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F

or et par generasjoner siden
var Hvervenmoen eller
Hvervenkastet som det gjerne
ble kalt, en skogkledd mo. På
idrettsbanen til Norderhov UIL
ble det drevet friidrett og
fotball, og en liten kiosk
utgjorde hele den kommersielle virksomheten.
Det gjenværende friarealet
finner vi nå i den sørlige delen
av Hvervenmoen. Skogsarealet
er ikke stort, men det er fortsatt
mulig å få seg en søndagstur.
Gjennom skogen: For å slippe
å parkere inne på det bebygde
arealet kan du kjøre forbi
området og ta av grusveien til
høyre rett før Hverven gård.
Parker på høyre side der stien
går ut i skogen og følg den
skrått mot høyre. Hold deg på
oversiden av gjerdet, men der
du møter flere stier, krysser du
gjennom åpningen i gjerdet og
fortsetter nok en gang mot
høyre.

Gapahuk
Grusmoen har flere nivåer,
men du skal følge kanten på
oversiden av skråningen.
Nesten ved enden av skogen
får du trolig øye på et lite

hva?

En kombinert tur i
skog og på grusvei.
Vel 5 km, ca. 2 timer.

når?

Passer best vår og
høst for da hindrer
ikke løvverket
utsikten mot elva.

hvor?

Hvervenmoen og
forbi jordene mot
Storelva. Unngå
bilkjøring på
grusveien.
Turtipset lages av Ringerikes
Turistforening.
rt@ringerikesturistforening.no

byggverk. Det er den flotte
gapahuken til Hvervenmoen
barnehage.
Du svinger nå ned bakken til
venstre og kommer ut på en
brei sti som du følger til høyre.
Stien går langs kanten på
skråningen i en svak krumning
mot venstre. Etter hvert ser du
veien foran deg til høyre, og
snart har du grus under
føttene. Nå har du gått 1,5
kilometer, og kan vende tilbake
til bilen, men en tur på to
kilometer er vel i korteste
laget?
Ut på slettene: Ta heller
grusveien som faller ut på ei
slette med feit leirjord. Over
den første sletta stuper veien ut
på et nytt jorde med noe mer
sandholdig jord. Disse markante elveskråningene kalles
elveterasser og skriver seg fra
århundrene etter issmeltingen.
De er skapt av høy vannføring i
en tid med relativt stor landheving.

1000 dekar
Disse fruktbare jordene tilhører
Hverven gård. I dag er gården
med sine 1000 dekar dyrket
jord blant de største på Ringerike, mens store deler av
slettene ut mot Storelva var
skog før nåværende eier,
Håkon Lindstad, brøt opp
jordene.
Husmannsplasser: At gården
er gammel, kan det norrøne
navnet Hvarfvin (= ”krummet
slette”) være et bevis på. På
moderne norsk har det blitt til
Hverven. Slike gårder kalles –
vingårder, og de skriver seg
tilbake 3-500 år e.Kr. En
indikasjon på at det har vært en
ganske velstående gård, er
husmannsplassene langs elva.
Der veien når fram til elva,
ligger den tidligere husmannsplassen Slepa, idyllisk plassert
ned mot elva. Våningshuset har
nok sett sine beste dager, men
driftsbygningen er ny og
benyttes av Hverven gård.
Under Hverven lå flere andre
husmannsplasser, og av disse
er Monserud og Rasarud mest
kjent. Utover på 1900-tallet var
nok disse plassene mer å regne

alternativ: En tur gjennom Hvervenmoen til Storelva kan gi en flott turopplevelse.

kart: StatenS kartverk

som leilendingsbruk enn
husmannsplass.
Veien svinger til venstre og
passerer forbi et praktfullt
lønnetre, før vi kommer til et
lite hus med en stor grønn plen
foran. Her har Ringerike
Modellflyklubb funnet et
kjempefint sted der de kan
boltre seg i ganske usjenerte
omgivelser.

Bever i arbeid
Nede ved den strie elva har
beveren felt en rekke med trær,
og det er tydelig at den foretrekker osp. Her nede ved
Storelva passer det godt å ta
matpakka, men den kraftige
vannføringa utelukker all
bading.
Vi går samme veien tilbake,

over tunet: Dette er den gamle husmannsplassen Slepa.
men i bunnen av den andre
kneika, tar vi inn i skogen på en
tydelig sti. Rett ved stien er det
registrerte rester etter dyregraver. Vel 50 meter lenger
framme svinger den markant

opp den bratte skråningen. Vel
oppe på brinken bør du kjenne
deg igjen. Nå tar du den breie
stien til venstre og så rett fram,
og da bør det være greit å finne
tilbake til bilen.

