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Nye blåmerkede
stier på
Krokskogen
Per H. Stubbraaten
Ringerikes Turistforening

V

i som er glade i sommerlige
skogsturer, har fått en kjærkommen forlengelse av
sesongen. For fjorten dager
siden var det 15 cm med snø på
Krokskogen, men nå er stiene
igjen like innbydende som
tidlig på høsten. Det gir oss
også anledning til å presentere
de nye blåmerkete stiene på
Krokskogen.
DNT Oslo og Omegn har
jobbet med det nye stinettet i 4
år. Mange gamle og delvis
gjengrodde stier måtte ryddes,
mens det noen steder var mest
praktisk å bruke skitrasèene.
Det byråkratiske arbeidet tok
nesten like mye tid; i alt 14
grunneiere måtte gi tillatelse
før trær og stein kunne blåmerkes.
To viktige turalternativer
åpnet seg:
1. Den gamle «kølaveien» fra
Elstangen gjennom Manaskaret har nå blitt koplet til
turnettet på Krokskogen.
2. Kongens utsikt har nå blitt
mer enn et utsiktpunkt og en
hyggelig rasteplass. Nå kan du
fortsette turen videre til
Sørsetra og få en flott rundtur.

hva? Rundtur på
nye, blåmerkede stier.
10 km, ca. 4 timer.
når?

Vår, sommer og høst.

hvor?

Start fra Kleivstua,
videre om Kongens
utsikt og Sørsetra på
ny sti.
Turt ipset lages av
RingerikesTuristforening.
rt@ringerikesturistforening.no

Noen av de sprekeste og
mest kulturinteresserte
turgåerne vil kanskje foretrekke å starte turen i bunnen av
Kleivbakkene, som er identisk
med Kongeveien fra 1805.
Dette er liksom den korrekte
adkomsten til Asbjørnsen og
Moes eventyrrike, og da passer
det dårlig å ankomme i bil.
Kongens utsikt har fått navn
etter unionskongen Karl
Johans besøk i 1832, og mange
prominente personer har
gjennom tidene vandret denne
stien. Den utrolige utsikten
gjorde at Hønefoss og Omegn
Turistforening satte opp
sikteskive i 1909.
I dag blir Kongens utsikt tatt
godt vare på av «Utsiktens
venner» som hvert år arrangerer «Utsiktens dag».
Rett før Kongens utsikt tar
den nye trasèen av til venstre.
Stien er godt merket, og på
skiltene er kilometeravstander
angitt. Det bærer nå svakt
oppover mot Abboråsen. Her
har nyhogst skapt fin utsikt, og
Gyrihaugen med brattkanten
foran framstår med tydelig
profil. Oslo og Omegn har også
satt opp ei ny rød postkasse der
du kan skrive deg inn.
Utover mot Finneflakseter
mangler blåmerker et par
steder, men da er det bare å
følge den røde skimerkingen.
Etter at seterdriften tok slutt,
grodde gressvollene igjen, men
nå er det snauhogd og åpent.
Det bringer tankene hen på
finnene som holdt til her i siste
halvdel av 1600-tallet. Når
skogen var hogd, lå trærne et
års tid før de ble brent på
stedet. Asken ble i neste
omgang en slags gjødsel for
dyrking av finnerug.
Bare tre hundre meter fra
Sørsetra finner du Jørgenhytta,
DNT Oslo og Omegns nyåpnete
hytte fra 2011. Hovedhytta er
på 60m2 og har 8 sengeplasser.
Hytta er gjerdet inn med
skigard, og utenfor er det satt
praktiske sittegrupper. Den
ubetjente hytta ligger strategisk til for overnatting, både for
turgåere og syklister.
Den grønne vollen foran

Nye turstier: Kartet viser de nye turmulighetene i merkede løyper på Krokskogen.



Sørsetra er blant de aller
koseligste stedene på Krokskogen. Her kan du nyte medbrakt
eller kjøpe kaffe på Sørsetra.
Servering har vært drevet siden
1954, og i sesongen holdes det
stadig åpent i helgene.
Sørsetra har aldri vært
bebodd av finner, men vært
fellesseter for 13 garder i Hole.
Turen tilbake til Kleivstua er
en grei transportetappe på tre
kilometer og går for det meste
på gressbevokst kjerrevei.

kart: Statens kartverk.

Sett fra Abboråsen: Gyrihaugen og brattkanten en litt disig
morgen.

