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Prøv «Ølja Rundt» på ski
S

kituren «Ølja rundt» fra Tverrsjøen til
Trantjern og tilbake, er en svært
populær familietur blant lokale skiturister.
Hvis man ønsker å gå turen i helga, må
man være oppmerksom på at Svenåvegen
er timekjørt lørdager, søndager og helligdager. Det betyr at man må starte turen
opp før kl. 13 og vente med å kjøre hjem til
etter 13.30. Hvis man vil av gårde utenom
disse tidene, må man bruke Gjerdingsveien, som starter fra E16 ved Olimb.

Servering
Du starter turen fra nyoppussede Tverrsjøstallen. Det er bl.a. satt inn helt ny kjøkkeninnredning i hovedhuset, og det gamle
uthuset er blitt erstattet av et nytt. Jevnaker idrettsforening sørger for servering i
helgene om vinteren, men for de fleste er
det kanskje litt tidlig å gå innom før
skituren.
Den første halve kilometeren er transportetappe på oversiden av veien bort til
der Øljaveien starter. Denne veien er ikke
brøytet om vinteren - iallfall ikke denne
vinteren - og her kan du legge i vei nordover (til venstre) i flotte maskinkjørte
skispor. Du passerer blåmerket sti opp til
Svarttjernshøgda, Nordmarkas høyeste
topp på 717 m.o.h.

«Hotell Bristol»
Like etter kommer du til en artig kuriositet,
et tidligere skogsarbeiderhusvære med det
fjonge navnet «Hotell Bristol». Koia er blitt
flyttet hit til bredden av Ølja av Jevnaker
Allmenning. Den står alltid åpen til
allmennhetens frie bruk. Du bør ta deg tid
til å titte innom og lese husets historie på
en plakat ved døra.
Ved Øljas nordende passeres en bekk
som man ikke ser så mye til om vinteren.
Den kommer ned fra Puttmyrene på høgda
nord for Svarttjernshøgda, der det er
vannskille. Når du har krysset bekken, kan
du skryte av å ha hoppet over Akerselva,
for vannet herfra ender i Maridalsvannet,
som sender det videre nettopp ut i Oslos
berømte byelv.

Trantjern
Litt før du kommer til turens nordligste
punkt krysser du Gjerdingsveien, og her
ved «Øljabakken» er det også en god
parkeringsplass. På andre siden av veien
går turen videre ned noen slake bakker, og
så er du ved Trantjern, der du må ta av til
høyre for å fortsette «Ølja rundt».
Dersom det skulle være ønskelig med en
lengre tur, kan du jo fortsette rett fram og
gjøre en avstikker til Mylla.
Turen vår går nå sørover, krysser
Trantjernveien og går over et myrlendt
parti der det kan være litt vått. Men så går
løypa opp i litt høyere og avvekslende
småkupert terreng.
Hvis man har med seg niste, kan det
passe fint å ta rast ved vesle idylliske

ut på tur: «Ølja Rundt» på ski er et godt alternativ, ikke bare i helgen, men også på hverdagene.
Gunnertjern. På andre siden av Kollern
ligger Gudbrandstjern, og senere på turen
passeres Johannestjern. Hvem var disse
guttene, mon tro? Hm-m - - hvorfor er

hva?

Variert rundløype på
7 km + en halv km
forbindelsesløype til
og fra Tverrsjøstallen.

når?

Det kjøres nye spor
etter hvert snøfall.

hvor?

Flott: Tverrsjøstallen har fått en solid
oppgradering i løpet av det siste året.

Følg Svenåveien
(bompenger kr 50
betales via mobil)
fra YX-stasjonen
på Jevnaker
(Haugerenga) til
parkering ved
Tverrsjøstallen.

det ingen tjern med jentenavn her?
Et stykke før man kommer til Johannestjern skal man krysse Gjerdingsveien
igjen, og her gjelder det å passe på så det
ikke går for fort ned bakken, rundt svingen og ut i veien!
Den siste delen av runden går sikkert
greit unna; litt opp og litt ned og litt opp og
litt ned - og så vil du kjenne deg igjen, for
da er du tilbake ved begynnelsen av
Øljaveien. Hvis du synes turen ble for kort,
kan du jo ta runden om igjen, denne
gangen motsatt vei. Dermed får du en helt
ny opplevelse! Eller kanskje duften av
vafler borte på Tverrsjøstallen lokker mer?
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