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Ut på

tur

· Turkameratene skriver

artikler med turforslag til
Varingens lesere. Målet deres
er å få flere nittedøler ut på
tur og bli kjent på nye steder
i kommunen. Turkameratene
er et samarbeid mellom
organisasjoner og
enkeltpersoner i bygda.

·I sommerhalvåret arrangeres

fellesturer til Nittedals
fineste topper og til andre
naturperler. Turene passer for
alle aldre og planlegges med
både lang og kort rute. I år
blir det også nærturer,
spesielt lagt opp for barnefamilier og andre som har lyst
på en kort, innholdsrik tur.
Alle turene har aktiviteter for
barna og innhold som gir en
ekstra opplevelse.

·På nittedalsturene.no finnes

dessuten 40 turmål til ulike
steder i Nittedal, med kartutsnitt og beskrivelser som
kan skrives ut. Når målet er
nådd, kan du sende sms med
koden som står på plakaten.
Da blir besøket registrert, og
du får poeng.

·Planleggingsgruppa for fellesturer består av:
Laila Breidvik, Asbjørn
Bråthen, Henning Driveklepp,
Kajin Hassan, Per Gunnar
Jevne, Milli Lilleeng, Odd
Moen, Britt Nordbø, Dag
Helland Pettersen, Ståle
Pinslie, Martin Veastad,
Mohamed Zamourifar og
Haldis Østby.

Langtur til Skinnskattb
Turen til Skinnskattberget gir vidt utsyn både mot
Tryvann og Harestuvannet. På toppen blir det tid til
myter og huldrefortellinger.
Av Dag Helland Pettersen
67 07 35 00
redaksjon@varingen.no

Søndag 9. juni drar Turkameratene ut på årets første langtur. Denne turen vil DNT
sannsynligvis
karakterisere
som en firestøvels tur. Man må
være i form til å gjennomføre
en tur i kupert terreng på
drøye 20 kilometer med stier.
Tempoet vil være moderat,
men kanskje noe raskere enn
de øvrige fellesturene.
Da vi arrangerer nærtur på
lørdag, vil det ikke være noen
kortvariant på denne turen, utover at man kan bli med et
stykke, for så å snu. Det er fint
om man samkjører, da det er
litt begrenset med parkeringsplass på Stryken. Vi tar oss tid
til flere stopp underveis for informasjon om steder vi passerer og om historien bak.
Navnet
Skinnskattberget
har trolig bakgrunn i skinnskatten, som ble innført før
svartedauden. I 1661 ble den
slått sammen med andre skatter. Hver gård der det var drift,
skulle betale ett kalveskinn i
skatt til kongen. Etter hvert
ble ordningen utvidet til gårder uten husdyr. I kommuner
som betalte skinnskatt, var det
fritak for leidang – plikten til å
utruste krigsskip.

Grenseoppganger og
Geocaching
Toppen på Skinnskattberget
(550 m.o.h.) er skogkledd og
har ikke den beste utsikten,
men går man litt rundt på toppen har man utsyn i alle retninger. Den ligger for seg selv
og har ingen konkurrerende
topper i nærheten.
Derfor har det fra gammelt
av også vært naturlig som
grensepunkt. Her møtes grensen mellom Lunner, Nittedal
og Oslo. Likeså Akershus, Oppland og Oslo. Det er nå bare
rester etter et tidligere svært
viktig trigonometrisk punkt på
toppen. Det var et siktepunkt

som ble benyttet av landmålere ved oppmåling av eiendommer langt unna.
I 1760 ble grensen for Nordmarksgodset fastsatt, og selvsagt ble Skinnskattberget et
naturlig skille. Her ble det
slått inn bokstavene A H på en
loddrett, vestvendt bergknatt
ved toppunktet. Bokstavene er
ikke gjenfunnet ennå, men
kanskje vi avdekker dem på
vår tur?
Toppen var i 2010-2012
kjentmannspost, det er Geocaching N 60° 08.020 E 010°
40.813, for dem som går på tur
med GPS og finner skjulte
skatter. På nittedalssida av
toppen har vi turmålspost nr.
25 for Nittedalsturene. Toppen
er et populært turmål, men
svært sjelden vil det være «kø»
på blåstien over toppen.

Mystikk og huldrer
Bernhard Herre var en av de
første som brukte Marka, og etter hans død i 1849 kom boken
han skrev, «En jegers erindringer,» ut. Her er et inspirerende, lite utdrag om seterjenter:
«Rødmusset, blaaøiet og hvidtandet ere de ægte Mærker paa
de Nympher, som nu i Virkeligheden boe i vore grønne Skove,
og disse ere Sæterpigerne. Naar
den varme Junisol har smeltet
Sneen af Aaserne, og det begynder at grønnes i Lierne, da viser
de sig, — ikke smidige, lette,
elastiske, slanke Skikkelser, —
men unge, velskabte; rundformede, gjennemsunde, stærke
Jenter, der paa sikre Fødder
vove sig did, hvor kun Jægeren
kan følge dem. Fra Slutningen af
Juni Maaned til Begyndelsen af
October ligge disse kjække Piger tilfjelds, uden at have, fra
Ugens Begyndelse til dens Ende,
noget andet Selskab end Kreaturernes; men Lørdagsqvellen er
Sæterpigen omhyggeligere klæd
og mere fager, da gløtter hun
paa Sæterhyttens Dør og venter
Jægeren.»

VIDT UTSYN. På vei ned fra toppen har man godt utsyn mot Hakkloa og Tryvann.
En annen forfatter, som
skrev om damer som var vanskeligere å få tak på og som
også hadde hale, er Johannes
Dahl. I boka «Den Frie Manns

bål» fra 1940 kan vi lese om
Guri Skinskat som regjerte
over et større område. Han
skriver malerisk om denne
huldra. Litt høytlesning ved

HOGGERHYTTE.
Handkleputthytta er fra
1919.

NORDOVER. På vei hjem ser man til Strykenvannet og Harestuvannet.
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KJEMPESELJE. Dette kjempetreet
finner vi en kilometer fra toppen.

GAMMEL VINTERVEI. Nord for Svartveien til Hadeland.

!
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FAMILIEAKTIVITETER. På nærturen til Krakosseter er det satt
av tid til familieaktiviteter.

Nærtur til Krakosseter
I morgen inviterer
Turkameratene til en tur
der du ikke behøver å
gå så langt i skogen før
du kommer til målet.
Av Haldis Østby
67 07 35 00
redaksjon@varingen.no

De grønne gressvollene på
Krakosseter, på veien mellom
Rotnes og Nittedal kirke, er
målet vårt.
Vi møtes på Øvre Gaustad
gård på Rauerskauveien. Der
parkeres bilen. Så går vi på
stier gjennom skogen til Krakosseter.

Historikk

Turen til Skinnskattberget gir vidt utsyn mot andre deler av Marka.
rasten på toppen skal vi få tid
til hvis værgudene er med oss.

Turen

Turen går på fin blåmerket sti

tjernet er det tydelige spor etter vinter-

fra Stryken, og passerer Handkleputten og Manntjern før toppen. Herfra går vi skauleis ned
til Svarttjernet, Måsjøen og inn
på fin gammel sti og ferdselsvei

til Mago, hvor vi dreier nordover og følger den lite brukte
skiløypa tilbake til Stryken.
Turen vil ta drøyt fem timer.
Vel møtt!

SVARTTJERN. Slik ser det ut fra rasteplassen ved Svarttjernet.

Dette er Oslo-speidernes hyttesenter og leirsted i Nittedal. Den 50 mål store eiendommen ble kjøpt i 1915, og
alt i 1916 sto den store speiderhytta klar til bruk. Den
var på 350 kvadratmeter.
Under krigen brukte tyskerne stedet. Speiderne var
akkurat ferdig med reparasjoner og ombygging da hytta
brant i 1952. Med 100.000
kroner og hundrevis av dugnadstimer, ble én stor og tre
mindre hytter innviet i mai
1954. Tidligere var det høy
skog rundt hyttene. En kraftig storm i 2001 blåste ned et

bredt belte av skogen der. Nå
kan vi se bort på riksvei 4.

Program
Turen er for alle, men er spesielt tilrettelagt for barn i følge med foreldre eller besteforeldre. Det blir naturstioppgaver på veien bort. Vel framme
på Krakosseter, kan du velge
mellom ulike ”stasjoner”: Det
blir blomsterstasjon. Vi får
med oss Kristin Vigander fra
Botanisk forening. Hun kan
hjelpe oss med navnet på
markblomstene vi finner.
På
seljefløyte-stasjonen
kan vi spikke fløyte. Det er ei
fin hinderløype i skogen der,
og den blir en av stasjonene.
På den siste stasjonen blir
det ulike spill, for eksempel
kakk-kjerring. Husk at Nittedalsturene har en SMS-post
på Krakosseter.
Midt på dagen tenner vi
opp grillene, slik at dere kan
varme medbrakte pølser,
hamburgere eller ostesmørbrød. Husk klær etter vær.
Når dere pakker tursekken,
legg joggeskoene i den. Ta på
godt fottøy, det vil si støvler.
Det er noen våte steder på
stien vi skal gå. Ta med mat
og drikke til hele familien.
Sittepute er også lurt å putte
i sekken. Etter matpausen
blir det eventyrstund og flere
leker. Dagen avsluttes litt før
kl. 15.

VÅTT. Det kan være lurt med støvler på turen.

!

