet? Gapahuken har myke
reinsdyrskinn og vi har booket den til
dagen etter. Våre turledere er erfarne
“uteovernattere”. Ta selv med mat til
kvelds og frokost.
Påmelding: Denne turen krever
påmelding. Se våre nettsider
(www.bærumturlag.no). Påmeldingsfrist 25. september. Det er begrenset
med plasser.
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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 150 fra Lysaker via
Bekkestua, til Åsterud kl. 10:51
– 200 m ovenfor for P-plassen på
Øverland (sjekk rutetider).

Trilletur.

Vaffel på bål.

Barnas Turlag arrangerer kveldsmatturer hele året. På disse turene gjør vi det enkelt;
vi tenner bål når det mulig og spiser kveldsmat/middag ute i det fri, sammen med andre
turglade familier.
Vi møtes kl. 17.15 og familiene går tilbake i egen regi ca. kl. 19.Følg med på
facebookgruppen “Barnas Turlag i Bærum” for eventuelle endringer i programmet.
DATO
Onsdag 4. januar

OPPMØTESTED

TURMÅL/
KVELDSMAT

Franskleiv

Nedre Gupu

Torsdag 26. januar

Haga golf P-plass/
Burudvann P-plass

Tirsdag 14. februar

Franskleiv

Haga golf, aking og evt.
ski. Hvis snømangel
Burudvann.
Fløyta ved Furuholmen
(bål).

Onsdag 8. mars

Franskleiv

Haugsvollen

Torsdag 30. mars

KIF-hytta
Dælivann

Torsdag 1. juni

Bommen øverst i
Toppåsveien
Utfartsparkeringen i
Gjettumveien
Løkketangen-siden
av Kaffebrenneriet,
Sandvika sentrum
P-plassen i nærheten av
stranden

Tirsdag 20. juni
Tirsdag 1. august

Tirsdag 18. april
Onsdag 10. mai

EVT. TEMA

“TURBO-PREMIER”
TIL DE SOM ER MED PÅ

5 OG 10 KVELDSMATT
I LØPET AV 2017!

BÅL /
GRILLMULIGHET

URER

TRILLING?

Skitur og aking

Bål

Kan trille hvis veien er brøytet.

Skitur og aking

"Haga golf: Stormkjøkken
eller varm mat på termos
Bål hvis Burudvann”

Haga golf: Parkerer omtrent ved siden av hvor vi skal være. Burudvann:
Kan trille hvis veien er brøytet/bar.

Skitur

Bål

Kan trille hvis veien er brøytet.

Skitur

Bål

Nei, pulk.

Bål

Kan trille hvis stien er bar. Enklest
med bæresele.

Kun matpakke / termos

Kan trille, hvis bart.

Topptur i Sandvika,
Løkkeåsen

Topptur / utsikt

Stormkjøkken el.

Nei, bæresele.

Rolfsbukta, Fornebu

Bading

Grill

Kan trille

P-plassen ved bryggen

Brønnøya

Bading

Grill, stormkjøkken

Kan trille og sykle.

Rigmorbryggen

Kalvøya

Bading

Grill, stormkjøkken

Kan trille og sykle.

Fornebustranda

Bading

Grill, stormkjøkken

Kan trille og sykle.

Kolsåstoppen

Topptur / utsikt

Stormkjøkken el.

Nei, bæresele.

Topptur / utsikt

Torsdag 14. september

P-plass ved stranden.
Alternativt ved Storøya
skole.
Bommen øverst i
Toppåsveien

Tirsdag 03. oktober

Tanum kirke

Tanumåsen

Stormkjøkken el.

Nei, bæresele.

Onsdag 25. oktober

Burudvann P-plass

Burudvann

Bål

Kan trille hvis veien er brøytet/bar.

Torsdag 16. november

Franskleiv

Nedre Gupu

Bål

Kan trille hvis veien er brøytet/bar.

Tirsdag 05. desember

Bommen øverst i
Toppåsveien

KIF-hytta

Bål

Kan trille hvis veien er bar.

Onsdag 23. august

KONTAKTPERSON/TURLEDER

Maggy Elva Bjørgvinsdottir, maggyelva@mac.com, tlf. 472 52 808.
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TRILLE- OG MEISETURER

TURMÅL

OPPMØTE

LUNSJ

Tors 20/4

Trilletur Wøyen gård

P-plass nedenfor Verksgata.

Kafé Anna på Wøyen gård

Ons 26/4

Meisetur Svartvanshytta

P-plassen ved Jordbru bak Stovivannet. Turen opp “Skosliter’n” til Svartvannshytta er en
flott meisetur.

Svartvannshytta – medbragt mat

• Har du foreldrepermisjon og lyst til å komme deg ut på tur med barnevogna?

Tors 27/4

Trilletur Sæteren Gård

P-plass Grini Næringspark (Nordli).

• Har du lyst til å treffe andre hjemmeværende og bli en del av et sporty og hyggelig trillemiljø?

Sæteren Gård – mulig å kjøpe
kaffe/vaffel

Tors 4/5

Trilletur Bogstad Gård

P-plass Fossum IF idrettsanlegg.

Bogstad Gård

• Har du og den lille lyst til å puste inn litt frisk skogsluft?

Tors 11/5

Trilletur Dælivann

P-plass på Valler.

Kafeen på Godthaab

• Har du lyst til å oppdage nye fine tursteder og turmål?

Tors 18/5

Trilletur Nedre Gupu

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur til Nedre Gupu.
Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes.

Nedre Gupu – medbragt mat

Tors 25/5

Trilletur Bærums Verk

P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1,5t og tar lunsj på Bærums Verk etterpå.

Baker Hansen

Ons 31/5

Meisetur Kolsås sydtopp

Ved bommen øverst i Toppåsveien.

Piknik ute

Tors 1/6

Trilletur Wøyen gård

P-plass nedenfor Verksgata.

Kafé Anna på Wøyen gård

Tors 8/6

Trilletur Nygård

P-plassen ved Steinskogen gravlund.

Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

Tors 15/6

Trilletur Bogstad Gård

P-plass Fossum IF idrettsanlegg.

Bogstad gård

Tors 22/6

Trilletur Østernvann

Grini Mølle. Vi følger Lysakerelva til Østernvann. Kanskje vi kan bade?

Piknik ute

Ons 28/6

Meisetur Fornebu

Fornebustranda P-plass. Turen går i lett (men ikke trillbart) terreng på Fornebu!
Piknik på Storøyodden.

Piknik ute (ev. Fornebu S)

Tors 29/6

Trilletur Sæteren Gård

P-plass Grini Næringspark (Nordli).

Sæteren Gård – mulig å kjøpe
kaffe/vaffel

Tors 10/8

Trilletur Dælivann

P-plass på Valler.

Kafeen på Godthaab

Tors 17/8

Trilletur Nedre Gupu

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur til Nedre Gupu.
Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes.

Nedre Gupu – medbragt mat

Tors 24/8

Trilletur Bærums Verk

P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1,5t og tar lunsj på Bærums Verk etterpå.

Baker Hansen

Ons 30/8

Meisetur Kolsås
Nordtopp

Steinskogen P-plass.

Piknik ute

Tors 31/8

Trilletur Fornebu

P-plass ved Kafé Odonata (flytårnet).

Fornebu S

Tors 7/9

Trilletur Bogstad Gård

P-plass Fossum IF idrettsanlegg.

Bogstad Gård

Tors 14/9

Trilletur Nygård

P-plassen ved Steinskogen gravlund.

Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

Tors 21/9

Trilletur Bogstadvannet
rundt

Bogstad Gård

Ons 27/9

Meisetur Eineåsen

Litt lengere tur en vanlig. Oppmøte Fossum IF, lunsj Bogstad Gård etter ca. 10 km, total
lengde på turen ca. 15 km, men mulig å ta buss tilbake fra Bogstad Gård.
P-plass Bærums Verk (ved Rema 1000 i Elvegata). Vi følger lysløypa ca. 6 km og tar lunsj på
Baker Hansen etter turen. Pause underveis etter behov.

Tors 28/9

Trilletur Sæteren Gård

P-plass Grini Næringspark (Nordli).

Sæteren Gård – mulig å kjøpe
kaffe/vaffel

Tors 5/10

Trilletur Nedre Gupu

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur til Nedre Gupu.
Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes.

Nedre Gupu. Medbring mat

Tors 12/10

Trilletur Bærums Verk

P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1.5t og tar lunsj på Bærums Verk etterpå.

Baker Hansen

Tors 19/10

Trilletur Dælivann

P-plass på Valler.

Kafeen på Godthaab

Ons 25/10

Meisetur Brunkollen fra
Burudvann

P-plass ved Burudvann (Burudveien 89, 1350 Lommedalen).

• Har du lyst til at barnet ditt skal utvikle interesse for aktivitet og friluftsliv?
Don’t speak Norwegian? No problem!
The guide usually speaks (basic) English,
and you can always contact us beforehand on post@baerumturlag.no if you
have any questions.
Vanlig trilletur på torsdager kl. 10.30.
Vi triller en times tid hver vei med ca.
TURMÅL

en times lunsjstopp på midten. Noen
turer er en runde på 1,5 timer etterfulgt
av lunsj.
Meise-/bæretur hver onsdag frem
til påske kl. 10.30. Deretter siste
onsdag i måneden. Piggsko/brodder
er obligatorisk om vinteren. Ligger det

mye snø går vi på truger (som er mulig å
låne). Det er lurt å ha med hodelykt i den
mørke årstid.
Følg med på Bærum Turlags nettsider
(www.bærumturlag.no) og facebook
gruppen “Trilleturer i Bærum” for
eventuelle endringer i programmet.

OPPMØTE

LUNSJ

Tors 5/1

Trilletur Sæteren Gård

Ons 11/1

Meisetur i Vestmarka

Bekkestua helsestasjon (betalingsparkering ved biblioteket eller gratis ved Nadderudhallen). Bekkestua bibliotek
Ca. 1,5t rundtur etterfulgt av lunsj på bibliotekets kafé.
Sæteren Gård – mulig å kjøpe
P-plass Grini Næringspark (Nordli).
kaffe/vaffel
P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Vi går en rundtur på ca. 5km i skogen og tar lunsj på
Furuholmen kafé
Furuholmen, hvorfra det bare er 1km tilbake til P-plassen.

Tors 12/1

Trilletur Bogstad Gård

P-plass Fossum IF idrettsanlegg.

Ons 4/1

Meisetur fra Bekkestua

Bogstad Gård

Ons 18/1

Meisetur Sæteren Gård

Kiwi på Hosle. Blåmerket sti til Sæteren Gård.

Sæteren Gård. Åpen kafé

Tors 19/1

Trilletur Dælivann

P-plass på Valler.

Kafeen på Godthaab

Ons 25/1

Meisetur Brunkollen fra
Burudvann

P-plass ved Burudvann (Burudveien 89, 1350 Lommedalen).

Brunkollens selvbetjeningsstabbur
(husk mynt til automat)
Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

Tors 26/1

Trilletur Nygård

P-plassen ved Steinskogen gravlund.

Ons 1/2

Meisetur Lysakerelva

CC Vest

Tors 2/2

Trilletur Nedre Gupu

På sykkelbrua ved Jar skole. Veisideparkering rundt skolen. Vi går ca. 1,5t og tar lunsj på CC
Vest etterpå.
P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur til Nedre Gupu.
Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes.

Ons 8/2

Meisetur Nygård

Utfartsparkering ved Øverland Gård. Vi følger pilegrimsleden til Nygård.

Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

Nedre Gupu – medbragt mat

Baker Hansen

Tors 9/2

Trilletur Bærums Verk

P-plass nedenfor Verksgata. Rundtur på ca. 1,5 time etterfulgt av lunsj.

Baker Hansen

Ons 15/2

Meisetur Brunkollen

Løvenskioldbanen. Rute etter forholdene, f.eks. ut via Lund og Muren og hjem via Skuta.

Brunkollens selvbetjeningsstabbur
(husk mynt til automat)

Tors 16/2

Trilletur Fornebu

P-plass ved Kafé Odonata (flytårnet).

Fornebu S

Ons 22/2

Meisetur Dælivann

P-plass på Valler. Blåmerket sti gjennom skogen, rute etter forholdene.

Kafeen på Godthaab

Tors 26/10

Trilletur Nygård

P-plassen ved Steinskogen gravlund.

Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til automat)
Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

P-plass Grini Næringspark (Nordli).

Sæteren Gård – mulig å kjøpe
kaffe/vaffel

Tors 2/11

Trilletur Fornebu

P-plass ved Kafé Odonata (flytårnet).

Fornebu S

Tors 9/11

Trilletur Wøyen gård

P-plass nedenfor Verksgata.

Kafé Anna på Wøyen gård

Tors 16/11

Trilletur Nedre Gupu

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur til Nedre Gupu.
Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes.

Nedre Gupu – medbragt mat

Tors 23/11

Trilletur Dælivann

P-plass på Valler.

Kafeen på Godthaab

Ons 29/11

Meisetur

Løvenskioldbanen. Rute etter forholdene f.eks. ut via Lund og Muren og hjem via Skuta.

Tors 23/2

Trilletur Sæteren Gård

Ons 1/3

Meisetur i Vestmarka

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Vi går en rundtur på ca. 5km i skogen og tar lunsj på
Furuholmen, hvorfra det bare er 1km tilbake til P-plassen.

Furuholmen kafé

Tors 2/3

Trilletur Wøyen gård

P-plass nedenfor Verksgata.

Kafé Anna på Wøyen gård

Ons 8/3

Meisetur Nygård

Utfartsparkering ved Øverland Gård. Vi følger pilegrimsleden til Nygård.

Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

Tors 9/3

Trilletur Dælivann

P-plass på Valler.

Kafeen på Godthaab

Ons 15/3

Meisetur Sæteren Gård

Kiwi på Hosle. Blåmerket sti til Sæteren Gård.

Sæteren Gård. Åpen kafé

Tors 30/11

Trilletur Sæteren Gård

P-plass Grini Næringspark (Nordli).

Brunkollens selvbetjeningsstabbur (husk mynt til automat)
Sæteren Gård – mulig å kjøpe
kaffe/vaffel

Tors 16/3

Trilletur Nedre Gupu

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra). Opp mot Sandungen og retur til Nedre Gupu.
Vi kan gå inn i huset, egen mat må medbringes.

Nedre Gupu – medbragt mat

Tors 7/12

Trilletur Bogstad Gård

P-plass Fossum IF idrettsanlegg.

Bogstad Gård

Ons 22/3

Meisetur Fornebu

Fornebustranda P-plass. Turen går i lett (men ikke trilbart) terreng på Fornebu!

Fornebu S

Tors 14/12

Trilletur Bærums Verk

P-plass nedenfor Verksgata. Vi triller ca. 1,5t og tar lunsj på Bærums Verk etterpå.

Baker Hansen

Tors 23/3

Trilletur Brunkollen

Litt lengere tur enn vanlig. Fossum IF idrettsanlegg. Lunsj på Brunkollen (i selvbetjeningsstabburet) etter ca. 8 km (mest oppoverbakke). Total lengde på turen ca. 16 km.

Tors 21/12

Trilletur Nygård

P-plassen ved Steinskogen gravlund.

Nygård – mulig å kjøpe kaffe/
vaffel (husk kontanter)

Ons 29/3

Meisetur Brunkollen fra
Burudvann

P-plass ved Burudvann (Burudveien 89, 1350 Lommedalen).

Brunkollens selvbetjeningsstabbur
(husk mynt til automat)
Brunkollens selvbetjeningsstabbur
(husk mynt til automat)

Tors 30/3

Trilletur Nygård

P-plassen ved Steinskogen gravlund.

Nygård – mulig å kjøpe kaffe/vaffel

Ons 5/4

Meisetur Dælivann

P-plass på Valler. Blåmerket sti gjennom skogen, rute etter forholdene.

Kafeen på Godthaab

Tors 6/4

Trilletur Bogstadvannet
rundt

Litt lengere tur en vanlig. Fossum IF, lunsj Bogstad gård etter ca. 10 km, total lengde på
turen ca. 15 km, men mulig å ta buss tilbake fra Bogstad Gård.

Bogstad Gård
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KONTAKTPERSONER/TURLEDERE

Vi søker alltid nye turledere, og oppfordrer til å ta kontakt om
det kunne være noe for deg. Vi har alle selv barn og deler på oppgavene etter behov. Dersom ingen turledere kan, er det mulig å gå
turene uten turleder ved hjelp av kart/rute på ut.no.

Ellen Næsje, 952 40 607
Signe Riemer-Sørensen, 411 84 810
Martin Lentz, 940 05 804
Erlend Haaverstad, 414 38 914
Mina Haaverstad, 958 89 977

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no
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Høsten 1944 ble arbeidet på
 esserud hemmet ved arrestasjoner
B
og flukt. Christophersen gikk “under
jorden”. Fra årsskiftet 1944/45 ble
utvalget formalisert som en del av
den reorganiserte Hjemmefrontens
Ledelse, der Christophersen ble én av
de 12 i ledelsen og medlem av det daglig møtende arbeidsutvalget sammen
med bl.a. Jens Christian Hauge.
VANDRINGSMANNEN

I dag huskes H. O Christophersen først
og fremst for sine bidrag til marka
litteraturen. Han skrev i alt seks bøker
om sine vandringer i Oslomarka. Av

disse er På gamle veier og nye stier i
Oslomarka (1956) og Vei og Varde (1961)
de mest kjente.
Ved Den Norske Turistforenings
100-årsjubileum skrev H.O. Christoph
ersen artikkelen En faktor i norsk
kulturliv. Her fikk Yngvar Nielsen en
sentral plassering, mannen som etter
Thomas Heftye, “er nærest knyttet til
Den Norske Turistforening”. Yngvar
Nielsen, som var formann i DNT fra
1890 til 1908 var professor i geografi
og etnografi og fikk derfor navnet
“professorturisten”. I sin Reisehaandbog
over Norge (1879-1915) kartla han landet
nedenfra, fra vandrerens perspektiv,

skrev om vandreruter samtidig som han
ga kulturgeografiske sideblikk.
Det var tradisjonen fra Yngvar
Nielsen som ble ført videre gjennom
Christophersens kulturhistoriske
vandringer. Mens Nielsen ville dekke
hele landet var Christophersens bøker
forankret i det sentrale østlandsområdet.
Vi har i magasindelen av programmet
valgt å presentere H. O. Christophersen,
sentral vitenskapsmann (idéhistoriker),
hjemmefrontleder og vandringsmann.
I tillegg til et portrett av mannen selv,
har vi valgt to av artikler fra hans bøker
med stoff fra Oslomarka.

I HINE HÅRDE TIDER
TEGNING: RUNE JOHAN ANDERSSON

Med bakgrunn i Hjemmefrontens toppledelse skulle
Christophersen under krigens siste del etter et møte på
Lillehammer bringe en plan om industrisabotasje i sikkerhet.
Historien kunne man første gang lese Skiforeningens
årbok Snø og Ski fra 1962 under overskriften I hine hårde dager.
Bærumsmarka og Vestmarka står sentralt i beretningen.
DET LIVSFARLIGE DOKUMENTET

H.O. CHRISTOPHERSEN
VANDRINGSLIVETS DANNELSESAGENT
VITENSKAPSMANNEN

H.O. Christophersen ble født i
Drammen i 1902 og døde i Haugsbygda
ved Hønefoss i 1980. Egentlig var han
idéhistoriker med doktorgrad om den
engelske erkjennelsesfilosofen John
Locke. Han hadde før krigen stipend
fra Rockefeller Foundation og hadde
forskningsopphold i flere europeiske
land og ved Stanford University i
California. Da han skulle reise hjem,
gikk alt hans forskningsmateriale
tapt. Det lå pakket ferdig i bilen som
stod utenfor klar til avreise. Bilen ble
stjålet, og Christophersen måtte reise
hjem uten sitt innsamlede materiale.
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I Norge ble han universitets
stipendiat. Professoratet han søkte i
1939 gikk til Arne Næss. I perioden
1940-1954 var Christophersen knyttet
til Christian Michelsens Institutt
(CMI) i Bergen blant annet som
direktør for instituttets humanistiske
og samfunnsfaglige avdeling. 
Deretter var han i en årrekke knyttet
til Nansenskolen. Fra 1966 var han
statsstipendiat.
H. O. Christophersen forsking
etter krigen resulterte i tre større
idéhistoriske verker.
En biografi over den mer eller
mindre glemte teolog og filosof Marcus

Jacob Monrad, en biografi over Eilert
Sundt, vår første store sosiolog og over
filosofen Niels Treschow.
MOTSTANDSMANNEN

Gjennom sitt arbeid ved CMI kom
Christophersen under k rigen inn i
motstandsledelsen. Av hjemmefrontens
økonomiske utvalg fikk CMI i oppdrag
å utrede forskjellige s osiale og
økonomiske spørsmål man antok
ville oppstå etter f rigjøringen
– a rbeidsløshet, forsyningskrise, 
pris- og lønnsgalopp m.m. Arbeidet ble
ledet av H. O. Christophersen fra hans
hjem på Besserud.
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Ved et rent tilfelle ble jeg for et par somre siden minnet om
en skiferd fra Holmenkollen til Holsfjorden under krigen.
Jeg var en snartur hjemme for å finne fram noen papirer
som lå i et gjemmested fra krigens dager. Uforvaredne fikk
jeg en bunke maskinskrevne ark i hodet, sammen med noen
klumper stubbloftsleire. Det viste seg å være et forlengs
glemt dokument, som hadde sin lille historie.
En nattlig skiferd gjennom Vestmarka til Holsfjorden stod
plutselig levende i min erindring. Jeg husket ikke detaljene, bare
de store linjer. Det var som om jeg hadde trykket på en knapp,
og så stod det helt klart fram, som på disse elektriske kartene,
hvor en bestemt bryter tenner en bestemt vei eller løype.
La meg først gi litt av bakgrunnen for det hele. Under
krigen hadde vi noen voldsomme allierte bombeangrep
som riktignok hadde tatt sikte på å ramme den tyske krigs
produksjonen i Norge, men som hadde vært katastrofale for
norsk industri. Ødeleggelsene hadde ikke vært n
 ødvendige;
man hadde kunnet ramme tyskerne like effektivt med
enklere midler. Vi mente vi burde ta saken i egen hånd og
fikk tre toppfolk innenfor industri til å sette opp en sabotasjeplan for hele landet med sikte på å ramme den tyske
krigsmakt uten samtidig å lamme den norsk borger. Hver
bedrift hadde sin Achilleshæl. Det kunne være en kran, et
lokomotiv med en bestemt sporvidde, en ferge, en dam, et
trinn i produksjonsprosessen som førte til krigsproduksjon.
Planen pekte på alt dette og viste at man ved små nette
sprengninger på de rette punkter kunne oppnå å lamme den
tyske krigsindustri for lange tider. Om noe dokument var
brennbart under krigen, så var det dette.

Det falt i min lodd å få satt arbeidet med planen i gang og
å stå som mottaker av den. En av de tre utarbeidere, Torbjørn
Skjensvold i firmaet Høyer-Ellefsen (de andre var Gunnar
Schjelderup i Spigerverket og Willy Eger i E
 lektrokjemisk)
kjørte en vinterdag til Lillehammer hvor jeg skulle i
sykebesøk. Det var friskt vintervær, nordost kuling med snø.
Oppe i den bratte Mesnaliveien ville generatorbilen ikke
trekke, så vi lurte litt ulovlig bensin i motoren. Akkurat da
motoren hugg i, rakte Skjensvold meg den fatale planen.
Den burde nok ikke ha vært med på turen.
BÆRUMSMARKA I MØRKE OG UVÆR

Vi kom hjem igjen om kveldingen. Oppe hos meg var det
oppstandelse. Det tyske politiet hadde vært der, to ganger,
siste gang for en time siden. Det gjaldt å komme unna. Jeg
var på forhånd sportskledd og hadde ski og ferdigpakket sekk
stående under en granbusk utenfor gjerdet mot skogen. To
brød ble slengt toppen av sekken, en halv flaske sykebrennevin
ble stukket i en sidelomme, og så bar det til skogs i mørket og
snøstormen. Man var gudskjelov ganske sprek i de dager…
I sekken hadde jeg en nøkkel til en hytte ved Gravsvollen.
Dit aktet jeg meg for natten. Derfra ville jeg ta meg over til
Holsfjorden, og så reke nordetter isen, som en ensom ulv,
til Årnesfjerdingen i Røyse. Jeg hadde inntak på en gård der
oppe. Hele turen var for lengst planlagt med sikte på den
situasjon jeg nå var i.
Like nedenfor gjerdet kom jeg inn på “Gamle Anker´n”
– der var ingen bilvei i de dager. Jeg sto ned bakken til
Jarbakken. Litt underlig å tenke på at her gikk den første
50-kilometerløypa i Holmenkollen, i 1888. Det var telene
som herjet verst i sporet den gangen. De kom den lange veien
gjennom Grønningsdalen, inn til byen. Jeg følte meg litt i
slekt med dem der jeg sto ned bakken i mørket og snøføyka.
En isnende vind feide over Voksenjordene. Jeg måtte
krøke meg sammen for å komme frem. Men jeg var glad for
uværet. Det var utrygt for tyskere både etter Ankerveien og
rundt Voksen, hvor den store Himstadleiren lå. Husebyleiren
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PÅ AVVEIE

Et sted kom jeg på avveie, opp i en brattbakke som ikke
stemte. På nedveien stupte jeg og gikk trill rundt. I fallet må
jeg ha mistet brødene som lå på toppen av sekken. Jeg hadde
vel glemt å snøre den igjen i hastverket ved gjerdet hjemme.
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Dessverre oppdaget jeg ikke tapet før jeg kom i hus, og da var
det for sent å lete.
Da jeg endelig fant hytta, var været stilnet litt av. Inne var
det iskaldt, men jeg fikk raskt gjort opp en sprakende varme
og helt i meg noe glovarm te. Da først savnet jeg brødene. Jeg
hadde flesk og sjokolade, men det var liksom skral kost uten
brødmat. Da jeg vrengte av meg jakka, fant jeg dokumentet
som Skjensvold hadde gitt meg. Jeg hadde helt glemt det,
gudskjelov. Hadde jeg tenkt på det tidligere, ville det ha gjort
meg urolig.
Det ble en kald natt i den vesle hytta. Dagen hadde vært lang
og full av påkjenninger. Dødsens trett var jeg, men torde ikke
legge meg til i den isnende innekulda. Jeg pøste i meg varm te
for å holde meg mest mulig våken, men dormet nok litt av og til.
Jeg var i hus, og ennå fri mann. Jeg måtte tenke på
bæringene forrige gang krigen kom til disse trakter. Det var
i 1716 da Karl XII dro opp gjennom Lommedalen. Bøndene i
Øverlandsdalen måtte flykte opp til “Svenskehøla” ikke langt
fra der hvor jeg sov i natt. Det må ha vært kalde marsnetter i
det råe lægeret; de hadde jo både kvinner og barn med seg.
Jeg dro videre lenge før det grydde av dag. Litt hvile hadde
jeg fått, og etter at jeg hadde fått varmen i kroppen, følte jeg
meg ganske pigg. Men jeg var urolig for det fatale dokumentet,
som jeg måtte se å få brakt i sikkerhet. Jeg kom helskinnet ned
åsen til Skrivarberget i morgenmørket. Det flate svaberget med
alle årstallene var dekket av blank isholke. Her gikk et gammelt
far fra Aker-bygdene til Lommedalen, en slags “kjølvei”
Gjennom århundrer har ferdefolk risset initialer og
årstall inn i fjellet. Skrivarberget var “nedfartssteinen” til
Lommedalen. Is og regn har tæret bort de fleste årstallene
nå. De eldste som er igjen, går tilbake til slutten av 1 700-tallet.
I en slags kåthet risset jeg mitt eget årstall inn i isholka, vel å
merke uten initialer.
I grålysningen kom jeg fram til Kleiva, som vel har navn
etter den gamle ferdsel. Jeg kunne så vidt se over til Slea
skjulet. På den andre siden av Burudvasselva. Når de kjørte
trekull til Bærumsverket før i tiden, pleide de å sette fra
seg sledene her og bruke hjulredskap den siste biten ned til
verket. Det var en mann fra Sleaskjulet som startet den lille
fabrikken like nedenfor i 1905. Han var så glad over at vi var
blitt kvitt svenskene at han syntes han måtte gjøre noe for
å vise sin glede. Og så ble det økseskaft. En god nordmann
hadde han vært, og jeg sendte han en tanke tvers over elva.
Jeg tok veien forbi Grorud. Det svartgråe våningshuset
så eldre ut enn det er, og enda er det visst det eldste huset
i Bærum. Nedenfor Verket slo jeg inn på Gommerudveien
og passerte det gamle huset fra Mattisplassen; det var blitt
flyttet hit ned da plassen ble nedlagt noen år tidligere. Jeg
tenkte med på vemod alle de ganger jeg i fredens tid var
kommet forbi den vakre finneplassen på Krokskogen. For et
svelg det var mellom krig og fred.
GJENNOM VESTMARKA

Jeg kom over Isielva ved Smestad i Vestre Bærum. Litt
engstelig var jeg jo for storveien her, men den lå helt øde i
den tidlige vintermorgen. Så tok jeg opp en skrabbevei til
Kleiva, litt nord for Skuibakken.. Herfra fulgte jeg veien
langs med Urselva, på baksiden av Svartoråsen. Nå begynte
jeg å føle meg nokså trygg. Føret var godt; det falt litt snø,
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var jo heller ikke langt unna. Men i snøstormen var ingen
ute og gikk. Det gamle Voksentunet – det var før brannene
– sto uryggelig i den harde vinden, som fastsuget i bakken.
Det var ikke første gang de opplevde harde tider. Både
sult og kolera hadde herjet i Sørkedalen i gammel tid. På
gården H
 adeland, litt lenger oppe i dalen, sto den morkne
brødalmen de skavet bark av i nødsårene omkring 1814. Jeg
tenkte med en viss glede på mine to brød i sekken.
Jeg smatt over Voksentorget på isholka og arbeidet meg
ned bakkene til Bogstadvannet. Ute på vannet var det nesten
ikke fremkommelig for stormen. Den hvite snøen sydet som
en foss mellom de morkne trærne på Maurhaugen. Her rekte
ulven i gamle dager. Ja, den gangen levde det ennå folk på
Fossum-bruket som kunne minnes å ha sett ulven på vann
isen i guttedagene. Nå var det ulvetid igjen, ikke gråbeintid,
men grønnbeintid.
Jeg sneide rundt Bjerkodden. Her lå det en husmannsplass før i tiden. Rett overfor lå Bogstad-slottet. Det hadde
ikke bare vært gode dager der heller. Selveste Peder Anker
hadde vaklet på føttene i de trange år før og etter 1814. Jeg
dreide mer vest nå, og fikk vinden litt bakfra. Det hjalp på
farten og humøret.
Oppe i skogen under Lathusåsen var det som vinden
plutselig stilnet av. Det suste og det tøt i duvende trekroner,
men nede mellom granene var det lunt. Jeg måtte tenke
på Wergelands jøde på ville Tiveden; men også for meg
ble “Tord’nen i Trærnes Toppe” til en lyd som fra “Davids
Jubelharper”.
Oppe ved Østernvannet var det særlig utrygt for tyskere.
Grinileiren lå jo ikke langt borte. Jeg føk vestetter det smale
vannet, med været i ryggen. Det var festlig å lense unna
for vinden. Skralt med løype var det jo, så det var godt å ha
været til hjelp.
Fra den innerste vika i vannet tok jeg oppetter det vesle
dråget langs Hestmyrbekken. Nå begynte det å bli vanskelig. Det var belgmørkt, bare snøen lyste litt. Det fantes ikke
løype, og et stykke oppe i den lille bekkedalen, måtte jeg ta
lykten fram. Det hjalp på sett og vis, men skogen ble i lyktelyset enda mer fantastisk enn den før hadde vært.
Oppe på myrene var det værhardt igjen. Jeg var k ommet
inn i et gammelt seterlende, med småvann, myrer og moer.
Mange Bærumsgårder setret her før i tiden. I sør lå Gravs
vollen og Haslumsetra, litt lenger nord Løkeberg- og Dælisetrene. En Østernseter skal det visst også ha vært her oppe.
Nå var det visst ingen “Lurlok ved Kveld” lenger, bare “Sus
gjennem Skjæggede Grane”. Det var natt og hvitt vær, og
krig på sjø, i luften og på land – vargtid for både m
 ennesker
og dyr.
Jeg var like ved hytta nå, det gjaldt bare å finne den i det
tette kavet. Jeg visste ikke hvem som eide den, hadde bare
fått beskjed om at jeg kunne bruke den om uhellet skulle
være ute. Jeg kjente beliggenheten, for jeg hadde vært der
inne på en rekognoseringstur en gang tidligere.

H.O. Christophersens fluktrute gjennom Nordmarka, Bærumsmarka og Vestmarka vinteren 1944-45.

men det blåste ikke så meget lenger. Jeg var som bortkommen
fra verden bakom den lange lave åsen, og stanset og spiste
litt før jeg skulle opp de bratte bakkene til Risfjellet.
Her i baklia var det nytt rydningsland, men på den andre
siden av åsen lå de gamle vin-gårder Skui, Horni, Stovi og
litt lenger sør Ringi. For flere tusen år siden gikk fjorden helt
opp til Vøyen. Da lå grenda ved Stovivannet så å si til sjøen.
Kaksene på gårdene der oppe var for sjøherser å regne. De
hadde sjøen til allfarvei. For bortimot 3000 år siden, i den
milde bronsealder, må de riktig ha yppet seg. Vitnesbyrd om
deres makt, har vi i de store gravrøyser på Risfjellet. Mange
træler må ha fraktet disse tunge steinene opp brattbakkene
fra lavlandet.
Det hang kald skodde over åsene. Hvis det er noe i
påstanden at Skui-navnet har noe med å skodde å gjøre,
kunne det passe i dag. Det var skumt og disig vær til tross
for at det nå var høy morgen. Likevel gledet jeg meg til
turen over den gamle Finneskauen, som gjemmer så mange
minner om blodslit og vonde tider.
Fra Persbråtan tok jeg meg opp på nordsiden av Ulselva
som gikk svart og stygg i utemmede stryk. Her får ikke isen
tak. Litt høyere opp gikk jeg over på sørsiden av elva og følger
det gamle faret opp mot vadet ved Risfjellkastet. Veien går opp
i Ramsåshellingen med stupbratte urer ned mot Ulselva – som
vel er et forvansket “Urdselva”. Sommerstid er det luftig og
malerisk her, vidunderlig vakkert, men om vinteren går det
et kaldt gufs ned gjennom den trange og ville e lvekløften. Jeg
følte meg som en birkebeiner der jeg strevde meg oppfor.
I vår krets hadde vi dyrenavn som dekknavn under krigen.
Jeg var blitt hedret med navnet Gaupa og var ikke lite stolt av
det. Jeg fulgte sørsiden av elva frem til Svartvann. Jeg skottet
over mot Røverkulåsen med bronsealderrøysene, tre tusen år

gamle gravrøyser med utsikt til det som i gammel tid var sjø.
Etter hvert lukket landet og skogen seg om meg. Jeg var i min
egen verden, innestengt med skrømt og skaufinner, men borte
fra tyskere og overløpere. Det var gravstilt her inne mellom
åsene, som seklene hadde faret over med tyste skritt…
FINNESTRØK

Over moer og myrer svingte jeg nordettter mot Godtland,
og så bar det rett vest igjen mot Burås, gode gamle finneplasser begge to. Jeg mintes alle de kjente finnehistorier,
saftige og treffsikre de fleste av dem. Kjersti Burås skulle
ha vært den siste ektfinnen her inne på skauen. Hun var
død for 90 år siden. “Temmeligen gammal vart’a” forteller
Reidar Holtvedt, “sistpå gikk’a så dobbeltkrokete at hu snusa
i bakken, sa dom. Men da hu var dau, vart’a mjuk og rett att,
så dom fekk’a fint i kista”.
Fra Burås gikk jeg nordvestover til Lindeberget, nå et søkt
utfartssted på den gamle finneskauen. Litt av et midtpunkt
– for finnene – må det ha vært i gammel tid også. Det har
tydeligvis vært en finne-gravplass, her sist på 1600-tallet.
Ennå kan en så vidt se gravtuftene ikke langt fra husene.
Finnene ble forfulgt av bygdefolket, og til dels av øvrigheten.
Av og til var det rene pogromer på skauen. Det var harde
tider for det nøysomme skaufolket. De kunne ikke engang
få brakt sine døde til bygds til kristen begravelse, men måtte
gravleggge dem selv. Den gamle Lukasvollen på Sandungen
skal også ha vært en slik finne-gravplass.
Jeg streifet også nedom husene på Lindeberget, men gikk
ikke inn. Også jeg var på flukt, en landflyktig i eget land!
Det var som jeg fortsatte en god gammel tradisjon på
Finneskauen, og de ga faktisk en viss styrke å tenke slik. Jeg
hadde egentlig tenkt å finne et nedfar til fjorden langs med
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NORDOVER PÅ ISEN

Jeg sto i et gammelt trafikk-kryss. Meget ferdsel hadde gått
her i gammel tid, fra Hornstua i Øverskauen til Nordstua
på Fjulsrud-siden. De var nærmest for støer å regne, disse
gamle stuer. Nå var jeg så å si berget og kunne ta fatt på den
lange vandring nordover. Nordover, sommer som vinter, gikk
føringstrafikken fra Svangstrand til Hungerholt. Nå var det
ødslig ute på fjorden. Ikke for det, i mørke høstnetter under
krigen var det ikke så lite ulovlig trafikk nettopp her. Det
skjedde for øvrig en fæl ting her for et par hunder år siden.

Fire timer før det fryktelige jordskjelvet som la Lissabon i
aske – det var 1. november 1755 – reiste det seg en veldig
flodbølge på fjorden som satte skrekk i mange sinn.
Nå var jeg så å si berget og kunne ta fatt på den lange vandring nordover. I den klare kvelden var det lett å orientere seg
ute på isen. Det var skare med trå fokksnø, og norddraget sto
imot. Trett var jeg, ikke minst av mangel på søvn og mat. Men
jeg visste jeg hadde bedre i vente og hugg stavene i med friskt
mot. Jeg måtte holde meg nokså nær land, for isen midtfjords
var ikke til å lite på. Etter trutt arbeid kom jeg trygt gjennom
sundet mellom Utøya og land. Litt senere rundet jeg Storøya
på innsiden. Jeg skimtet Lemostangen som pekte en mørk og
advarende finger utover isen. Lemos lyder gresk, og så er det
faktisk gamle Limås, etter det engelske “lime” for kalk. Det
var kalkovner og teglverk der ute i gammel tid.
Jeg tok inn i den innerste vika mellom Årnesfjerdingen
og Gjesvalåsen. Kort etter skrapte skituppene på Gamle
Rytterager, som Throne-Holst, den gamle hedersmann,
hadde latt meg bruke av og til under krigen. Jeg hadde et
gjemmested i en plassrøys tett ved, tilgjengelig selv om
vinteren. Der gjemte jeg bort det fatale dokumentet og gikk
ned til gårdsbestyreren for å få nøkkel. Jeg fikk den av hans
kone, fru Haugen, en ætling av Jørgen Moe. Da hun gav meg
den, var det som jeg fikk nøkkelen til hele Ringerike, og til
halve Norge med. Kort etter satt jeg i gyngestolen i stua på
Gamle Rytterager og drakk den første skvett sykebrennevin
jeg h
 adde bevilget meg på turen. Det var tross alt deilig å leve.

catchmedia.no

Nordelva. Men det var så fint i høyden at jeg strøk nordover,
over Høgbrennåsen, for å ta meg ned til Fjulsrud eller Vefsrud.
Det var blitt klarvær og kaldt. Fra Høgbrennåsen
hadde jeg en praktfull utsikt over hele Finnemarka, over
Holsfjorden mot Øverskauen og over Tyrifjorden mot
R ingerike, med Norefjell som en skinnende bakgrunn.
Etter mye krangel med kvist og stein kom jeg ned til
Fjulsrud. Det var begynt å skumre. Det gule våningshuset fikk
en spøkelsesaktig let. Et par stjerner kom fram. Jeg måtte passe
på for å rekke ned de siste bakkene til fjorden før det ble mørkt.
Kleivene ovenfor de gamle Fjulsrud-støene er sannelig ikke til
å spøke med, selv ikke i lyse dagen. Jeg måtte kaste meg overende et par ganger på veien nedover. Aller nederst gjorde jeg et
hopp ut i løse luften og landet md et plask på isen. Det var lav
vannstand, så isen var sunket betraktelig. Jeg følte mg nokså
øm da jeg reiste meg, men jeg var hel og karsk likevel.

Bhutan
Atlasfjellene, Marokko

Dolomittene, Italia

Monte Rosa, Sveits

Pyreneene, Spania

Korsika, Frankrike

Mont Blanc (4808 moh.), Frankrike

Bli med oss
på fjelltur
Hvitserk er Norges ledende arrangør av ekspedisjoner og eventyrreiser.
Ingen annen norsk turoperatør har de siste årene hatt med like mange
fornøyde gjester på fjelltur rundt omkring i verden som oss. I 2017 inviterer
vi deg med på tureventyr – enten du vil nyte utsikten fra fjellene på Korsika,
oppleve det bortgjemte kongedømmet Bhutan, gå gjennom det skotske
høylandet, prøve luftig klatring i Dolomittene, vandre langs inkastien i Peru,
nå toppen av Kilimanjaro eller bestige høye fjell i Himalaya.

FINN MER INFORMASJON PÅ VÅRE NETTSIDER,
OG DRØM DEG BORT!

Romsdalshorn (1550 moh.), Norge

Elbrus (5642 moh.), Russland

Ama Dablam (6810 moh.), Nepal

Kilimanjaro (5895 moh.), Tanzania

Inkatrail og Machu Piccha, Peru

Stok Kangri (6153 moh.), India

Mt Damavand (5610 moh.), Iran

Everest Basecamp, Nepal

SPONSOR AV BÆRUM TURLAG

Annapurna Sanctuary, Nepal

Finn din tur på hvitserk.no
eller ring oss på tlf. 23 21 30 70 for en hyggelig turprat

Aconcagua (6962 moh)., Argentina

TURER BÆRUM TURLAG
2017
DATO
Lørdag
14. januar
Lørdag
21. januar
Søndag
5. februar
Lørdag
18. februar
Lørdag-søndag
18.–19. mars
Lørdag-søndag
18.–19. mars
Tirsdag
28. mars
Lørdag
1. april
Lørdag
1. april
Søndag
2. april
Lørdag-søndag
22.–23. april
Onsdag
26. april
Søndag
7. mai
Søndag
7. mai
Tirsdag
9. mai
Lørdag–søndag
13.–14. mai
Lørdag–søndag
13.–14. mai
Søndag
14. mai
Onsdag
17. mai
Søndag
21. mai
Torsdag
25. mai (Kr. himmelf.)
Onsdag
31. mai
Søndag
4. juni
Søndag
4. juni
Mandag
5. juni (2. pinsedag)
Torsdag
8. juni
Lørdag–søndag
10.–11. juni
Lørdag-søndag
10.–11. juni
Søndag
11. juni
Lørdag–søndag
17.–18. juni

TUR

DATO

Bergsprekken og isslottet

Søndag
18. juni

Mindfulness og sunn mat i marka

Søndag 18. juni

Kom deg ut-dagen på Nedre Gupu
Matkurs og tur i Vestmarka
Skiturer, yoga og sunn mat i marka
Skitur og hyttetur til Svartvannshytta
Årsmøte i Bærum Turlag
Skaugumsåsen utenfor stiene
(med blåveisjakt)
Mindfulness og sunn mat i marka
Sandvikselva fra Løkke bru til Wøyen gård
Skitur og hyttetur på fjellet – Høgevarde
Brønnøya
Fleskummalerne, Kolsås – Dæli
Heikampen
På tur med kart og kompass
Solopp- og nedgangstur på Kolsåstoppen
Ferskingkurs i friluftsliv
Bærumsmarka fra øst til sør.
Fra Fossumbanen til Godthaab/Valler
17. mai med "champagne-lunsj" på Skuta
Milorghytter i Vestmarka
Stikkvannskollen med barlindskog og
Milorg-celle
Kveldstur rundt Dælivann med innføring i
kartlesing
Kulturlandskap på Rognlia gård og
Kjaglidalen naturreservat
Fra hytte til hytte i Nordmarka
Vestmarka på elsykkel
Kolsåstoppene
Hyttetur til Svartvannshytta
En sommernatt på Krokskogen
Tjæregrashøgda – Bærumsmarkas høyeste
punkt 485 moh
Yoga med sunn mat på Nedre Gupu

TUR
Abborjuvet

Fra Maridalsvannet til Bjørnsjøen
– og tilbake
Lørdag 17. juni
Grunnledende turlederkurs
+ fre.–søn. 23.–25. juni – langs Bærums grense
Søndag
Asdøljuvet
25. juni
Søndag
Vandring i Maridalens kulturlandskap
13. august
Søndag
Burudvann P-plass til Tjæregrashøgda
13. august
og tilbake via Vensåsseter
Søndag
Bærumsmarka på langs
20. august
Lørdag
Sandvika byfest
26. august
Søndag
Topptur til Haveråsen i Vestmarka
27. august
Søndag
Høyt i nord
3. september
Søndag
Bygdeborger på Kolsås
3. september
Søndag
Kom deg ut-dagen på Sæteren Gård
3. september
Lørdag–søndag
Grunnleggende turlederkurs
9.–10. september
Søndag
Nord i Vestmarka
10. september
Søndag
Skaugumsåsen utenfor stiene
10. september
Søndag
Sørkedalen – Oppkuven
17. september
Søndag
Minner i malm og stein – monumenttur i
17. september
Holmen- og Frognerseterskogen
Søndag
Den store turdagen
24. september
Søndag
Den store turdagen – Øverland – Brunkollen,
24. september
husmannsplassene og husmannsvesenet
Søndag
Den store turdagen – Fra Hosle senter,
24. september
over Brunkollen til Godthaab
Lørdag
Bli en Turbokokk på Sæteren Gård!
30. september
Lørdag–søndag
Yoga med sunn mat i marka
30. sep.–1. okt.
Søndag
Topper i Bærumsmarka – Skollerudhøgda
1. oktober
og Garlaushøgda
Søndag
Krokskogen på elsykkel
1. oktober
Søndag
Vesleelva fra Åmodt til Ørretvand
8. oktober
elektrisitetsverk
Søndag
Kulturvandring på Lagåsen
22. oktober
Lørdag
Halloweenfeiring på Nedre Gupu
28. oktober
Søndag
Østernvann – Eiksbakk – Skuta
29. oktober
– Skytterkollen
Lørdag
Dagskurs og tapas i marka
18. november
Lørdag
Stemningstur til Nedre Gupu
2. desember

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.

