
Tur til vår nærmeste eventyrskog, mellom 
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Turledere: Gjermund Andersen, Håvard Pedersen og Bjørn 

Einar Sakseid 

Til sammen 26 personer og 2 hunder var innom turen til eventyrskogen ved Trollvann denne 

onsdagskvelden, en tur som var et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Oslo og Akerhus og 

Lillomarkas venner. 

 Gjermund Andersen ledet an inn i den spennende eventyrskogen som gleder så mange av Oslos 

befolkning og viste fram dens skatter. Han beskrev også truslene fra ressurssterke særinteresser som 

ønsker å lage anleggsområder, idretts og OL-anlegg i disse viktige nærskogsområdene som bidrar til 

så mye helse til hele Oslos befolkning både i form av mosjon og natur- og kulturopplevelser. Han 

beskrev og viste fram Eventyrskogens mange kvaliteter.  

Lillomarkas Skogoppsynsmann fra Bymiljøetaten Håvard Pedersen viste oss den siste, nå vernede, 

uteliggerhytta fra etterkrigstiden, som var den eneste som overlevde kommunens brenning av 

uteliggerhytter i 1964 fordi de rett og slett ikke fant den. En fantastisk spennende sti førte rett inn fra 

alpinbakken inn i skogen med et fantasieggende tak i form at et overheng. En film er laget om denne 

siste uteligger i Grefsenåsen. Lillomarkas venner håper å få vist denne på et medlemsmøte. 

Via gamle anlagte stier med historisk sus fra et gammelt tuberkulosesanatorium på Grefsen , anlagt 

for helsebringende turer, ankom vi Trollvannstua hvor vertsparet Charlotte og Grunde ventet med 

velsmakende steinsoppsuppe med egenplukket sopp og deilige kjøttkaker med nydelig kålstuing. 

På veien tilbake demonstrerte Gjermund fram forbilledlig plukkhogstområde gjennomført av Oslo 

kommune, bra både for friluftsliv, natur og klima og også mere robust mot vær og vind enn mere 

gammeldagse flatehogstmetoder. Så gikk vi ned gjennom den fantasieggende dalen ned fra Trollvann 

med sine store trær og enorme steinrøys. Et ganske unikt nærskogsområde. Helt til slutt gikk vi 

gjennom et mer ensartet og kjedelig noen tiår gammelt granplantefelt hvor vi likevel ble vist en 

gammel død gran som var blitt stående den gangen dette området ble flatehogd, men som nå 

fungerer som både hotell for mange insekter og hakkespettrestaurant. 

Etter noen minutter var vi så nede til utgangspunktet. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur 

og at det i marka, som ellers i livet, er best for alle å følge den smale sti. 
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