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Månedens

tur

• Varingen trykker månedlige
turforslag i samarbeid med
Turkameratene.
• Turkameratene er et
samarbeid mellom
organisasjoner og enkeltpersoner som har som
formål å presentere turer
slik at innbyggerne kan bli
bedre kjent med natur og
kultur i nærområdet, og i
tillegg komme i bedre form.
• Turkameratene har etablert
en egen hjemmeside,
nittedalsturene.no, hvor
alle turmål er oppført.
Her kan du registrere hvilke
turmål du har besøkt.
• På hjemmesiden kan du
laste ned beskrivelse av
turmålene med historikk og
kartutsnitt. Turmålene
henger ute hele året.
• I dag foreslår Milli Lilleeng
en tur til toppen av
Barlindåsen i Lillomarka før snøen kommer. Turen er
lettgått og kan være en fin
forberedelse for barn som
senere skal gå Besseggen.
Toppen er 407 meter over
havet.
• Et tips fra artikkelforfatteren: Hvis du har
kikkert, ta denne med
i sekken. Stien oppover er
tørr og fin, men oppe på
toppen og i nedstigningen
er det en del gjørmete
partier. Fjellstøvler eller
annet solid fottøy
anbefales. Velger du
joggesko, ta med et par
ekstra ullsokker slik at du
kan skifte når du er nede på
Sandermosen.
• God tur!

Panoramatur
i Lillomarka
Har du lyst på enda en topptur før snøen daler ned? Da kan vi
anbefale en flott tur så vidt utenfor kommunegrensa.
Av Milli Lilleeng
Barlindåsen ligger i Oslo kommune og er Lillomarkas svar
på Besseggen! Har du planer
om å ta med ungene på den
klassiske ruta mellom Gjendesheim og Memurubu neste
sommer? Turen opp eggen av
Barlindåsen er god trening for
små og store. Spennende og kupert terreng, som gjerne innbyr
til litt klatring, gir bedre opplevelser for barna enn kjedelige
bortoverveier.

Slik kommer du dit
Barlindåsen ligger øst for jernbanelinja mellom Snippen og
Sandermosen. Toppen rager
407 meter over havet, og byr på
et av Markas virkelig flotte utsiktspunkter.
Ta toget til Snippen. Bor du
langt unna Gjøvikbanen, er det
greit å parkere bilen for eksempel på Nittedal stasjon. Herfra
tar togreisen åtte minutter, og
du er klar for eventyret. Ta til
høyre fra stoppestedet og gå
gjennom den fine tunnelen
under jernbanelinja, videre
veien til høyre langsmed bekken oppover Skillingsdalen. På
toppen av bakken tar du skogsbilveien til høyre, den går sørover mot Kjelsås.
Det er ikke lange biten å gå
langs veien. Etter bare 30-40
skritt ser du en bred, fin sti
som tar av inn til venstre
gjennom et skogholt. Denne
stien fører deg oppover til herlighetene som venter.

Kontaktpersoner i Turkameratene
• Per Kristen Gisleberg - per.kristen.gisleberg@bjertnes.vgs.no
• Tom Christophersen - tom.christophersen@bjertnes.vgs.no
• Martin Veastad - martin.veastad@no.thalesgroup.com
• Rune Winum - rune.winum@nittedal.kommune.no

viktig nå, da dagene er korte,
og dagslyset forsvinner brått.
En halvtime etter at toget
stoppet på Snippen, er det meste av stigningen gjennomført,
og det første høydepunktet på
384 m.o.h. er nådd. Et kjentmannsmerke henger på et tre,
og det er fint å ta en drikkepause på en av fjellknausene.
Du begynner å ane utsikten
ned mot Maridalen i vest, og i
øst troner Granberget på den
andre siden av juvet. Stien
fortsetter oppover og bortover
det smale platået oppe på åsen.
Etter nok en halvtime er toppen nådd, 407 meter høy. Stien
har ført fram til noen fine berg-

knauser. Her har du hele Maridalen for dine føtter og et flott
panorama over Oslo og Nesodden. Er det vindstille og sola
fortsatt har litt varme å by på,
kan matpakka og termosen nytes her. Blåser det surt, ta rasten på Sandermosen.

Ned til Sandermosen
Stien fortsetter bortover og
gjennom skogen nedover kollen. Nedstigningen er enkel å
gå, slakere og ikke så spektakulær som eggen oppover.
Nede i lia krysser vår sti blåmerket rute mellom Sinober og
Sandermosen. Ta til høyre på

GJENNOM TUNNELEN. Når du har gått

blåmerket sti og følg denne til
Sandermosen. Nede i lavlandet
krysses veien mot Kjelsås. Like
etter er vi på det gamle stasjonsområdet hvor det passer å
ta en pause. Husk å se deg godt
for før jernbanelinjen krysses!
På Sandermosen holder Tore
«Perrong» Haagensen til, den
kjente «stasjonsmester’n» som
arrangerer kulturkvelder i sta-

Mangler merking
Stien er ikke merket, og det er
ingen skilt som forteller at stien fører til Barlindåsen. Kanskje er dette en av Markas best
bevarte hemmeligheter? Det er
rart at Oslo og Omegn Turistforening ikke har merket stien
eller satt opp et skilt. Er de så
ivrige med å skilte stiene ut av
Marka i retning av Rondane og
Jotunheimen at de glemmer å
vise oss veien til perlene inne i
Marka?

En times gange til toppen
Noe av det fine med turen til
Barlindåsen er at du raskt
kommer opp til toppen. Det er

STORSLAGEN UTSIKT. Fra toppen av Barlindåsen - 407 meter over havet - har du hele Maridalen for
dine føtter og panoramautsikt over Oslo og Nesodden.

