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Med bil eller sykkel Aklangveien 
fra Stranden skole er det snaue 2 
km sterk stigning opp til bom-
men. Det er greit å parkere på 
plassen lengst vekk fra selve bom-
men. Blåmerket løype starter her.

Åbortjern
Vi forlater bilveien og går inn på 
god sti i retning det idylliske 
Åbortjernet. En liten hvilebenk 
finnes ved vannkanten, og du kan 
sitte ned og la blikket gå utover 
vannet og mot skogen på andre 
siden. 

Tryte er et annet navn på åbor, 
men det blir brukt lenger vest mot 
Krødsherad og Vest-Modum. Vi 
har også Trytetjern på Holleia, 
som ligger nordafor her, på Heier-
åsen. 

Det er noe stigning opp fra 
Åbortjern. På det høyeste før det 
flater ut, kan det være greit med 
en pust i bakken og se på utsikten 
bakover mot Holebygda og Krok-
skogen. 

Under kraftgata på toppen kan 
du legge merke til furutrærne; de 
finnes både på våte myra og like 
ved på tørre knauser. Furua tåler 
alt av vanntilgang, men den må 
ha lys! 

Engelen
Dammen på Aklangen passeres 

greit, selv om det er bra å være 
observant når du går på de store 
steinene. 
Stien er merket over elva rett ned-
enfor dammen. Her er det to jern-
skinner å gå på, og det er ikke så 
enkelt om de er glatte. Velg derfor 
å gå dammen som er bygd for å 
samle vann til Skjærdalsvassdra-
get. 

Videre er det flott turterreng 
med veksling mellom furukoller 
og gransøkk. Hogstfelt bidrar 
også til variasjon i landskapet og 
utsikt. 

Stien faller ned mot Engelen, 
og mot nordvest ser du 
Sandtjernsåsen og Røysåsen i 
synsranden, begge 530 m o. h. 

Like før bekken skal du forlate 
blåmerket sti og gå til høyre. Stien 
etter krysset er tydelig hvitmer-
ket. 

Merking og sti er ikke like syn-
lig overalt, men hold østsiden av 
vannet nordover. Innsjøen Enge-
len har særlig fine steindammer 
som stien passerer før den går 
vekk fra vannet, og du kommer til 
bilveien som går til Asksetra. 

Etter 150–200 skritt langs vei-
en, avhengig av skrittlengden, går 
stien av til høyre. Den er ikke så 
lett å se der hogstfeltet er og hvit-
merking er borte. Hold det høyes-
te på rabben, og snart blir stien ty-
deligere på vei nordover. 

lerbergsetertjern
Lerbergsetra dukker opp ved det 
som er turens nordligste punkt. 
Ved tjernet er det fint å ta mat-
pause på plattingen som er bygd 
ved vannet. Ringerikes Turistfo-
rening har også en post her, og det 
er mulig å skrive seg inn i boka. 

Mange kjenner til sagnet om 
jenta fra Oppen som lurte røverne 
i Tjuvenborgen mellom Sokna og 
Ådal. Forfatter Einar Heimås Dok-
ken knyttet sagnet i sin versjon til 
Lerbergsetra. Jenta som var fra 
Lerberg, ble røvet av røverne 
langt nord for Soknedalen, skri-
ver Dokken i Ringerike 1926. Men 
kanskje har sagnet også en gang 
oppstått her på Holleia med byg-
deborgen nord i Væleren som ut-
gangspunkt?  

Aklangen
Så går turen sørover igjen over 

Blant tjern 
på Holleia

rundtur: Holleia byr på mange fine naturopplevelser.  kArt: StAtEnS kArtvErk

Idyll: Åbortjern med sittebenk mellom stien og vannet.

Møssmørberget på flott sti over 
furukollene. Her er det ofte å fin-
ne kantareller i stien på høsten. 
Rimsopp er også en sjeldent god 
og markfri sopp som er tallrik i 
gode år. Det er en sopp du bør 
lære deg! Kjennetegn er det hvite 
«rimlaget» på hatten med brune 
skiver og stor lys ring på stilken. 
Snart ser du at Aklangen dukker 
opp igjen, denne gangen i nord-
enden. Det er noen stivalg her, 
men følg hvitmerket sti hele vei-
en på vestsiden av vannet. Så er 
du tilbake ved dammen, og følger 
blåmerking tilbake til bommen. 

ut på
tur
tIpS oSS
E-post: tur@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00

hvA?
Vandring mellom 
tjern og vann på gode 
stier. 15 km, ca. 3,5 
timer.

nÅr?
Sommerhalvåret. 
Også fint vår og høst.

hvor?
Start fra 
Aklangbommen 
ved Hjelle på Ask. 
Kartblad Holleia-
Krokskogen.

Turtipset lages 
av Ringerikes 
Turistforening:
rt@ringerikes-
turistforening.no
www.ringtf.no


