
Turbeskrivelse 3 topper 
 

3– topper i Vestmarka, ca. 10 km, 3 – 4t 

1. Ramsåsen        

2. Skurvehaugen                                                                   

3. Eikelundsåsen                                                        

Start på Franskleiv og følger lysløypa nordover gjennom Eikelundsraset. Krysser vei nord for Kattåsen. 

Skrått på sti ned til høyre og så opp på sti mot Kantebakk og videre til første topp som er Ramsåsen, 

med flott utsikt.  

Fra Ramsåsen nordover langs kanten til første sti til venstre (sørvest), sør for Tjennshaugputten. 

Videre sørvest forbi Delingsmåsan og inn på blåmerket sti sør for Ståvivollen. Følger blåmerking nord 

til Ståvivollen og videre vest til Grønland. Derfra sørøst på blåmerket sti et kort stykke, før vi tar opp 

til høyre (sørvest) på umerket sti, til topp nummer to, Skurvehaugen. Tilbake til den blåmerkede 

stien og videre sørøstover til stidele sør for Øvre Vassputt. Her tar vi østover over en åsrygg og bratt 

ned Mysmørkleiva. Videre på den blåmerkede stien ned til Haugsvollen. 

Inn på Haugsvollen og øst på vollen finner vi bratt sti sørover, opp til topp nummer tre, som er 

Eikelundshøgda. 

Traktorvei ned til lysløypa og tilbake til mål på Franskleiv!  

 
Haugsvollen var sent på 1700 – tallet en stor setervoll der i alt 8 forskjellige gårder setret. 
Senere ble setra husmannsplass og i 1844 flyttet Peter Olsen og Anne Larsdatter inn på 
plassen. Peter ble forelsket i Birgit som var tjenestejente på gården Ringi og ville bli kvitt 
Anne. En dag hun skulle gå over skogen til foreldrene sine i Jammerdal ved Skui, slo han 
følge for å hogge ved. I lia ned mot Urselva (Peters kleiv) slo han henne i hjel med øksa. 
Han ble raskt mistenkt og tilsto drapet. Den 22.oktober 1847 ble han henrettet på 
Jongsåsen ved Sandvika. Han ble med det den siste som er henrettet i Asker og Bærum i 
fredstid. 
 
Ståvivollen 
Her viser pollenanalyser at det har vært husdyrhold i ca. 3000 år. I alt 6 gårder har setret 
her, og det var mjølkekyr her helt til 1935. Øst for vollen er det et gammelt 
dyrkningsområde, de det sannsynligvis var fast bosetting fram til svartedauden, ca. 1350. 
 
Vestmarka – full av sjelden rombeporfyr 
De bratte skråningene som omgir Vestmarka er lagdelte med flere ulike bergarter over 
hverandre. Hele marka er som en stor bløtkake! Øverst ligger et lag med rombeporfyr. 
Dette er en sjelden bergart som ble dannet for nesten 300 millioner år siden. Den består 
av lava som strømmet ut av sprekker i jordskorpa og størknet i tykke lag. I alt åtte slike 
utbrudd ga Vestmarka et lag med rombeporfyr som kan ha vært opp mot 1000m tykt. Nå 
er det meste slitt ned, og denne bergarten finnes bare et fåtall andre steder i verden.  

 


