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M

ed bil eller sykkel til
Damtjern eller Langtjern har
du utgangspunkt for en fin runde
i skoglandskapet sør for Ringkollen og Rughaugen.
På turen, som stort sett går på
blåmerket sti, passerer vi flere
nedlagte setervoller, krysser
kjente skiløyper, følger Kjerratstien et kort stykke og følger
dessuten løpsdelen av triatlonen
som kalles Kjerrathlon.
Vi tar utgangspunkt ved Damtjern. Der er det greiest å parkere
på plassen som ligger ved avkjøringa til Løvlia og ta veien som
går rett nedenfor dammen.
Her like vest for dammen ligger
vollene på Ingeborgsætra. Det er
hytter her på området som var seter for Bråk og flere Åsagårder.
Seterbygningene står fortsatt,
men forfaller.
Purvollen, en gammel finneplass, har vært seter for Sætrang i
Haugsbygd. Hold den godt merkede fotturstien til høyre og fortsett fram til Høgåsveien.
Ta en tur bortom Langtjern!
Det er idyllisk og ligger bare en
kort avstikker fra Høgåsveien.
Vi følger Høgåsveien i ca. 800 m,
krysser bekken og tar til høyre
der det er tydelig blåmerket til

hva?

Vandring mellom
gamle setervoller. 12
kilometer, En tur på
cirka. 3 timer.

når?

Sommerhalvåret.
Også fint vår og høst
selv om det kan være
vått før Viksætra.

hvor?

Start fra Langtjern
eller Damtjern.
Kartblad HolleiaKrokskogen.
Turtipset lages av
Ringerikes Turistforening:
rt@ringerikesturistforening.no
www.ringtf.no

Ringkollen. Det er brei og god
traktorvei opp mot Håvardsætra
som er godt vedlikeholdt med
vollen grønn og fin.
Snart krysser vi den gamle seterveien fra Haugsbygd og fortsetter bratt oppover mot Ringkollsætra. Litt trist er det å konstatere at granskogen er i ferd
med å ta tilbake setervollen.
Se etter blå merker langs stien,
så går det bra. Snart må du passe
på å holde til høyre. Der er det
også tydelig merket med blå R til
Ringkollen og blå V til Viksætra.
Vi forlater seterveien og kommer inn på stien mot Viksætra.
Her er tung granskog og trolsk
stemning. Snart er det myrer og
glenner, så pass på å finne blåmerking der vi krysser den skuterkjørte løypa ved Viksætermyra.
Litt vått er det her i noen partier. Stien fra Ringkollsætra til
Viksætra var ikke ordinær setervei, men til bruk av folk på setrene. Det er mye romantikk knyttet
til det gamle seterbruket, men
mye slit hørte også med når en
skulle passe kyra i all slags vær.
Dette var gjerne ungenes arbeid;
ikke rart det ble fantasert om troll
og andre skapninger!
Viksætra er i dag et kjent punkt
på Treningsrunden, men var tidligere seter for Mo gård i Hole. Vi
kan bare tenke oss setervollen
slik den må ha vært, stor og vid i
den solfylte lia opp fra Storflåtan.
Den grove granskogen er et tegn
på næringsrik jord, og steinrøyser
i terrenget viser rydding.
Dikteren Jørgen Moe tilbrakte
helt sikkert mye tid på Viksætra
om sommeren i oppveksten. Han
var en følsom og romantisk type
– diktere er gjerne det – og følelsene fikk opplagt næring her i det
vakre skoglandskapet.
Ganske sikkert er utsynet fra
Stubbdal – kanskje på vei hjem
fra setra - grunnlag for diktet
«Det lysned i Skoven, da ilede jeg
frem».
Når du passerer bekken ved
Høgåsveien, er det greit med en
rast. Det er idyllisk her ved bekken med utsyn over Storflåtan.
Området er så flott at vi godtar
nærmest at kraftgate og skogsbilvei lager noen sår i landskapet.

rundtur: Med bil eller sykkel til Damtjern eller Langtjern har du utgangspunkt for en fin runde i
skoglandskapet sør for Ringkollen og Rughaugen.
kart: StatenS kartverk
Snart treffer du Kjerratstien
som går fra Åsa til Vambu og
Jonsetangen. Den er grønnmerket med 36 oppslagstavler langs
stien. Etter å ha passert ett slikt
skilt (Renninga), kommer det
snart et nytt (Gravmyr). Her står
det ei trepil som markerer at du
befinner deg på Kjerrathlon-løypa. Denne stien tar bratt opp til
høyre, men er lett å finne på høydedraget på nordsiden av Damtjern. Nå kan du følge trepilene
fram mot hyttefelt og bilvei der
Purvollen snart dukker opp.

Seter: Uthuset/fjøset på Purvollen har levd et langt liv og sikkert
opplevd mye!

