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D

e fleste foretrekker å sykle
på asfalt, men vil helst ikke
møte biler. Å innfri slike ønsker
kan være vanskelig, men hvis
du våger å ta snarveier over
smale bruer og på stier langs
åkerkanter, er det mulig å legge
turen nesten utenom trafikker
te veier. Sykkelturen om
Sørgefoss er en slik tur.

Gangbrua ved Follum
Start turen fra Hønefoss sent
rum og kjør nordover Hønen
gata på syk
kel
felt. Sving til
venstre øverst i Hønengata og
velg sykkelstien fram til Ringe
rikshallen. Fortsett Hovsmark
veien opp bakken forbi Rundt
om og ned til Treklyngen.
For å passere elva (Begna) må
du ut på gangbrua som følger
damkanten over elva. La deg
ikke skremme, for selv om brua
er smal, er den er sikret med
høyt rekkverk. I flomtider når
det slippes vann, er fossen et
prektig syn.
På andre siden av brua tar du

hva?

Sykling på
gangstier, bruer og
trafikkvennlige veier
rundt Hønefoss. 21
km, 1–2 timer.

når?

Passer godt som
kveldstur.

hvor?

Hønefoss-UllerålFollum-HeradsbygdaSørgefoss-Tolpinrud.
Turtipset lages av
Ringerikes Turistforening:
rt@ringerikesturistforening.no
www.ringtf.no

Hofsfossveien til venstre forbi
Follum, og i stedet for å krysse
under jernbanen sykler du
Ludvig Grønvolds vei og
passerer forbi bommen ut på
sykkelstien. Denne følger
åkerkanten fram til Veien-går
dene (Soknedalsveien).
I krysset mot Heradsbygda
velger du Tryms vei ned mot
Coop-butikken, men her bryter
du av mot venstre og krysser
under både jernbane- og
veibrua. Nå følger du gangve
ien forbi Ramsrud og fortsetter
gamle riksvei 7 ned Ramsrud
hellinga.
Endelig har den svingete og
vanskelige veibiten kommet til
nytte og glede!
På andre siden av Sandaker
brua sykler du til venstre mot
Ask. Noe stigning til å begynne
med, men snart beveger du deg
høyt og fritt gjennom et
vakkert kulturlandskap som
nok er ukjent for mange
ringerikinger. Etter friske
nedoverbakker er det skiltet til
venstre mot Sørgefoss.

Hengebrua på Sørgefoss
Navnet Sørgefoss har ingenting
med sorg å gjøre selv om et
tidlig navn på stedet er Sorga.
Ordet stammer fra saurugr
som betyr skitten. Elva Sogna
går jo gjennom leirlandskap
som i nedbørstider farger elva
grå.
Sørgefoss er ei sjarmerende
jordbruksgrend uten gjennom
kjøringsvei. Her ender veien
ved et lite kryss, og for å
komme ned til elva må du ta til
høyre forbi veibommen.
Langs åkerkanten går en brei,
gressklipt sti ned til elva. Helt
fra 1600-tallet har det eksistert
sagbruk og mølle ved fossen.
Hengebrua over Sørgefossen
ble restaurert i 2012 og framstår
nå som et solid og vakkert
byggverk.
På hver side av fossen er det
satt ut rastebord. Tiltaket har
fått midler gjennom SMIL-

Bruer: Denne rundturen på sykkel bringer deg over spennende bruer. Kart: Stat ens kartv erk
ordningen som skal fremme
natur- og kulturminneverdiene
i jordbruket.
Vel over hengebrua må du
trille sykkelen opp motbakken,
gjennom ei grind og langs
åkeren fram til Pålsrudveien.
Snart er du framme ved
riksvei 35, og nå må du for
først e gang sykle et par
kilometer på trafikkert vei,
men fra ridesenteret på
Bærenga er det anlagt fin
sykkelvei. Nå kan du kose deg
det siste stykket tilbake til
Hønefoss.

Nyrestaurert: Hengebrua
ved Sørgefoss. 


Foto: per H. Stubbraat en

