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Nå som det drar seg mot 
vinter, blir vi tvunget ned i 

lavere områder for fortsatt å 
kunne gjennomføre hyggelige 
fotturer. Mange er lite kjent på 
Jevnaker, men det kan man lett 
gjøre noe med. 

En runde med start og 
innkomst på Mosmoen tror jeg 
kan bli en god opplevelse. For 
øvrig bærer Mosmoen navn 
etter Mo gård som er den 
største gården på Jevnaker.

Militærlageret
Du parkerer ved det grønne 
militærlageret som ligger helt 
inntil Rv.241. Dette er et såkalt 
telthus (lager) for Ingeniørregi-
mentet, og det sto ferdig i 1957. 
Følg kjerreveien langs gjerdet 
fram til et lite jorde. 

Her lå en husmannsplass 
under gården Frankrike, men 
siden nye E16 er planlagt over 
jordene her, vil nok dette 
jordstykket gå tapt. Fortsett 
den breie stien der den faller 
ned mot jernbanelinja. Langs 
stien her er det rester etter flere 
bunkere som tyskerne brukte 
som ammunisjonslager under 
krigen. 

Du ser nå Randselva og 
Bergerfoss, som i dag uteluk-
kende produserer elektrisk 
kraft. Her lå tidligere Rands-
fjord Papirfabrikk og tresliperi, 
anlagt i 1873. I 1910 arbeidet 

224 mennesker der, og på 
nedsiden av jernbanelinja lå 
det to arbeiderboliger, hver 
med tolv små leiligheter. I 1930 
brant fabrikken ned, og den ble 
aldri bygd opp igjen.

krysser jernbanen
Stien krysser nå jernbanelinja 
og går over i en grusvei parallelt 
med linja. Snart åpner landska-
pet seg, og du får først Speider-
huset og etter hvert Her-
mannstjern på høyre side. Noe 
av framtidsvisjonen på 
Jevnaker er å gjøre det fine 
Hermannstjernet til en inte-
grert del av sentrum. I dag 
ligger det vel litt i bakevja.

Veien går under E16 og 
passerer Randsfjord kirke, 
bygget i 1916.  Gangstien følger 
venstre side av veien fram mot 
Hadeland glassverk, anlagt i 
1762.  Mellom Hermannstjern 
og glassverket ligger en stor 
sandforekomst som ble 
benyttet som råstoff i de første 
driftsårene.

Før du forlater Randsfjorden, 
kan det kanskje være fristende 
med en kaffekopp i vannkan-
ten, men trekk deg helst litt 
bort fra trafikken.

 Sving nå til venstre mot 
Bjertnæs sag og gå like fram til 
porten. Drei så til høyre langs 
Svenåa, kryss riksveien og 
fortsett over gamleveien i 
samme retning. Der veien deler 
seg, velger du Opperudgata. 
Den følger du gjennom 
Haugerenga, men litt oppi 
bakken skrår du inn på den 
gressbevokste veien til høyre. 
Snart er du inne i skogen på en 
tydelig sti. 

Vanninntaket
Ved Moselva støter du på et 
eldre vanninntak i betong, og 
her kan du passere elva på ei 
trebru. Etter noen titalls meter i 
terrenget kommer du ut på en 
grusvei som loser deg tilbake til 
Mosmoen.

Du krysser nå riksveien og 
følger pilegrimsleden mot 
utgangspunktet. Noen steder 
er det vanskelig å se pilegrims-
merkene fordi vandringen er 
beregnet å gå motsatte vei. Der 

Veier på    
Jevnaker

Fine turForhold: Kjente og ukjente veier på Jevnaker gir mange turmuligheter.

stien vipper utover mot den 
siste sletta før militærlageret, 
skjedde dramatiske trefninger i 
1940. 

De norske styrkene hadde 
den 16. april lagd solide 
sperringer som to ganger 
stoppet de tyske stridsvog-
nene. Det lyser virkelig 
heltemot av disse kampene, 
men midt under kampene kom 
det ordre fra general Ruge om å 
trekke seg tilbake av taktiske 
grunner.

offersted 
På den siste sletta passerer du 
en steinsatt ring. Muligens har 

ut På
tur
tips oss
e-post: tur@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00

hVa?
Rundtur på vei og sti 
i den sørøstlige delen 
av Jevnaker. Ca 6 km, 
2 timer.

når?
Start og innkomst 
ved militærlageret på 
Mosmoen.

hVor?
Passer best som høst- 
og vårtur. det vært et offersted eller en 

gravplass, men undersøkelser 
har gitt få sikre holdepunkter. 

Forhåpentligvis har turen 
stimulert til å søke mer 
kunnskap om Jevnaker?


