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hva?
Besøk på 
Rughaugen (681 
m.o.h.), der 
«Rugge» stortroll 
bor. Turlengde 5-6 
km.

når?
Helst om 
sommeren, 
vanskelig å bestige 
vinterstid.

hvor?
En sentral, men 
lite besøkt topp 
mellom Tvetjerna 
og Borgersetra. 
Anbefalt fottøy: 
Fjellstøvler. Kart: 
Turkart Holleia-
Krokskogen, 
1:50000. Både 
vinterløyper og 
sommerstier bør 
være avmerket på 
kartet.

Per Stubbraaten
Ringerikes Turistforening

Kjør bil mot Ringkollen, men ta av ved 
Jaklefoss etter bommen. Følg veien til 

Langtjern og parker på den store parke-
ringsplassen. 

Herfra går den rødmerkede skitraseen 
nordøstover til Borgersetermyra. Veien 
oppover er gressbevokst og lett og behage-
lig å gå på. 

Derimot blir det vått og surklete oppe på 
Borgersetermyra, men hold deg i kanten 
av myra og følg de røde merkene i «Tre-
ningsrunden» mot Vambu. 

Etter 600–700 meter må du være obser-
vant, for her krysser den blåmerkede stien 
skiløypa. Ta av til venstre på den blåmer-
kede stien. Skrått til høyre foran deg ser du 
den skogkledde Rughaugen. 

En litt utydelig sti tar av mot høyre, men 
litt enklere er det å følge blåmerkene i 
drøye 100 meter forbi kollen på høyre si-
den, og så ta av mot høyre.  

Oppe i skråningen blir stien bredere og 
fører deg helt fram til den steile østkanten 
av Rughaugen. Herfra er det fantastisk ut-
sikt i alle retninger. Mot nord ser du 
Tvetjerna med speiderhytta «Solbu», bak-
enfor skinner det i vannspeilet på Øyan-

gen og bakerst rager Svarttjernhøgda (717 
m.o.h.) høyest. Mot sør ser du Gyrihaugen 
og mot vest Ringkolltoppen.

rughaugen – rugges bolig
Speiderhyttene ligger akkurat innenfor 
omkretsen hvor Rugge hersker. Han hol-
der våkent oppsyn med hvordan speider-
ne oppfører seg, og på «Solbudagen» i tid-
ligere år kom han vandrende (i Tov Tinn-
boes skikkelse) og overleverte sin trollmel-
ding, gjerne som en formaning til speider-
ne. Nå har Rugge blitt gammel og dårlig til 
beins, men mye mildere til sinns. Sine 
meldinger sender han, titt og ofte på sms. 

På besøk hos «Rugge»

På haugen: Rughaugen, der «Rugge» stortroll bor, ligger på 681 meter.  leserfoto 

 kart: Erik Guldberg

Nylig tikket denne meldingen inn:

«Jeg hersker»
Jeg, RUGGE, hersker over Tjetjern, gir det-
te budskap til alle mine undersåtter:

– Du har fortjent sommerens strålende 
vær 

– Nyt markens grøde- de røde, gule og 
blå bær

– Dine gleder er mine gleder
Rughaugen sept. 2014 RUGGE (stortroll)
Rugge har stått imot de fleste prøvelser, 

verst var det da et tysk transportfly prøvde 
å skalpere han i 1940. Den blanke issen 
stammer fra den gangen, men verre gikk 
det med det tyske flyet. Vrakrester var å 
finne i terrenget til langt opp i 60-åra.

Men nå må du komme deg tilbake til 
den blåmerkede stien. En mulighet er å gå 
den samme veien ned, men bedre er det å 
manøvrere seg vestover mot den blåmer-
kede stien. Er du usikker, så ta kompass-
kursen. Denne blåmerkede stien går i ku-
pert terreng vestover mot Ringkollsetra. 
Her dreier du mot venstre og passerer Hå-
vardsetra. Den siste biten går på asfalt til-
bake til bilen. Hvis du syntes turen er for 
kort, så ta en tur oppom Ringkolltoppen 
og få en bekreftelse på det du allerede vet: 
Ringerike er vakkert. 
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e-post: tur@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00


