
Post Sted   TIDSSKJEMA SOM SKAL FØLGES – God vandring ! Gruppe A 
Avgang 

Gruppe B 
avgang 

1 Haslum kirke Oppstart ca 8.30 gruppe A  og 9.30 gruppe B 09.15 10.15 

2 Øverland bru (5 min.) Broen omtales av biskop Jens Nilssøn i 1594 og ligger 4-5 pilskudd fra kirken. Den nye Bergenske 
kongevei ble anlagt tidlig på 1800-tallet. Nåværende bro er fra 1838. 

09.35 10.35 

3 Øverland gård (5min.) Gave fra Peter Øverland til Selskapet for Norges Vel. Halvparten av gården gikk tilbake til familien 
grunnet odelsretten. Gårdsbestyrer Fleischer ble skutt her av tyskerne under krigen fordi han hjalp ”gutta på skauen” med mat. 
Arboretet har 70 fremmede treslag. 

09.50 10.50 

4 Kalkovnen (10 min.) Se kalkbruddene som vi passerer på høyre side. Stopp ved ovnen som ble brukt til brenning av kalkstein. 
Kalksteinslagene ble dannet av små kalkorganismer som la seg lagvis på havbunnen. Brent kalk ble brukt som bindingsmiddel 
i murer og var datidens sement. Viktig industri i Asker og Bærum i mange hundre år helt fra middelalderen. Husk Bærums 
kommunevåpen. Skogen ble snauhogd. Kampen om brensel. 

10.20 11.20 

5 Krysset Ankerveien og Pilegrimsleden (5 min.) Ankerveien går fra Bærums Jernverk over Bogstad og til Hammeren i 
Maridalen bygget på 1700-tallet. Fra tidlig på 1800-tallet anlegges Den nye Bergenske kongevei fra Stabekk over Haslum, 
Øverland, Stein og Bærums Verk. Hestene strevet med tunge lass av alle slag. Deler av veien er fredet av Bærum kommune. 

10.30 11.30 

6 Bærumskalderaen. (5 min.) For 300 mill. år siden sank hele fjellmassivet nordvest for stien 800 m  rett ned før det stoppet 
opp igjen. Bruddsonen er overgangen mellom det som sank og det som ble stående som før. Den er ringformet og strekker seg 
mot Sørkedalen, til Burud i Lommedalen og tilbake over Steinshøgda. 

10.40 11.40 

7 Lunsj for gruppe A og B ved rasteplassen i 20 min.   11 – 11.20 12 – 12.20 

8 Kølabonn ( 5 min.) I Bærumsmarka, på Krokskogen og i Vestmarka brant bøndene store mengder trekull til smelting av 
jernmalm på Verket, helt til masovnen ble slukket i 1870. Tømmeret ble hugget på forsommeren og ble reist opp tett i tett i en 
stor ring og dekket med granbar og jord og med et tennsted inn mot midten. Mila ble tent tidlig på vinteren og brenningen tok 
to til tre uker. Trekullet ble så fraktet til Verket i kurv montert på slede. 

11.25 12.25 

9 Holen skog (5 min.) Middelaldergård, brant rundt 1200. Hustuft, gravrøys og rydningsrøyser. 
Ingen elever skal være på Nygård før tiden, legg heller inn en lek underveis. 

11.40 
 

12.40 

10 Fortellerteater på Nygård starter.  
Avgang Nygård (senest!) Vis hensyn til dyr og beboere på gården 

12.10 
12.45 

13.10 
13.45 

11 Skriverberget (5 min.) Eldste inskripsjon fra 1786 viser bokstavene HMS sammen med jernmerket ♂. Det er forbudt å skrive.  13.25 14.25 

12 Bussavgang Annikveien. (Ta ikke Lesterudveien til Lesterud skole!) 14.10 15.10 

 

 


