
Svensrud
Svensrud, den største av plassene, kan ha fått sitt 
navn etter Sven Olsøn som var husmann der i 1742. 
Den siste fastboende flyttet fra plassen omkring 1970.

Kølabonn
Kølabonn, den minste av plassene, er mest kjent fra 
tiden da kunstmaler og skribent Bernhard Folkestad 
bodde her. Han og hans kone flyttet hit i 1905 og 
bodde her til han døde i 1933. Tiden på Kølabonn 
ble Folkestads mest produktive kunstnerperiode. 
Hjemmet ble et populært samlingsted for kjente 
kunstnere som Arne og Hulda Garborg, Tilla og 
Otto Valstad og Herman Wildenvey. En av de mange 
vennefestene på Kølabonn går det ennå frasagn om, 
omtalt i Wildenveys «Jonsoknatt».

Mobråtan
Mobråtan er antagelig den eldste av plassene. Den 
siste husmann, Hans Andreassen, flyttet i 1917 til 
Drengsrudbråtan. Plassen er i dag mest kjent som 
«Huset i skogen» i Anne-Cath Vestlys barnefilm 
«Mormor og de 8 ungene». I stien ved Mobråtan står 
et skilt som viser at her var starten på Norges første 
turorientering, Askeladden, i 1966.
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Rundtur Husmannsplasser
Rundturen er på 2,4 km og tar deg forbi tre hus-
mannsplasser, alle plassene under Tveiter gård, 
Svensrud, Kølabonn og Mobråtan. De eldste plassene, 
Svensrud og Mobråtan, omtales allerede på slutten 
av 1600-tallet, mens Kølabonn omtales først på 
begynnelsen av 1800-tallet. Husmannsvesenet ble 
avviklet i løpet av mellomkrigstiden, og i 1928 vedtok 
Stortinget en lov som ga husmenn forkjøpsrett til 
plassene. Plassene disponeres i dag som feriesteder 
av etterkommere av familien Holtsmark.

Rundtur Fløyta
Rundturen er på 7,2 km og fra start følger den rundtur 
Husmannsplasser til stikrysset etter Kølabonn. 
Derfra tar rundturen nordover til Svafoss og Øvre 
Fløyta og fortsetter så mot Tveitersetra hvor du 
finner den ubetjente DNT-hytta Halvorsenhytta. 
Så tar rundturen sydover og fra Mobråtan følger 
den rundtur Husmannsplasser fram til Tveiter.
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RUNDTURENE 
HUSMANNSPLASSER og FLØYTA

DNT Oslo og Omegn

Allemannsretten
Allemannsretten gir deg rett til ferdsel og opphold 
i norsk natur (utmark) uavhengig av hvem som er 
grunneier. Ferdsel og opphold må skje på en slik måte 
at det ikke er til nevneverdig ulempe for grunneier 
og andre som er på tur. Du skal alltid ta deg fram 
med forsiktighet og ta vare på naturen.
Allemannsretten er forankret i Friluftsloven av 1957.

 VÆR oppmerksom på:
•
 
 All ferdseler på eget ansvar.

•
 
 Ved ulykker ring 112 eller 113.

•

•
•

• 
 Koordinater der du står nå er:
Øst xxxxxx, Nord xxxxxx

Caution
All passage is at your own risk.
Call 112 or 113 in emergency 
situations.
Coordinates in case of emergency:
East XXXXXX, North XXXXXX

UTM32 Vest 0579165, Nord 6636702
UTM32 West 0579165, North 6636702

Tegnforklaring

  
   

 Her står du:
 UTM32 Vest: 0579165, Nord: 6636702

 Turen går på blåmerket sti

 Turen går på blåmerket vei

 Andre blåmerkede stier

     Ubetjent DNT-hytte

    S  Serveringssted (begrenset åpningstid)

Kartgrunnlag: Geovekst / Asker kommune, Geodataseksjonen, 2017
Rundturene er tilrettelagt for kommunens kartløsning av Asker 
kommune, Geodataseksjonen, 2017, og er tilgjengelig i app'en 
«Kommunekart» som kan lastes ned fra App Store og Google Play.
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