Av Håvard Pedersen,
skog‐ og naturoppsynsleder, Bymiljøetaten

TIL LINDERUDSETRA
Store staselige Linderud gård kjenner nok de fleste til. Men visste du at gården hadde en
liten seter i Lillomarka? Selv om seterdriften opphørte allerede i 1830 åra, var likevel
denne den siste seteren som var i bruk i Østre Aker. I dag finnes ingen rester av
seterhusene, men friluftsetaten sørger for å holde en del av setervollen åpen, og den er nå
en fin rasteplass med vakker utsikt.
Linderudseter er enkel å finne. Om du ikke
er redd for noen motbakker kan du nå den
både med barnevogn eller sykkel. Om
vinteren, så sant det er snø, preparerer
friluftsetaten skiløyper fra bebyggelsen og
opp. Her er det bare å ta med niste og
termos å nyte deilig sol og utsikt.
Vi tar utgangspunkt i parkeringsplassen i
øvre ende av Årvollveien. Straks før
plassen følges turveien, som også kalles
Barnevognveien, innover i skogen. Snart
passeres en informasjonstavle med kart og
annen informasjon om Oslo kommunes
skoger. Vel oppe den første bakken ser vi
bortover mot Kastesteinen, en stor stein‐
blokk med en hel røys av småstein oppå. Å
kaste en stein eller pinne på denne gir hell
og lykke på turen. Kastesteinen markerer
og et veidele. Mens den gamle Hadelands‐
veien forsetter rett nordover i skogen, tar
den gamle seterveien av til venstre. La deg
ikke villede av grusveien som forstyrrer
det historiske bildet. Her kan du og velge
mellom seterveien eller grusveien videre,

men går du til fots anbefales seterveien.
Etter en bakke krysser den grusveien, og
faller sammen igjen litt høyere opp.
Barnevognveien kommer snart inn på
lysløypa som går rundt Storhaug. Vi holder
mot venstre, og passerer et skilt som
forteller om steinøksbrudd. Vel oppe på
toppen er det litt for tidlig å glede seg over
tilbakelagte motbakker. Et blågrønt skilt
med teksten Linderudseter peker oppover
mot ytterligere noen bakker. Vi har ca en
km igjen, og er kommet drøyt halvveis på
vår tur.
På toppen av veien røper et historisk skilt
at vi er framme på setervollen, men vi må
og helt til topps av denne. Her er bord og
benk og et ildsted til bruk for den delen av
året det er tillatt å tenne bål i skogen
(15/9‐15/4).
Sett deg ned på benken og filosofer over
gamle Mari, den siste seterjenta her oppe.
Her trivdes hun så godt i selskap med kuer
og jegere at hun ingen andre steder ville

være. Den siste sommeren hennes her
fant hun en god del kvist på setervollen
etter tømmerhogst langs denne. Hun var
redd kuene skulle få revet opp både føtter
og spener, og tente likeså godt på kvisten.
Ikke bare kvisten, men hele seteren ble
flammenes rov. Heldigvis kom både Mari
og krøtter helskinnet fra det hele.
Tramp på bakken, og det høres hult ut
under. Som seg hør og bør på gamle setrer
holdt og underjordiske til her. Huldra er
observert av flere her oppe, og omtalt i
Per Chr. Asbjørnsens historie: ”En tiurleik i
Holleia.” Kanskje er hun her ennå…

Har du krefter og tid til overs? Går du til
fots er det fine små stier østover langs

høydedragene av Linderudseterhøydene.
Dreier du etter hvert sørover kan komme
tilbake til Årvoll via Storhaug. Her er
nydelig natur hvor det bare er å ta seg
fram på måfå.
Syklister kan trille ned den brede stia mot
Solemskogen og ta seg en runde via
turveinettet herifra. Denne stia og
turveinettet er preparerte skiløyper om
vinteren. Tar du veien som svinger mot
vest fra vollen, er du straks ved
hoppbakkestillasene på Linderudkollen,
med nydelig utsikt utover Maridalen, og
en rekke trapper lenger ned ligger
Linderudkollen sportsstue og kafé.
God tur!

