
Tur gjennom Lillomarkas kulturlandskap, 

juni 2014 

Turleder: Anders Often og Bjørn Einar Sakseid 

 

i var 10 spente turdeltakere inkludert de 2 turlederne som møtte opp i strålende sol på Snippen 

denne 1. pinsedag 2014. Vi var også i år så heldige å få med NINA-forsker og botaniker Anders Often 

som turleder sammen med Bjørn Einar Sakseid fra Lillomarkas Venner til denne botaniske koseturen i 

samarbeid med botanisk forening, fra Snippen til Ammerud, gjennom hele Lillomarka. Det ble en 

både hyggelig og lærerik tur! 

Først gikk turen på blåmerket sti opp til Sinober med stadige små stopp ved vakre blomster som 

behørig ble omtalt. Vi så blant annet hele 3 Veronika (tveskjegg, snau og veik) det kjøttetende 

tettegraset og beundret vakre bukkeblad. På en liten lysning ved stien forsvarte en skogringvinge sitt 

eget solbelyste lille territorium med håp om at hunner skulle finne veien dit. 

På Sinober var det deilig å ta en rast ute på tunet i det nydelige været. Der kunne de fortelle at de har 

hatt sauer en 10 års tid, men vi fikk ikke tid til studere beitemarken så lenge, da vi fortsatt hadde en 

lang vei å gå. Kursen gikk da til hyggelige Sørskogen. Der dukket enda en turdeltaker opp, nettopp 

ankommet fra Romsås. Sørskogen lå badet i sol, syrinene blomstret og Atle Sørskogen tok velvillig 

imot oss med Skillingsboller og gode historier. Han hadde blant annet to figurer som viste detaljert 

tømmertransport med hest i gamle dager han selv var med på på 50-tallet og gikk gjennom alle 

detaljer i utrustningen. Kunnskap som dessverre nå har gått mye i glemmeboken. Vi gikk rundt og 

kikket og så mye spennende i blomsterenga.  

Høydeunktet var nok den flotte orkideen grov nattfiol som stod der det stolt oppe i bakken. Det er 

litt mye styr å slå fortsatt der oppe så solblomen som tidligere stod der har blitt utkonkurrert av 

andre arter, men Atle kunne fortelle at han så den i skiløypa på Nordskogen året før, så den finnes 

fortsatt i Lillomarka. Vi hadde en hyggelig prat med Atle på tunet og han fortalte historier fra krigen 

og vi diskuterte hvor lite elg og skogsfugl det nå var blitt, men mens vi pratet pekte Atle på  2 rådyr 

som hoppet  av sted nede i bakken. 

Vi koste oss en god stund på Sørskogen og noen måtte vende snuten hjem til middagsgrytene, men 

den harde kjerne forstsatte til Lilloseter, hvor vi så de 2 ungstutene ligge inne på låven. Et hyggelig 

innslag at dyr går på beite der og holder kulturlandskapet åpent. Så gikk turen ganske raskt ned til 

sivilisasjonen med en liten avstikker innom en bukt i Breisjøen hvor vi betraktet den meget sjeldne 

flytegro som i Norge stort sett bare finnes i Lillomarka og Maridalen... 

Alle var enige om at det hadde vært en fin tur... 

 

Bjørn Einar 


