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Lillomarka er elsket av mange, og har mange navn. I gamle dager ble skogsområdet  
gjerne kalt Grefsenmarka. Navnet Grorudmarka har også vært i bruk. Alle disse 
navnene ser skogen fra Oslo. Vi må ikke glemme at halve Lillomarka ligger i Nittedal 
kommune. Sett derfra heter skogen naturligvis Nittedalsmarka. 

Navnet Lillomarka ble etablert på 1930-tallet. Det er avledet av Lilloseter, som lå 
under Lillo gård. Lillo og Storo betyr lille og store Å, gårdene ved Akerselva.

I dag er Lillomarka selve nærskogen for flere hundre tusen mennesker i alle aldre, 
på bærtur og langtur, på ski, på beina og i rullestol. Her kan barna oppleve eventyret 
i hundremeterskogen, mens milslukerne legger bak seg tre, kanskje fire mil hvis de 
legger løypa på kryss og tvers. 

Den som ønsker å nyte skogens ro og naturen gleder, må ofte bruke mye av sin tid til 
å forsvare både roen og naturen. Derfor ble Lillomarkas Venner stiftet i 1969, og derfor 
har foreningen stått på i femti år. Behovet for en organisasjon som vokter Lillomarka 
har ikke blitt mindre. Vi feirer de første femti med denne boka, hvor vi forsøker å gi 
et bilde av hva foreningen har gjort, hvilke verdier vi vil forsvare, og litt om hva som 
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Inn i skogen! Fra Grefsenkollen.
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kommer. Vi håper selvfølgelig at leserne blir engasjert i dette arbeidet, i sitt lokalmiljø 
og som medlemmer i Lillomarkas Venner.

Nettopp når folketallet vokser, er det viktig å huske at man gjør befolkningen en 
bjørnetjeneste ved å tilrettelegge for bruk ved å bygge ned naturen. Siden Lillomarka 
er nærområde for svært mange, er det spesielt viktig å passe på å bevare den slik den er 
i dag: et intakt skogsområde, i nærheten av der mennesker bor.

Før drabantbyene grodde opp, og områdene nord for byen i Groruddalen var åker og 
eng, var Lillomarka gårdsskoger. Sett fra Nittedal er det slik fortsatt. Lillomarka er også 
velsignet med Oslomarkas mest kompliserte geologi. Mose og lyng gjemmer mange 
forskjellige mineraler og steinsorter, som har gitt grunnlag for gruver og stein industri. 
Siden skogen har vært brukt til et utall former for næringsvirksomhet er den full av 
kulturminner fra jakt, skogbruk og småbruk, steinbryting og malmleting,  bureising, 
skogsturer, tuberkulosekurer, motstandsarbeid, organisasjonsliv, idrett og friluftsliv. 
Lillomarka er et gigantisk friluftsmuseum. 

Lillomarka er avgrenset av Maridalen, Groruddalen og Nittedal. Den dekker 62 
kvadrat kilometer, og er en av de minste markene i byskogene rundt Oslo. Tilgjenge-
ligheten gjør Lillomarka populær. Det kommer tydelig fram i Oslo kommunes bruker-
undersøkelser. I 2011 oppga 32 % av Oslos befolkning at de brukte Lillomarka, mens 
66 % brukte Nordmarka og 40% Østmarka. Lillomarka dekker bare 1/7 av Nord-
markas areal, og 50 % av Østmarka. Det betyr at brukertettheten i Lillomarka er  nesten 
fire ganger så stor som i Nordmarka sett under ett, og tre ganger så stor som i Østmarka. 
Lillomarka er altså Osloområdets mest brukte friluftsområde. Det er ikke det minste 
rart, hvis man tenker over hvor mange som har Lillomarka som sin lokale skog.

Lillomarka er ikke av det prangende slaget. Her er verken nasjonalanlegg eller sagn-
omsuste langrennsløyper. Lillomarka er byens hverdagsskog. Den er skogen som ønsker  
alle velkommen, til den lille ettermiddagsturen for å plukke bær og blomster, til tur 
med bollespising på hyttene, eller til selvpining med bakkeintervaller. Lillomarka byr 
også på spektakulære toppturer med panoramautsikt, gjengrodde stier med bregner og 
huldrestemning, gammelskog der jerpa flakser over mosedekket, og klatreruter i stup-
bratte klipper av rombeporfyr. Uansett hvor du går gjelder det å ha et øye for sporene 
etter de som gikk her før oss: Et skjerp, et steinbrudd, en oppbygd vintervei eller en 
gjengrodd hoppbakke.

Lillomarka har en bratt fasade mot byen. Grefsenkollen markerer et skarpt skille 
mellom Maridalen og Groruddalen. Nordover ligger åsene i 400 meters høyde, med 
de høyeste toppene enda litt høyere. Når man nærmer seg Oslo fra sjøen, er det Lillo-
markas profil som rammer inn byen, og gir hovedstaden preg av å være en storby midt 
i naturen. 

Vi kan takke bonden på Grefsen gård for at Grefsenkollen ikke er dekket av luksus-
villaer med panoramautsikt. I 1912 solgte Iver Bredo Olsen åsen til Oslo kommune på 
betingelse av at den ikke skulle bebygges, men legges ut til folkepark. Også den gang 
var det noen som tenkte på allmenhetens behov. 

Terrenget i Lillomarka er variert, og preget av markante åser som går nord/sør. På 
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åsryggene kan du glede deg over åpne, lyse fururabber eller grov, gammel granskog.  
Mellom dem ligger trange dalsøkk. Her er det brattlendt og frodig. Vest og nord for 
Røverkollen ligger vannene som perler på en snor, før terrenget åpner seg mot Nittedal. 

Lengst inne ligger et høyt platå, mellom de gamle plassene Sørskogen og Sinober. 
Dette er Lillomarkas indrefilet. Et variert, vennlig terreng, med ås og utsikt, storskog 
og idylliske tjern. Mot nord bikker platået ned mot Movann og toglinja.

Lillomarka grenser mot bebyggelsen langs Trondheimsveien. Denne tradisjonsrike 
veien har forgjengere vi fortsatt kan følge gjennom skogen. Hadelandsveien gikk over 
ås og rabber fra Stig til Hadeland. Lokale tømmerveier fulgte vann og dalsøkk. Den 
som leter vil finne dem. I 1799 sto Den bergenske kongevei ferdig forbi Steinbruvann 
til Skytta, en moderne vei med karjolstandard. 

Lillomarka var også ei grend. Sørskogen, Nordskogen, Lilloseter, Fautvangen (som 
nå kalles Sinober), Kølabånn, Burås og Skredderud var bebodde plasser. Flere av dem 
har overlevd som serveringssteder. Den siste setra i Aker var Linderudsetra, som lå rett 
bak hoppbakkene på Linderudkollen. 

Siden store deler av Lillomarka var gårdsskoger, var det mulig å kjøpe hyttetomter.  
Derfor er det mange hytter i Lillomarka. Mange av dem var eid av speidere, fag-
foreninger, idrettslag og bygdelag. Rundt Sinober ligger det en hel grend av slike hytter, 
fra tiden før bilen og oljepengene spredte hytter over hele Sør-Norge. I dag er de fleste 
hyttene i privat eie. 

Alle hytter var ikke like lovlige. Etter krigen bodde det tett av uteliggere i skogkanten.  
Det var et resultat av bolignød og krigstraumer. Kommunen viste ingen nåde, og satte 
fyr på hyttene i 1964. En eneste hytte er bevart. Harald Grandes enkle bolig er restau-
rert, og står som et unikt minnesmerke, gjemt under et stup i Grefsenkollen. 

Nærheten til byen er også en trussel, for utbyggingspresset er konstant. I dag er 
marka heldigvis beskyttet av markaloven, som har gjort markagrensa lovfestet. Den 
er dessverre ingen fullgod garanti mot dristige utbyggingsplaner. Landet er rikere, 
Oslo eser ut, og utbyggernes planer vokser i takt med anleggsmaskinene. Der våre for-
gjengere la etter seg kulturminner skapt med håndkraft og hest, er vår tids dieseldrevne 
maskinpark i stand til å utslette både natur og fortid på et formiddagsskift. 

I tillegg kommer idretten. Da markaloven ble vedtatt ble det gjort et kompromiss, 
og idrett kom inn som et av hovedformålene. Lillomarkas Venner er ikke mot idrett  
i marka, for den beste måten å uttrykke kjærlighet til naturen på er å bruke den. Men 
vi er tilhengere av det enkle friluftslivet, som respekterer naturens egenverdi.

Den som har øye for detaljer, vil se at Lillomarka er langt mer enn løypa til Lillo-
seter. Påfallende mange av forfatterne i denne boka ønsker å få leserne til å bli som 
barn igjen, lokke dem vekk fra grusveiene og inn på ukjente stier. Man skal nemlig 
ikke bevege seg mange meter utenfor allfarvei i Lillomarka for å oppleve uberørt natur, 
ruvende storskog og den store stillhet. Vi har fire naturreservater i Lillomarka. Hver  
har sitt særpreg og sin spesielle biologi. I tillegg kommer mer enn hundre mindre 
områder som er registrert som eksempler på ulike naturtyper, administrativt sikret av 
kommunen. Et skattkammer, rett utenfor vår egen dør.
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Inn i denne verden er det biologene som viser vei. De spiller en nøkkelrolle i vår tids 
vernearbeid, fordi naturmangfoldloven gir hjemmel for vern på biologisk grunnlag. 
Sopper som duftskinn og svartsonekjuke, og planter som myrflangre og flytegro, har 
fått en ny rolle som politiske argumenter. Selv om mange ikke kjenner dem ved navn, 
kan slike arter utrette mye i vernearbeidet. Det var først med markaloven i 2009 at den 
rene naturopplevelsen har gitt hjemmel for å verne et område. Men det har ennå ikke 
skjedd mange steder. Inntil videre må vi sette vår lit til sopp og orkideer, og skjenke en 
vennlig tanke til biologene som leter dem opp. Våre vernete gammelskoger gir sjansen 
til en fordypet naturopplevelse, tilgjengelig for den som forlater den slagne landevei. 
Under et vindfall finner du kanskje et duftskinn.

Alt dette rommer Lillomarka. 

Velkommen inn!

Kjærlighetstrengsel i vårsola. I froskedammen rett innenfor Akebakkeskogen opplever hundrevis av 
barn naturens under hvert år. Flere skoler og barnehager har leirplasser like ved.
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Dette var innledningskapitlet i 
Leve Lillomarka, 
Lillomarkas Venners jubileumsbok.

Du må kjøpe boka for å lese resten.

Boka er rikt illustrert, 
med fargebilder hele veien.
 
Kjøper du boka støtter du arbeidet til 
Lillomarkas Venner!

Medlemmer får rabatt på boka, 
så bestiller du to bøker har du fått 
medlemskapet gratis ett år.

La boka bli årets julegave!

Boka kan kjøpes på våre nettsider.

Lurer du ennå kan du lese 
lista over de som har skrevet og tatt bilder.
 
Den kommer på neste side. 
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Leve Lillomarka ble skrevet våren og sommeren 20 19, og utgitt til Lillomarkas Venners 
femti års jubileum samme høst. Arbeidet ble ledet av en bokkomité fra Lillomarkas 
Venner. Komitéen besto av Håvard Pedersen, Egil Bendiksen og Frode O. Hansen. 
Redaktør har vært Magne Lindholm.

En stor takk til alle som har bidratt!

Forfattere
  
Gjermund Andersen Styreleder i Naturvernforbundet  
 Oslo og Akershus (NOA).
  
Erik Andrew Farmasøyt, forfatter og friluftsenusiast.  
 Aktiv i Turkameratene Nittedal Turlag (TNT)  
 og Nitedals Krudtværks Venner.
  
Assaf Bar-Nathan Leder i Lillomarka O-lag.
  
Egil Bendiksen Botaniker og forsker ved Norsk institutt  
 for naturforskning (NINA). Står bak svært mange  
 av de biologiske undersøkelsene som har lagt grunnlaget 
 for vernetiltak i Lillomarka.  
 Leder i Lillomarkas Venner 1988-1997.
  
Vidar Benjaminsen Sportslig leder Lillomarka O-lag.  
 Stolpejaktgeneral i Groruddalen  
 med 15 VM-medaljer i skiorientering.
  
Kirsten Berrum Grafisk designer og illustratør.  
 Leder Steinhoggermuseet på Grorud.  
 Har både skrevet og laget grunndesignen til boka.
  
Elisabeth Bonnevie Tidligere rektor ved Svarttjern skole på Romsås.
  
Helga Gunnarsdottir Leder i Østmarkas Venner.
  
Frode O. Hansen Leder i Lillomarkas Venner 20 12-20 18, styremedlem.
  
Rune Henning Johansen Programmerer, skribent og friluftsmann.

Bidragsytere
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Knut Johansson Seksjonssjef i Bymiljøetaten i Oslo kommune,  
 med ansvar for Oslo kommunes skoger i Lillomarka.
  
Elin Langsholt Styremedlem i Lillomarkas Venner,  
 aktiv i vernet av Hestejordene i mange år.
  
Magne Lindholm Skribent og tidligere journalistlærer.  
 Redaktør for boka.
  
Arvid Malmén Aktiv i lokalmiljøet på Rødtvet.  
 Tidligere orienteringsløper som har laget orienterings-  
 og turkart over Lillomarka.  
 Ansvarlig for DNTs blåmerkete stier i Lillomarka  
 en årrekke.
  
Pia Winge Medlem i Miljøagentene på Veitvet,  
 barnas egen miljøorganisasjon. 
  
Rolv Norum Styremedlem i Lillomarkas Venner.
  
Håvard Pedersen Ansatt i Oslo kommunes skoger i Lillomarka i 44 år. 
 Innviet tusenvis av barn i skogens magi.  
 Styremedlem i Lillomarkas Venner.
  
Sathiaruby (Ruby)  Overingeniør. Friluftsmenneske og drivende kraft 
Sivaganesh.  i Aktive kvinner i Bjerke (AKB).
  
Henrik Sæhle Æresmedlem i Solemskogen Jeger- og Fiskerforening. 
 Foreningen har eget jaktterreng vest i Lillomarka.
  
Tommy Spaberg Grafisk designer i Yello Digital.  
 Sørget for at alt endte på sin rette plass. 
  
Rolf Utgård Tidligere klubbformann ved Kværner.  
 Eier en av de tidligere fagforeningshyttene  
 ved Nordre Langevann.
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