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Turen går
til Sørsetra
K

rokskogen! Bare navnet er
nok til å framkalle bilder av
skaufinner og kølabrennere,
jegere og budeier, nisser og
huldrer. Innpå Krokskogen var
det at Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe fikk sterke
inntrykk i barndom og ungdom, inntrykk som var med på
å farge eventyrfortellingene de
seinere skulle bli så kjent for.
Har du vært på Sørsetra? En
flott setervoll mellom Sollihøgda og Krokkleiva. Et
koselig serveringssted. Og ikke
minst: Vera og Tore Solheim, et
kjempetrivelig vertskap!
Turistforeningen trekker fram
Sørsetra som et mulig turmål
kommende helg. Nok snø og
nykjørte spor borger for
vinterstemning av beste slag.

Start Kleivstua
Første delen av turen går forbi
langrennsarenaen til IL
Holeværingen og ut i lysløypa.
Vi tåler noen motbakker før vi
kommer inn på det vanlige
rødmerkete løypenettet. Her
på denne delen av Krokskogen
beveger vi oss i rundt 350 – 400
meters høyde, der granskogen
er tett. Men inniblant åpner det
seg ett og annet hogstfelt som
gir utsyn mot åsene øst for

hva?

Kleivstua – Sørsetra
ca 4 km, altså 8 km
fram og tilbake samme
vei. Velger vi å gå om
Finneflaksetra den ene
veien, blir det drøye 6
km, altså en runde på
rundt ei mil. Sollihøgda
– Auretjern – Sørsetra
(Linjeløypa) ca 8 km.

når?

Sørsetra: Fram til
skolenes vinterferie:
Fredag kl. 11-15, lørdag
og søndag kl. 10-16.

hvor?

Kleivstua: Kjør E16
til Sundvollen. Følg
skilt Kleivstua opp
Dronningveien
gjennom bom (kr. 25
kort/mynt) til parkering.

Isielva. En siste motbakke - er
det lenge siden du sist var på
Sørsetra, vil du bli positivt
overrasket over å slippe den
beinharde kneika før setervollen - og så åpner Sørsetra seg
med en vakker åpen voll, en
koselig kafé og garantert mange
blide folk på ski!
Etter en styrkende rast velger
vi enten korteste vei tilbake til
Kleivstua, som er samme vei
som vi kom. Vi foreslår å ta
vestover til Finneflaksetra, og
deretter nordover Åborås med
noen friske utforkjøringer ikke
langt fra Kongens utsikt tilbake
til Kleivstua. Vær forberedt på
skogsdrift i området nord for
Åborås. Men behersker du
teknikken og ikke er redd for en
kjapp utforbakke eller to, får du
her en tur over åpne myrflak på
drøyt 500 meter.

Start Sollihøgda
Etter en litt bratt start er vi
oppe på ei flate med flott utsyn
over Holsfjorden, Sylling og
åsen mellom Lier og Modum.
Litt etter møter vi løypa fra
Høymyr, og så bærer det
nordover i lett kupert lende
langs ei kraftlinje mot Damtjernet (ikke i Åsa!). Her er det
Astrup på Toresplassen som er
skogeier.
Fra Aurtjernet stiger lendet.
Her er det bønder i Hole som
rår grunnen. To km lenger
nord åpner skogen seg mot
Sørsetervollen. Bare en slak
motbakke igjen så er vi framme
på serveringsstedet og kan
unne oss en velfortjent rast.
Vi velger en annen retur
tilbake til Sollihøgda. Nederst
på Sørsetervollen tar vi østover
(venstre), krysser veien og
følger skilt merket Toresplassen. Lendet er variert, småkupert men ikke krevende. Ved
kloppen over Aurtjernsbekken
følger vi løypa rett fram,
fortsatt skiltet Toresplassen.
Ved løypekrysset øst for
Plassevannet kan vi velge å gå
korteste vei over Stormyr, eller
ta «Toresplassrunden» over
Rønningsåsen til Leikemyr.
Her på myra var det slipp-plass
under Annen verdenskrig.

utgangspunkt: Både Kleivstua og Sollihøgda er flotte utgangspunkt dersom man ønsker å legge
skituren til Sørsetra.Kartskisse: Statens kartverk
Forsyninger av våpen og
ammunisjon ble sluppet ut i
fallskjerm. Flyene kom fra
England, og mottakerne på
myra var norske motstandsstyrker, «Gutta på skauen». Vi
runder nordenden av Niskinnvannet, som har navn etter
småbruket Niskinn, sør i
vannet. Her bodde Borghild
Niskinn som var en av de store
alpinistene fra OL i Oslo i 1952.
Videre er det kort ned til
Høymyr og Sollihøgda kapell.
Vei ned til Turistsenteret og
gangbrua over E 16.

framme: Sørsetra er et naturlig mål for mange mosjonister og
trimmere i vinterhalvåret.Foto: Ringerike Turistforening

