Drengsrud historiske veianlegg
og kulturlandskap

Veiviser for kulturstiene
allerede før vikingtiden, resulterte i et veinett
som varte ved fram mot nyere tid og ble etablert
ved lov. Noen av veiene knyttet større deler av
landet sammen og ble kalt allfarveier eller tjodveier.
Etter at landet ble samlet og kristnet, fikk tjodveiene økt betydning. De gamle landskapslovene og
Magnus Lagabøters norske landslov fra 1274 viste
stor respekt for de gamle ferdselsårene og for
allmannaretten.
”Landevei (tjodvei) skal være således som de
har vært fra gammel tid (at fornu fare)”.
Et av kravene til vedlikehold av de gamle rideveiene var at de skulle være ryddet i en viss bredde,
svarende til et spydskaft på 8 alen (ca. 5 meter).
Det kaltes ”baugreid”.
De gamle lovreglene ble innarbeidet i Christian
IV’s norske landslov av 1604. Da kom også behovet
for kjørbare veier, og den første kom i 1624,
”Sølvveien” fra Kongsberg til Hokksund, senere
forlenget til Christiania på 1660-tallet.
Denne fasen, med utvikling av rideveier til
kjøreveier, varte fram mot slutten av 1700-tallet. Innenfor denne perioden ble statens krav
til utbedring av veinettet stadig større, og i den
såkalte Generalveimestertiden fra 1665 til 1789
ble arbeidet organisert gjennom staten i takt med
økende behov for transport. Kunnskapene om
prinsippene for veibygging økte gjennom impulser
fra Danmark og kontinentet, så fra 1789 til ca.
1850 kom det fart i veibyggingen.
Allerede fra 1768 ble veiarbeidene satt i gang
etter de nye prinsipper, der det var viktigere med
rette fine veilinjer enn med stigningsforholdet,
slik at veien ble kortere. Fra 1789 kom Peder
Anker også aktivt med i veiarbeidet, etter hvert
som hovedansvarlig for framdriften. Helt fram til
1850 kom det franske prinsipp til å dominere,
hvor veiene ble ført fram etter rette linjer og
murte veikanter. Fra denne tiden ble våre såkalte
”Kongeveier” til, som bandt landsdelene sammen.
Veiloven fra 1604 kom til å gjelde fram til
veiloven av 1824, som bl.a. førte til en ny inndeling i hovedveier og bygdeveier. Etter hvert
ble det også utviklet et nytt syn på linjeføring og
veiunderlag. Vi fikk i 1846 en flytting av ansvaret
for det statlige veivesen til Indredepartementet

VEIVISEREN gir opplysninger av kulturhistorisk
og miljømessig art til 20 poster - stoppesteder
markert med stolper - på kulturstiene i området
Drengsrud skole, Ånnerud, Hogstad, Finsrud og
Brendsrud.
Fotografier, skisser og illustrasjoner vil fylle ut
teksten. Midt i heftet finnes et kart i A3-format
som kan tas ut og benyttes separat om ønskelig.
Når du vandrer gjennom landskapet og bruker
opplysningene og egne inntrykk, tror vi kanskje
at du vil fornemme litt av områdets egenart og
det liv og virke som har hørt sammen med det.
Siden veifarene er av stor betydning for å forstå
tidligere tiders virksomheter og muligheter, er
det lagt vekt på å presentere veigenerasjonene
som vesentlige element i de forskjellige perioder.
Da stiene går nær golfbanen mange steder, må
det advares mot opphold på golfbaneområdet
i spillesesongen, noe som kan medføre fare.
For øvrig gjelder alminnelige regler for ferdsel i
utmark, hvor en som turgåer kommer langt med
å vise hensyn og bruke sunt vett.
DRENGSRUD – PROSJEKTET, IDÉ
OG REALISERING
”Nasjonal verneplan. Veger - Bruer - Vegrelaterte
kulturminner. Veghistorisk skisse” er tittelen på
et hefte utgitt av Statens vegvesen.
I heftet legges hovedvekten på kjøreveienes
utvikling, selv om linjene trekkes tilbake til landskapslovene fra middelalderen. Alle landskapslovene hadde antagelig avsnitt om samferdselen.
Gulatings- og Frostatings-lovene er bevart i
middelalderutgaver og er sammen med Eidsiva
tings- og Borgartingsloven utgangspunkter for
Magnus Lagabøters landslov fra 1270-årene.
De første veifar har tradisjoner som går langt
tilbake i tiden. Vi finner spor av oldtidsveiene som
knytter forbindelsen mellom kirkestedene fra tidlig middelalder, men også før den tid har de første
primitive veifar i form av ride- og gangveier, samt
vinterveier, gått mellom de samme kultsteder.
Veiene kom først. Det ser vi av at førkristne
gravfelter ligger langs gamle hulveier som ikke
skjærer igjennom gravhaugene.
Det bosetningsmønster som hadde etablert seg
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av 8 transportkorridorer.
Gjennom Asker går den vestlige korridor
som har tradisjoner fra de tidligste oldtidsveier
i området. De forskjellige veigenerasjoner løper
sammen i Drengsrud - Brendsrud-distriktet, slik
at man her har en enestående mulighet for å
demonstrere 5 veigenerasjoner innenfor et mindre område.
En veifargruppe innenfor Asker og Bærum
Historielag har i flere år arbeidet for å bevare
dette enestående veiminne. Vi har her lagt vekt
på å se de historiske veianlegg i sammenheng
med kulturlandskapet de er lagt igjennom. Det
har også falt naturlig å gi andre kulturminner oppmerksomhet for å oppnå et totalbilde av områdets mangfold og historiske utvikling. Resultatet
av vårt arbeid kan nå presenteres, i år 2002, når
Asker og Bærum Historielag fyller 50 år.
I Drengsrudprosjektet er det, utover kultur
stiene i terrenget, utarbeidet

under statsråd Stang, som var opptatt av kommunikasjonene. Nye prinsipper for veibygging dominerte den såkalte ”Chausséperioden” fra 1850 til
1912, da det kom en ny veilov og motorvognlov.
I mellomtiden ble veiene ikke lenger lagt i
rette linjer, men føyde seg mykt etter terrenget.
Æren av ”å legge ned grytehanken” har veidirektør C.W.Bergh fått. Den senere veidirektør
H.H.Krag fulgte opp med stor innsats på slutten
av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
Maksimal stigning skulle nå være 1:15 på nye veianlegg, mot før 1:5. Ljabruchausséen fra 1850 ble
for eksempel lagt nedenfor Ekebergåsen og skulle
ha en maksimal stigning på 1:20 og en veibredde
på 10 alen (ca. 6,25 m). Veiskulderen skulle ikke
lenger markeres med en murkant, men legges ut
til stabile skråninger.
I den perioden som fulgte fra 1912 til ca. 1960,
kom tilpasningen til biltrafikk til å dominere veiarbeidet. Da bilsalget ble sluppet løs i 1960, var det
offentlige veinettet i Norge tilpasset en blandet
veitrafikk med hest og førkrigsbiler, og det krevde store ressurser for å få et tilpasset veinett der
broer, bredde, utretting av svinger og veidekke
kunne tilfredsstille de nye trafikale forhold.

1. Spesialkart for Drengsrud historiske
veianlegg og kulturlandskap.
2. Veiviser for kulturstiene i form av et
hefte, - med utførlig omtale av poster
markert i terrenget langs rutene.
3. Spesialkartet nedfotografert til A3-format,
med forkortet omtale av postene på
baksiden.
4. Et omfattende grunnlagsmateriale for hele
	prosjektet, - stilt til disposisjon for pedagogisk utviklingsarbeid ved interesserte
skoler.
5. En lysbildeserie til bruk for lærerne, der
	kulturminnene i området står sentralt.
Til skolebruk vil også foreligge plastlaminerte
kart i A3-format i klassesett, mens det til bruk
for turgåere er laget tilsvarende kart i vanlig
papirkvalitet.
Veiviseren er tilgjengelig for spesielt inter
esserte på nærmere angitte steder.
Drengsrudprosjektet er gjennomført av den
nevnte prosjektgruppe i Asker og Bærum

Historielag med bistand fra Akershus Vegvesen
- Museumsutvalget, Asker kommune, Drengsrud
skole, samt velvilje fra grunneiere, vel og Asker
Golfklubb. Gruppen har ved dette opplegget
villet synliggjøre hva som kan komme ut som


Fotoet er tatt 1978. Det viser E18, siste
“Drammensvei” i rekken, her i kurvaturer etter dagens
byggeskikk nær Padderudvannet. Bildet er tatt fra
“Kongeveien”, der forøvrig stykket mot Lierdelet er særs
verneverdig.

Veiplaner og arealplanlegging har preget tiden
etter 1960 og foreløpig nådd et målsetningsstadium i St.meld.nr. 46 (1999-2000) Nasjonal
transportplan 2002-2011. I denne planlegges et overordnet transportnett bl.a. bestående
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ett produkt av flerårig rekognoseringsarbeide av
gamle veifar i Asker. Det har i alle fall fortalt oss
at veiene hører med blant våre kulturminner.
Gunnar Tveit, Njål Nore, Sigurd Nielsen og
Tore Brønner

Tor Arne Midtbø har ytt verdifull bistand. Disse
og øvrige støttespillere takkes, idet vi håper
resul
tatet kan være til glede og nytte for alle
interesserte.

Berit Sagen Ramsfjell

Torbjørn Fjellang

Bilder: Alle fargebildene unntatt bildet på s. 5 av Nedre Hogstad er tatt av Tore Brønner.

Kart av I.N. Wilse fra 1790 som bl.a. viser “Kongeveien” fra Christiania mot Bragnæs (Drammen) og Kongsberg.
POST 1
DRENGSRUD SKOLE har gjennomgått en betydelig utvikling gjennom oppføring av nye skolebygninger i området nedenfor det moderne stilfulle
komplekset ved Ånnerudveien.
Den eldste, opprinnelige skolen finner vi på
den andre siden av motorveien og dens forløper,
en hvitmalt bygning, til venstre for oppkjørselen til
Drengsrud gård.
Den første skolen ble tatt i bruk 26. oktober

1864 og hadde da 92 elever. Den er samtidig med
Solberg skole, og skolebygningene er oppført etter
samme lest, med mål for lengde og bredde og
høyde 12 og 9 og 3 3/4 alen. Etter retningslinjene
den gang fikk elevene 27 ukers lovbefalt undervisning med mulighet for ytterligere 13 ukers frivillig
undervisning.
Som en kuriositet kan nevnes at under drøftingene av stedsvalg for skolen kom det fram et
moment som gikk på at ”røgen fra en nærliggende
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MOTORVEIEN E18 og DRAMMENSVEIEN 
(Rv. 40) går tett ved hverandre nær Drengsrud
skole og kan gi et bilde av de 2 nyeste veigenerasjonene i ”Vestkorridoren”, en av 8 transportkorridorer ifølge ”Nasjonal transportplan 2002 - 2011”,
St.meld. nr. 46.
E18 forbi Drengsrud ble ferdigstilt i 1969 og
avløste Rv. 40. Den sistnevnte var riksvei 1905 1969 og kjennetegnes med et forløp med mange
svinger, men holdt seg samtidig til en trasé uten for
sterke stigninger. Dette var jo i hestekjøretøyenes
tid og bilismens barndom, så det å holde høyden var
viktigere enn kjørelengden. For øvrig mistet man
jo ikke så mye i avstand, siden, som det populært
ble sagt, ”grytehanken ikke er noe lenger om den
legges ned”. I løpet av den perioden veien var
hovedvei, ble de krappeste svingene rettet ut en
del etter hvert som hastigheten på veien økte.
For å tilfredsstille de krav som moderne
motorisert ferdsel krevde, kom kravet om nødvendigheten av motorvei på en av de sterkest
trafikkerte strekninger i Norge. Konstruksjonen
av en slik er sterkt arealkrevende og uavhengig av
terrenghindringer ved bruk av nåtidens tekniske
hjelpemidler, som tillater tunneler og skjæringer
som var utenkelig tidligere. En ting å merke seg
er at moderne motorveier ikke søker den retteste
trasé, men en myk kurvesetning som på den mest
harmoniske måte skal gli inn i landskapet for øvrig.
Den kjørende skal ha en variasjon som ikke gjør
det trettende å ferdes på veien.

Dette utsnittet fra Andreas Brensruds dagbok viser at
Drengsrud skole hadde innvielse av ny skolebygning på
Ånnerud-grunn 2. jan. 1902.
kalkovne” kunne være sjenerende for skolen.
Kalkovnen lå i svingen rett bortenfor skolen, men
innvendingene fikk ingen betydning for plasseringen.
I mars 2002 hadde Drengsrud skole 335 elever,
hvorav rundt 10 % har en fremmedkulturell bakgrunn. I løpet av de 140 år som er gått fra skolen
ble opprettet, aner vi en samfunnsutvikling som
har skiftet karakter fra et jordbruksbasert næringsgrunnlag til et industri- og informasjonsavhengig
samfunn. Bosetning og kommunikasjoner har
endret seg radikalt, og det ventes fortsatt vekst i
folketall, noe som også krever plass til enda flere
elever i skolen.
POST 2

POST 3
GEOLOGI OG TERRENGFORMER vises som
regel i et samspill. Fra posten kan vi på den andre
siden av motorveien og den tidligere riksvei se skiferlag og kalksteinslag som står steilt og kan følges
parallelt med veiene. Dette skyldes at havavsetninger fra kambrosilurtiden (600-400 millioner år
siden) i slutten av perioden ble utsatt for press fra
nordvest i forbindelse med en fjellkjededannelse,
og derved ble lagene foldet med en lengderetning
nordøst - sørvest. Resultatet kan avleses i dag i
form av langstrakte daler og rygger i lavlandet vest
for indre Oslofjord, terrengformer som fortsetter i
halvøyer, øyer, holmer og skjær i Vestfjorden.
Kommunikasjonslinjene i den vestlige transportkorridoren har i hovedsak fulgt disse terrengformene.

Motivet er trolig fra 1989. Like bak den gule, eldre
bygningen blant Drengsrud skolekompleks, skimtes
“Drammensvei” nr. 4, der gjennomgangstrafikken gikk
før den siste, E18, kom. Dremgsrud gård sees i bakgrunnen. I svingen på gårdsveien lå en kalkovn hvorfra
røyken ble vurdert som en mulig forurensningskilde da
den første Drengsrudskolen (den hvite bygningen) skulle
plasseres 1862-64.
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BERGARTER har vi også mulighetene for å
studere nærmere i forbindelse med postene 1, 2
og 3. Allerede ved starten av turen kan vi i parkeringsområdet og ”gamleskolen” se en grunnmur
i rødlig Vardåsen-granitt føyd sammen av naturlige
blokker, videre kantstein i lysere Iddefjord-granitt,
samt slipte og polerte stein langs lekeplassen foran
hovedskolen.
Fra post 3 ser vi inn mot en forstøtningsmur til
Ånnerudveien 16 B som vesentlig består av skifer/
kalksteinblokker, lagdelte bergarter som vi på opprinnelig plass kunne se på andre siden av broen,
der skråstilling og retning var intakt.
Fortsetter vi ruten forbi Ånnerudveien 16, får vi
et variert utvalg av stein-industriprodukter som skifer bearbeidet som heller og i granitt-blokker med
tydelige kilehull som avgrenser hagen. På plenen
ved flaggstangfoten ser vi r ullestein som er formet
i naturens verksted, og som det finnes mange av i
løsavsetninger ovenpå den faste fjellgrunnen. Ved
Ånnerudveien 16 mot grensen til naboeiendommen
ligger det mange granittblokker med kilehull som
kan gi oss en ide om hvordan steinarbeidet har
foregått. Med øynene åpne har vi på en hundre
meters strekning blitt tilført atskillig geologisk viten.

Utsnitt av pantebrev (1828) fra den nordligste
Ånnerudgården.
Christiania. Den ble planlagt av Christian IV som
en forlengelse av ”Sølvveien” fra Kongsberg til
Hokksund (kjørbar i 1630) og videre fra Bragernes
til Christiania. Først i 1665 klarte man å få veien

Fotoet fra 1930-årene er utlånt av Astri Briseid,
Ånnerudjordet 36. Hun bor der den nærmeste
Ånnerudgården hadde frukt- og bærhage. På bildet er
slektninger samlet under ett av epletrærne. Dette står
nær gården ennå, og skal være fra 1812 – etterhvert
podet med fem sorter. Treet er en gjenganger i familiens album over generasjoner. Her fra v.: Hans Olav
Aannerud (Astri’s far), Alfhild Aannerud (eneste gj.levende, f. 1917), Ellinor Løken, Jenny Aannerud (som eide
gårdparten før overdragelsen til Hans Olav), Dagny
Aannerud.

POST 4
ÅNNERUD GÅRD har aner tilbake til kristen tid,
noe som er felles for gårder med navn som ender
på -rud (= rydning). De ligger gjerne i ytterområdene for bosetningen, ryddet fra år 1000 til 1350.
Eksempler er Kirkerud og Jonsrud (av det bibelske
mannsnavnet Johannes) i Lommedalen. Ofte er
første delen av gårds-navnet nettopp et mannsnavn,
som Arni eller Arnulfr for Ånneruds vedkommende.
Ånnerud har tilhørt Asker kirke i middelalderen. Gården lå øde etter Svartedauden, men ble
gjenopptatt i nyere tid. På slutten av 1600-tallet
var mesteparten eid av bonden som drev gården.
Det er to Ånnerud-gårder. Den andre ligger
nær Ånnerudjordet, som ruten passerer på vei
til Rideveien (POST 6). På eiendommen er det
en gammel frukthage, antagelig helt fra 1812. En
av brukerne fikk 20 riksdaler i premie for den av
Selskabet for Asker Prestegields Vel.

kjørbar til Christiania, og den ble hovedveien gjennom bygda fra da til den ble avløst av Rv. 40.
Av kartet ser vi at denne tradisjonsrike veien i
størst mulig grad gikk rettlinjet uten hensyn til stigningsforholdene. Fra Asker bru går veien opp mot
Ånnerudplatået og videre derfra i lange rettlinjede
strekk mot Lierdelet. Opprinnelig var veien smal, 6
alen bred, men utvidelser og fast dekke er kommet
til i tidens løp.
ASKEKALLENE kantet gjerne veiene i gammel tid, og ofte viser de hvor allfar engang gikk.
Askekallene bærer mange steder preg av å ha vært
”styvet”, dvs. bladverk og kvister har blitt skåret av

POST 5
”KONGEVEIEN” eller GAMLE DRAMMENSVEI
var den første kjørbare vei mellom Bragernes og
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Bildet er tatt i 1999 og viser en bit av “Kongeveien” slik den passerer bebyggelsen i Ånnerudområdet i dag. Asketrær kanter veien. Askekallen er Asker
kommunes symbol og henspeiler på opphavet til bygdas navn. Denne traséen
var gjennomfartsåre nr. 3, i dag normalt benevnt Gamle Drammensvei.

kalksteinsdragene sørger for.
Til forskjell fra ”Kongeveien”
søker middelalderveien til en
passering av Askerelva på et
naturlig vadested, ved Rabbe
bru på kartet.
Ruten til post 7 fører oss
forbi det sted middelalderveien
tar av, hvor vi tydelig kan se
kalksteinsryggen som stikker
opp i terrenget med tørre og
faste rabber, godt å ferdes på.

POST 8
HOGSTADVANNET har innbudt til livlige aktiviteter sommer som vinter. Ikke mindre
enn 5 badeplasser, flere med stupebrett, var i bruk
på strendene. Så vel Ånnerudjordet som Kalkåsen
nær Brendsrud ble brukt som øvre del av tilløpet
for to ulike hoppbakker, den siste til og med

trærne og brukt til fôr. Lauving ble det kalt og ga
et viktig fôrtilskudd.
Asken har gitt bygda vår navn, og mange
steder finner vi slike gamle asketrær. Gamle
Drammensvei forbi Ånnerud er et spesielt fint og
rett stykke av ”Kongeveien” hvor askekallene står
på rekke og rad.
POST 6
RIDESTIEN ASKER - ÅNNERUD passerer posten
slik som traséen er lagt inn på kartet. Vi ser at den
går et stykke nord for ”Kongeveien” og er mer
terrengavhengig enn denne. Det er ofte vanskelig
å finne ruten de eldste veigenerasjonene har fulgt,
da de såkalte ”oldtidsveiene” nærmest er stier og
ikke gjør så mye av seg i terrenget. De blir gjerne
nedbygd og oppslukt av nyere veier. Ut fra erfaring med tilsvarende spor andre steder i Asker og
landet for øvrig lar de seg imidlertid rekonstruere. I
utgangspunktet venter man i enhver bygd eller bygdelag å finne et flettverk av stier som i gamle dager
bandt sammen de enkelte gårder og deres kontakt
med sentrale steder i bygda, i første rekke felles
kultsteder og kirkesteder.
Enkelte av disse gang- og ridestiene har fått
større betydning enn andre og er blitt bevart
bedre, slik også med den vi står på. Det er tydelig
at den har vært holdt i hevd langt opp mot vår tid,
noe rekken av askekaller og steinmurer langs stien
viser. Det lar seg ikke gjøre å gå igjennom eiendommer hvor stien gikk over til Brendsrud, men i
retning Ånnerudskogen og Huken kan man fremdeles ane bitvis hvor den har gått. Typisk er at stien
går langs og på høydedrag med tørt underlag, noe

Foto fra 1999. Den nest eldste “Drammensvei” som
også var ridevei. Bildet er tatt nær Ånnerudjordet, ved
en tidligere olle. Legg merke til hulveikarakter, steinmurer og askekallene.
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POST 7
HUKENVASSDRAGET hadde i tidligere tider
ulike innretninger som det ikke lenger finnes
tydelige rester etter. Skriftlige kilder forteller
om kverner, sager og svarvervirksomhet. En
kosteskaftfabrikk ble også drevet av vannkraft
fra Hukenbekken.
De første bekkekvernene kom hit på
12-1300-tallet, og da var kvernkallen, - en oppfinnelse som etter sigende var hjembrakt av
vikingene -, selve kjernen i systemet. Senere
kom mølleprinsippet, gjerne med større vasshjul, der vannet ble ledet i en renne over hjulet
og falt ned mot dettes skovler. Utpå 1600-tallet

ble det installert flere oppgangssager i vassdraget. Å skjære tømmeret med vannkraft, som
avløsning for håndkraft (huggen-bord), var et
enormt fremskritt. Vannføringen vår og høst
ble utnyttet. Da gikk det nesten uavbrutt døgnet rundt, som oftest med en sagmester og
en bakgutt. 20 stokker oppskåret i døgnet ble
ansett som ”godkjent” i førstningen. Det håndsmidde sagbladet i denne grindsagtypen kunne
med vikkingen gi en fure på 1 1/2 cm når bladet
åt seg gjennom stokken. Man snakket om at
bordflatene var lodne som bjørnen. Senere, da
sirkelbladet kom med ny teknikk, ble ”silka” et
populærnavn på denne bladtypen.

Overstein

Understein

Renne

Skovler

Skissene viser utnyttelsen av vannkraft for oppgangssag, kvernkall, mølle.
brukt i Asker Skiklubbs eget mesterskap rett
før 1950. Skøytebane ble årvisst måkt ved
Storeberget. Isskjæring var det også i flere år, med
et eget andelslag som ansvarlig. Det kunne være
tungt arbeid når isblokker på opptil 170 kg skulle
opp av vannet. Transporten gikk til meieriets isbinge i Asker, som lå ved den nåværende Torvgården.
En slik isbinge hadde sagflis til isolasjon.

I Hogstadvannet gikk det ørret, abbor og gjedde, så på vannet har det også vært båtliv og fiske.
Badende unggutter i 1940-årene hadde som biinntekt innsamling av urteplanter med lange røtter
som vokste i strandkanten. Disse kunne mot cash
leveres til Asker apotek. Muligens var det kalmusrot som det av roten kunne lages en ekstrakt som
ble solgt på apoteket. Plantens bitterstoffer skal
stimulere appetitten og hjelpe mot vind i magen.
Det går fram av litteraturen at den også ble anbefalt brukt mot magekatarr, ved redusert gallesekresjon og i blodmangeltilfeller. Hos grekere og
romere ble roten brukt som offergave.
Hogstadvannet tjente i tørkesommeren 1947
som et ekstra reservoar for Askers vannforsyning, idet det måtte pumpes vann opp til Finsrud/
Brendsrud-vannene. Resultatet ble utrasninger da
grunnen sviktet, og jordmasser seg ut i strandkanten.
Gutten i svevet og nederst til venstre, Erik Gran, har
utlånt disse to fotoene som viser ungdommelig utfoldelse ved Hogstadvannet (Lilleberget) på 1940-tallet. På
bildene ses en del av Øvre Hogstad med jordveien, og
på nederste bildet litt av åsene. Spissberget lå helt til
høyre i nedre bildekant.
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Oslo over Bærum - Asker til Lier har vært presset
inn i en korridor langs de stupbratte åssidene. Ved
Skaugum har veifarene delt seg i en mer direkte
rute over Vøyen - Hanevold og en trasé over
Fjelken mot Røyrin, kirken og Asker-gårdene før
Askerelva passeres lengre ned.
Fra vårt ståsted kan vi se mot Nedre Hogstad,
hvor oldtidsveien gikk mellom driftsbygningen og
husene på tunet. Foruten den gamle hovedruten

POST 9
FLYTTBLOKKENE VED ”MELLOM HOGSTAD”
finner vi svært mange av fra posten og gjennom
”Veslehagan”. Posten er plassert ved en fremmedblokk, som forteller at den er fraktet dit med isen
da denne dekket området i istiden og først smeltet
ned og trakk seg tilbake for ca. 8000 år siden.
I avsmeltningsperioden var landet fremdeles
presset ned, slik at fjordnivået var ca. 210 m høyere enn i dag. Det betyr at mye av løsmaterialet
utenom de tyngste blokkene er skyllet bort under
landstigningen. Den marine grense omtales mer
under post 16.
Blokken vi står ved, har fått en underlig krukkeliknende utforming, noe som skyldes smeltevannets
slipning under isen, der denne blokken antagelig
har vært fastfrosset. Den består av bergarten gneis
som har et stripet utseende med visse mindre
motstandsdyktige partier hvor svarvingen har virket
sterkere. Når vi går gjennom feltet, vil vi se kantede blokker og mer avrundete stein og blokker,
avhengig av transportlengde og motstandsevne.
De fleste fremmedblokkene kommer nordfra, noe
som viser at isbevegelsen i området har hatt en
nord-sørlig retning.
”Mellom Hogstad”, et inngjerdet område like
ved stien, eies av Grete og Sigurd Bølling og inneholder en unik samling av gamle trehus og gjenstander, et resultat av eiernes sans og forkjærlighet for
kulturarven. Det er brukt betydelige summer og
stor arbeidsinnsats i bevaringsarbeidet.
Blant de gamle trebygningene er årestuen fra
Valle i Setesdal, opprinnelig oppført på 1500-tallet,
samt Høgkasinhuset fra Telemark, boligen til en av
landets dyktigste kirkebyggere.
POST 10
DEN ELDSTE RIDEVEIEN i området går inntil
posten her, og vi kan ane faret til Øvre Hogstad fra
den nye veien nedenfor eiendommen. Vi r egner
rideveien for å være fra eldre vikingtid. Dette bygger i stor grad på stiens forløp fra Hanevold/Vøyen
(se kartet), som var et knutepunkt i et veinett av
hulveikarakter som passerer yngre gravhauger fra
førkristen tid.
For å få et mer fullstendig bilde av oldtidsveienes forløp forflytter vi oss noen meter nærmere
golfbaneområdet med utsikt til Nedre Hogstad og
Skaugumåsen. Middelalder- og vikingtidsveiene fra

Nedre Hogstad hvor oldtidsveien gikk gjennom tunet.
Skaugumåsens stupbratte lavaplatå med overgang til
“Askers kulturelle ryggrad” fra Skaugum til Asker kirke i
sør (utenfor høyre bildekant). Foto 2001, T. Fjellang.

Skjæring av kornet på Nedre Hogstads jorder ved
Svarteberg, nå en del av golfanlegget. Ole Hogstad
på slåmaskinen, hans kone Nanna (bak) binder korn
nekene. Fotoet er utlånt av Mette Hogstad som mener
at dette bildet av hennes besteforeldre er tatt i 1930årene.
til Vøyen - Hanevold finnes det spor etter en
forbindelse til Asker mer eller mindre langsmed
Hogstadveien som bl.a. gjenfinnes i ”Limomnhagen”
på veien til Hukenbekken, så vi kan regne med at
gårdene også hadde forbindelse til bygdas sentrum.
Det gamle kirkestedet i Asker har en fremtredende plass i landskapet. De store gravhaugene
viser at her har det også vært et kultsted i førkristen tid.
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POST 11
HOGSTADGÅRDENE hører til gruppen av gårder
med navn som ender på -stad (=bosted) som er
eldre enn rud-gårdene, og ble ryddet i yngre jernalder eller i vikingtid, altså 600-800 e.Kr. Det var
sønner og døtre som flyttet ut og bygde egne hjem
i utkanten av gamlegården. I Asker er det mange
stad-gårder, særlig langs kysten, for eksempel
Arnestad og Østenstad. Første ledd av navnet er
oftest knyttet til et personnavn, som Arne eller
Øystein. På Hogstad har kanskje rydningsmannen
hatt tilnavnet hosvi som betyr grå. En forklaring
av navneforholdet har også vært ”høgste” for
høyestliggende stadirgård.
Det er to Hogstadgårder. På Øvre Hogstad
ligger det en gravhaug vest for tunet. Hogstad tilhørte lenge Asker kirke og kom først i 1793 i bondeeie. Øvre Hogstad blir ofte kalt ”Eventyrgården”
pga. den vakre bebyggelsen omkring tunet.
Jordveien er nå lagt ut til g olfbane.

Vi får et fint overblikk fra utsiktspunktet når
det gjelder selve hovedinnholdet av Askers naturog kulturlandskap. Skaugumåsens profil viser oss
hvordan et lavaplatå fra en geologisk periode for
ca. 350 - 250 millioner år siden (perm-tiden) også
i dag preger landskapet med de typiske stupene
som avgrenser de harde lavadekkene fra lavlandet
nedenfor. Fra Skaugumåsen kan vi se en rygg gå
mot sør som fører til kirken og markerer bygdas
midtpunkt. Med god grunn har strekningen blitt
kalt ”Askers kulturelle ryggrad”. Når løvet på
trærne ikke hindrer sikten, ser vi Skaugum gård og
alléen som fører fra hovedporten, hvor askerbøringene husker 17.mai-togene som hilser de kongelige,
så vel som minnestøtten ved kirken, hvor taler og
kransenedleggelser bevarer kontinuiteten for nye
slekter.

POST 12
”BRENDSRUDSTRANDA” ved utløpet av bekken
i Hogstadvannet ligger på en deltaavsetning som
vi ser bre seg på begge sider av bekken som har
gravd seg ned i avsetningen. Her var vadestedet
for den eldste kjente rideveien gjennom bygda, som
førte til Brendsrud og videre til Bragernes.
Ved utløpet av bekken ligger en pumpestasjon,
noe som minner oss om reguleringen av Finsrudog Brendsruddammene. Det var i 1934 at Asker
kommune vedtok at disse grunne smådammene skulle
bli Askers vannreservoar. Kommunestyret bevilget
penger, og det ble bygd en 4 meter høy demning ved
utløpet av Brendsruddammen. Den ble forbundet med
den oppdemte Finsruddammen ved bygningen av en
kulvert, en større rørledning under vann. Etter at vannene var fylt opp, ble det i praksis slutt på gårdsdriften
for Finsrud og Vassås. Det ble gitt et erstatningsbeløp
for tapet av jordveier.
I 1954 overtok Sandungen rollen som vannreservoar for Askerbygda, til det ble avløst av
Holsfjordanlegget.
Noen meter fra demningen i Brendsrud

Ole Hogstad avbildet ved hønsehuset på Nedre Hogstad
i 1930-årene hvor gårdsdrengen er klar til å frakte husbonden til kirke, eller kanskje hyggetreff.

“Veien blir til mens du går” eller “Gutta på tur” kunne
stå som tittel her, hvor Ole Hogstad legger ut fra Nedre
Hogstad i mellomkrigstid engang. På sin årvisse tur til
skogs, med sin turkamerat og fetter Erik Hagen (far til
John). Utstyr for 2-3 dagers uteopphold og Sandungen
i blikket var ikke uvanlig. Begge fotos utlånt av Mette
Hogstad.
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der oldtidsveien krysser
stien til ”Limomnroa”
og ”Kalkås”, hvor ruten
for turen fører oss på en
avstikker til et kalkutnyttingsområde med lange
tradisjoner.

POST 14
”TRILLINGENE” er et
populærnavn satt på
Foto tatt 1982. Øvre Hogstad gård. Man får fort assosiasjoner til “Kongsgården” hos
restene av tre kalkovner
Asbjørnsen og Moe. Gården eies i dag av Ragnar Svinningen, som driver stort bl.a.
som ligger tett ved hversom blomstergrossist.
andre. Den ene synes
vannet ligger for øvrig restene av en kalkovn delvis
å ha vært bygd oppå en
under vann, like ved ”Limomnroa”, et navn som
tidligere ovn, noe som forteller at det fantes ulike
viser til kalkdriften.
epoker i kalkbrennings-virksomheten på samme
For post 12, ved Brendsrudvannet, gjelsted. Alle tre ble drevet under Brendsrud gård.
der bare teksten i kursiv.
Den betydelige aktiviteten på et begrenset område
av eiendommen forklares ved rikelig tilgang på
POST 13
råstoff. Fra denne lokaliteten er det kort avstand
HULVEIEN som den eldste ridestien har fulgt opp
til ytterligere tre ovner. Navn som Kalkås og
mot Brendsrud, er et resultat av ferdsel gjennom
Limomnroa (lime: engelsk for kalk) er vitnesbyrd
århundrer. Vi ser også i dag den utgravning som
om en viktig b ondenæring.
skjer etter nedbør, hvor løsmasser skylles ut fra
Kalkbrenningen på gårdene har hatt en lang
stien, og hvis det ikke gjøres noe, blir fordypningen
Foto fra 1999. Et
stadig større. Det er altså ikke godt å avgjøre
utsnitt fra den eldste
hvor mye som skyldes slitasje fra moderne tid,
kjente ridevei gjennom
men anlegget til hulveikarakter har nok begynt
Askerbygda (OsloDrammen). Her meltidlig. Det beste inntrykk av en slik hulvei får vi
lom Hogstadvannet og
Brendsrud gård, med
tydelig hulveikarakter.

utvikling fra enkle
kalkmiler i tidlig
middelalder til de
såkalte bondekalkovner fra 1800-tallet,
bygd over samme
lest (se skissene
nedenfor).
Ovnene hadde et grunnriss på 6x6 meter og
en høyde på 4 meter. Innenfor den ytre muren
som ble ført opp, fantes en tilnærmet eggformet
sjakt, murt opp av gråstein og leire. Veden som

Her er Brendsrudvannet på et foto tatt i 1982. Det har
sammen med Finsrudvannet vært vannkilde for Asker i
mange år. Opprinnelig var disse oppdemte vannene nærmest for pytter å regne. Motivet er fra der bekken fra
Kvernhusdalen renner ut. Vardåsen i bakgrunnen. Litt av
Brendsrud gård kan skimtes.
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ble brukt, - kløvet og tørket stokkved, ca. 3 1/2
alen lang, - ble lagt inn i sjakten gjennom en gang,
ovnshullet. Bunnen i ovnen utgjorde ildstedet.
Den utbrutte kalksteinen ble stablet med mindre
stein nederst langs ovnssjakten, ca. 1 m høyt, som
et fundament. Deretter bygde man på med større
stein til man fikk en ”iglo” som tålte vekten av
resten av steinråstoffet lagt over seg. Etter at all
kalksteinen for en brenning var plassert, og veden
var på plass, kunne denne tennes gjennom ovnshullet. En brenning tok 1- 2 døgn. Med et forbruk av
10 favner ved fikk man i gjennomsnitt et resultat på
ca. 360 tønner brent kalk.

S

B

S

Virksomheten opphørte i slutten av 1880-årene.
Da overtok mer moderne former for sementproduksjon, som ble det aktuelle sluttproduktet.
Utover det lokale behov for brent kalk som
basisprodukt for muring gikk store mengder til
Akershus festning og slott, noe som fremgår av
gamle slottsregnskaper. En del kalk ble også brukt
til jordforbedringsformål etter hvert som nytten av
dette ble kjent i bygda. Her var ”potetprestene”
foregangsmenn og ga ofte råd direkte fra prekestolen.

S

O

S
B

Tegningene viser en kalkovn ovenfra og fra siden – sjakt (S), bunn (B), ovnshull (O).

POST 15
BRENDSRUD er også en rud-gård. Det må også
ha vært virksomhet her før kristendommen ble innført. Det er gjort flere oldfunn, og like ved gården
ligger en gravhaug fra hedensk tid. Gårdsnavnet
kan være avledet av mannsnavnet Brend, eller det
forteller om hvordan rydningsmennene svidde av
skogen.
Brendsrud gård var også eid av Asker kirke
i middelalderen, men i nyere tid kom den under
Nesøygodset som bestod av en svær samling av
gårder.
Brendsrud gård er delt i to. Tunet på den høyestliggende eiendommen har vært et praktfullt syn,
omkranset av gamle bygninger og en svær ask som
tuntre, nå dessverre falt for tidens tann. Den var
nærmest symbolet på Askerbygda.

Dagboka er nærmest en reskonto hvor alle økonomiske
forhold bonde/arbeider er notert. I ovenstående tilfelle
har Brendsrudbonden anført forhold om “Brydning
af kalksten” og “for kalkbrending” i 1886 (april/
mai). Lenger ut i boka viser posten “kjøbt for ham i
Drammen en liter kognak kr. 1,60/et pund kaffe kr.
1,15” at b onden også opererte som bank.

POST 16
DEN MARINE GRENSE, den høyeste havstand
etter istiden, kan avleses pga. bevaringen av
bekkedeltaer som ble avsatt mens landet fremdeles
var tynget ned av vekten fra innlandsisen. Det

12

Dette fotoet fra 1989 viser Brendsrud gårds vakre
hovedbygning som så absolutt er bevaringsverdig.

På dette fotoet fra 1989 fremtrer den vakre sidebygningen ved Brendsruds gårdstun. Foran har vi selve innbegrepet på Asker – en gammel askekall med strebende
grener og solide røtter. Det gir refleksjoner til Yggdrasil
i norrøn mytologi. For noen år siden måtte kjempen gi
tapt grunnet tidens tann.

varte noen tid etter at ispresset lettet før landet
igjen hevet seg.
Hevede bekkedeltaer gir en mulighet til også å
bestemme områdets maksimale neddykking, den
øvre marine grense. Forutsetningen for at dette
kan lykkes, er at avsetningene ikke er skyllet bort
etter hvert som strandkantens høyde synker. Det
er derfor gjerne på lite utsatte steder dette er
mulig, lune områder i bukter og viker hvor bølgene
fikk liten kraft. Lokaliteten ved posten tilfredsstiller
kravene, og det kan avleses en høyde på mellom
210 og 215 m.o.h. fra en tid for 8000 - 9000 år
tilbake. Den høyest registrerte marine grense i
Norge er på vel 220, fra en bekkedal ved Skådalen i
Oslo.
Der kulturstien passerer bekken, kan man like
ovenfor se den ytre delen av deltaet som består av
sjiktet sand og grusholdig materiale i ganske stor
mektighet. Langs bekken ned mot Finsrudvannet
finnes ikke spor etter tilsvarende dannelser som
ville kunne vise opphold i landhevningen. I denne
fase regner en med at landet steg forholdsvis raskt.

hundreår en betydelig attåtnæring for mange bønder i Asker. Råmaterialet i form av kalkstein skulle
ideelt sett finnes i nærheten, og ved Finsrud ser vi
kalksjaktene på andre siden av turstien, og anlegget
av transportvei til toppen av kalkovnen. Vi har et
unikt eksempel på et godt bevart totalmiljø for en
gammel produksjon.
Etter at kalksteinen var brent, fikk man mellomproduktet brent kalk. Ved tilsetning av vann ble
kalken lesket og kunne i siste fase gi en mørtel som
var datidens sement.
Ifølge opplysninger gitt av Ole Hogstad skal det
ha vært produksjon i Finsrudovnen i forbindelse
med byggingen av Askers nye hovedkirke som ble
reist i 1879, etter at den gamle fra 1200-tallet brant
ned fastelavnssøndag året før.
POST 18
”SKANSEN” ved Kongeveien menes å ha tradisjoner knyttet til beretninger om krigshandlinger i
Asker under Den store nordiske krig og svenskekongen Karl XII’s felttog i Norge i 1716. Det gjaldt
for Karl å ramme Danmark/Norge ved å innta
Norge og få hånd om ”sølvskatten”.
Etter at Christiania var inntatt, men
ikke Akershus, prøvde Karl XII å ramme
Slottskommisjonen (det norske styringsapparatet), som hadde trukket seg tilbake til
Drammensområdet. En av angrepsveiene fulgte
Kongeveien. På Ravnsborg gård ved Hvalstad lå
svenske styrker i bivuakk fra 2. april 1716 og 5
uker fremover. Det er vel den eneste gang Asker
har kommet i fokus i rikshistorien.

POST 17
FINSRUD KALKOVN er et eksempel på en
bondekalkovn, beskrevet under post 14 ved
Brendsrud. Kalkovnen ved Finsrud er sterkt
bevokst, men en vandring rundt den viser de
karakteristiske trekkene ved en slik ovn. Den er
bygd opp av passende stein fra området, helst så
harde at de tålte flere gangers brenning. Vi ser
at det til dels er brukt blokker og rullestein fra
bunnmorene. Kalkutvinning var gjennom mange
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en enkel forhugning av trær som i all hast ble hugget som sperre over veien for å sinke den svenske
fremrykningen mot Gjellebekk.
Karl XII’s felttog i 1716 endte med full tilbake
trekning og da han kom tilbake i 1718, falt han
utenfor Fredriksten festning i Halden for en norsk
kule.

Navn på Drengsrudkartet
og nærmeste omegn

Foto fra ca. 1975. Finsrud kalkovn, med ovnshullet
intakt, nederst i bildet. En av de best bevarte ovnene
i Asker. Står i dag som et taust vitne om en vesentlig
attåtnæring for bøndene i bygda. Av kalken lagdes
datidens sement. Virksomheten startet i tidlig middelalder. Finsrudovnen, der også kalkovnene finnes tett ved,
utgjør et unikt totalmiljø og fremstår som et ypperlig
objekt for anskuelighetsundervisning. Etter sigende skal
man ha brent kalk her i alle fall så sent som 1879, da
det gikk mørtel til Asker nye kirke. Den gamle (bygd på
samme lest som Tanum/Haslum kirker) brant året før.

I NÆRMESTE OMEGN har vi navn av betydning for forståelsen
av bosetningshistorien og oldtidsfarene.
Til urgårdene, der den første bosetningen fant sted, regnes
Asker og Berg foruten Nes. De hører til en type gårdsnavn
knyttet til rene naturnavn. Fra disse oppstod gårder med -vin
i endelsen. Noe yngre regnes gårder med -heim i endelsen,
utflyttergårder som Skaugum (Skog-heim) mot skogen, og
Sem (Sæ-heim) mot vannet (sæ=sjø). Fra samme tid regnes
Hanevold som man mener opprinnelig måtte bety ”Hanevagle”,
noe som kan bero på at gården lå på en rygg i terrenget.
Mellom Skaugum og Hanevold ligger Vøyen, gården ved vadestedet (Vodvin), hvorfra den eldste ridestien kommer inn på
kartet.

Man mener at den svenske oberst Löwenstern
allerede 23. mars hadde sendt 600 dragoner for å
vurdere den norske forsvarsstillingen som var opprettet ved Gjellebekk i Lier.
Det var her de norske styrkene hadde forberedt seg på at et hovedslag kom til å stå, og utbygd
sin hovedskanse tett ved Kongeveien, som var
eneste fremkommelige vei for en rytteravdeling.
Allerede 14. mars hadde ordre fra byfogdene i
Strømsø og Bragernes gått ut om å sende alle
”strandsiddere, bjelkehuggere og bordstablere
med redskap til Ascherskaugen”. Stillingen ble forsterket med et høyt og kraftig bjelkeverk forsynt
med et par porter som sperring av veien mellom
Christiania og Bragernes. De norske forsvarsstyrker var betydelige. Enkelte kilder opererer med
1200 dragoner og 4000 fotfolk, foruten reservekompanier og skiløperavdeling, men neppe egnet til
angrep på krigsvante svenske avdelinger.
Når det gjaldt oberst Löwensterns framstøt
23. mars, støtte hans fortropp temmelig uventet
på en norsk styrke på 30 dragoner og 60 fotfolk
som var sendt ut for å møte et eventuelt angrep
ved forposten. Den smale veien og dyp snø førte
til kamper mann mot mann, for utenfor veien sank
hestene nedi snøen så mange falt av og ble tråkket
ned av egne og fiendens hester. Det endte med at
partene etter tap på begge sider trakk seg tilbake.
Navnet ”Skansen” i Asker kan ha blitt hengende
igjen etter en trefning her. I tilfelle må vi tenke oss

Eldre gårdsanlegg kan ellers langt på vei tidfestes etter
språkform. Kartet viser flere eksempler på det og noen er
forklart i teksten på baksiden av kartet og i veiviseren. De kan
ha gårdsnavn som opprinnelig endte på -vin (=engmark) og er
fra før vikingtid. På kartet finner vi Dæli (av Dal-vin) og Borgen
(av Bjorgvin: engslette under berget). Videre finner vi gårdsnavn
som ender på -stad, som oftest fra vikingtid. Det er mange
stad-navn i Asker, og Hogstad-gårdene ligger i kulturstirutene.
Gårdsnavn som ender på -rud (=rydning) er kommet til etter
vikingtid og ligger gjerne i ytterkant av de dyrkede områder.
Yngre gårdsnavn kan være laget med grunnlag i naturen for eksempel Huken, som trolig kommer av ”en fremspringende høyde” eller ”et kroket elveløp”. Vassås ved Finsrudvannet
er også av denne typen.
Navn på deler av en eiendom har oppstått lokalt til alle
tider på en jordteig, en bekk, en knaus, en bygning, et personnavn, en funksjon eller anvendelse. På kartet er de satt med
uthevet trykk og i anførselstegn.
Konstruerte veinavn og adresser hører til det siste
hundreåret og kan ha en mangfoldig bakgrunn.
Navn med anførselstegn er forklart så langt man mener å
kjenne opprinnelsen, fra Askerelva og vestover:
Sverigehaugen, eller ”Sverigeberjet” på gammelt askermål
kan muligens skrive seg fra Karl XII’s nærvær i Asker i 1716.
Navnet Sole skanse har også vært i bruk, da noe nærmere
Solvang skole.
Skinnern var det gamle navnet på Solvang. Navnet har trolig
sammenheng med en garvestampe i Hukenbekken.
Milstein. Etter veiloven av 1824 ble det satt opp milesteiner
langs Kongeveien for å vise de reisende hvor de befant seg.
Øverst i Askerbrubakken sto det en stein som markerte 2 mil
fra Christiania (1 gammel norsk mil = 11,5 km). Etter overgangen til det metriske system (1 mil = 10 km) ble steinen flyttet
til innkjørselen til Asker prestegård.
Snippesletta. Snippen var et småbruk som lå i krysset
Kongeveien - Hogstadveien. Navnet kom trolig av den spisse
vinkelen i veikrysset. Snippesletta lå på den andre siden av
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Hogstadveien.
Skredderbakken synes å ha noe med det yrke som ble
utøvet i nærheten.
Smedsletta har en tilsvarende forklaring. Vognmann Petter
Hansen bodde her, og hans far smed Hans Kristiansen. Broren
Karl Hansen (Fossli) opprettet smie ved Drammensveien nær
dagens Nycomed. Om Smedsletta vet vi at der var en gammel
festplass, og tjente som fotballøkke, mye brukt under krigen.

et toje gjerne var en skrinn kam eller tørt lende krøtterne ble
ledet til/fra fjøset.
Støkket var en teig som Øvre Hogstad hadde på vestsiden
av vannet.
Kalkås ved Brendsrud ligger på en av kalksteinsryggene som
kan følges i lange drag gjennom Asker.
Limomnroa (eng. lime = no. kalk) viser til en kalkovn som
ligger helt nede ved Brendsrudvannet.

Galgeberg (Galgebakk) skal ha fått navnet etter en galge
som sto i området. Noen mener at galgen lå tett ved våningshuset på Huken. En tradisjon går ut på at ”Rettssalen” - en tømret
bygning like ved -, ble brukt til rettslokale en gang i året.
Røverkula lå i Ånnerudskogen, vest for Huken, som et egnet
utgangspunkt for overfall på reisende forbi stedet.
Simensrud (i dag Gl. Drammensvei 277 eller 279) var et av
de stedene langs Kongeveien der beboerne kunne skaffe seg
biinntekter ved å holde varmestue og uoffisielle skjenkesteder.
På 1800-tallet bodde Simen Simensen her med kone og 6 unger.
Lysthuset hadde samme funksjon som Simensrud.
Lokalhistoriker Karl Nilsen mente ”Lysthuset” lå i Lysthusbråten
11, mens andre mener på skrå over veien i Lysthusbråten 6.
Vanntroa er et minne fra den tiden Gamle Borgenvei førte
fra ”vanntroa” ved Drammensveien opp den bratte kjerreveien forbi ”Gamlestua” på Nordre Borgen til Kullebunn gård.
Hestene trengte vann før brattbakken.
Limomnhagen viser til kombinasjonen kalkovn og Hagen
gården. Fra å være en husmannsplass ble stedet delt i to gårder,
Østre og Vestre Hagen, utskilt fra Vestre Hanevold ca. 1842.
Dreierplassen (i dag Ånnerudskogen 2) var bostedet for en
tredreierfamilie - ”Dreiarfolket”. Hans Dreier (født 1787) hadde
kanskje verkstedet sitt ved et av de små vannfallene i Huken
bekken. ”Svarverudplassen” lå nær ved.
Svarverud (svarve=dreie) lå ifølge Arvid Fossum på toppen av
det vi i dag kaller Ånnerudbakken, vest for veien.

Kvernhusdalen ligger nord for Brendsrudvannet. Jøssong
hadde gårdskvern der. Trolig forsvant den ca. 1850. Det har
også ligget en kvern like før bekken renner ut i vannet. Dalen og
”elva” har hatt flere navn.
Svarverløkka høyere opp ble fraflyttet ca. 1870. En svarver/
dreier hadde damstokk og vannkraft til dreiemaskinen sin nede
ved Kvernhusbekken. Viktige produkter var spunser til øltønner
og kosteskaft.
Høgåssletta. Ved Høgås var det ryddet to plasser under
Hanevold trolig noe før 1850. De ble snart leilendingsbruk.
Innmarken var 8-10 dekar. Husene ble stående til omkring 1900.
Finsrudsetra (Finsrudhytta) tilhørte opprinnelig Finsrud
gård, men da Ole Olsen Finsrud en gang i 1890-årene overtok
og flyttet til Nedre Hogstad, beholdt han setra. Nedre Hogstad
brukte setra sommerstid for 12-13 melkekyr pluss ungdyr helt
opp til etter siste verdenskrig.
Melkeveien ble veien mellom gården og setra kalt.
Galteryggen vest for Finsrudvannet gjetter man på har fått
navnet sitt fordi den er spiss som ryggen til en galte.

Harbitztoppen (”Pengehaugen”) har navnet etter forfatteren Alf Harbitz (f. 1880) som bodde tett ved. Pengehaugen
kan muligens ha sammenheng med at kalkarbeidere fikk utbetalt
sine lønninger her. Et tømmerhus som lå på toppen, ble flyttet
til Asker sentrum og lå vis-á-vis Venskaben inntil det brant ned
før Trekantutbyggingen.
Svarteberg var nærmest en større ”holme” i Nedre Hogstads
jordvei. Store trær ga kanskje stedet et mørkt preg. Wittenberg
litt lenger mot nord kan muligens ha blitt kalt slik som et motstykke til Svarteberg.
Knøvlehaugen nord for Nedre Ho
gstad har nok sin opprinnelse i knuvl, ujevnhet, noe som
stemmer med høydens knudrete utseende. Av beboere bodde
”Knøver’n” her, en menneskelig parallell til topografien. I hans
tid ble det innimellom skjenket sterkere drikke enn kaffe med
sukker.
Badstuvenda langs veien til Jøssong var ifølge Tor Kristian
Østeby et smalt lite jordstykke innimellom åkerholmer, noe som
kunne kreve en del vendinger med hesteredskapen i vår- og slått
onn. Det sto en korntørke/badstu der, som regelen var, i god
avstand fra gårdsbebyggelsen ut i fra brannfaren i slike bygninger.
Ladeenga mot Hogstadvannet forteller at det har stått et lae
(ei løe) her.
Veslehagan var opprinnelig en hamnehage under Øvre
Hogstad. Da Lie var eier av Øvre Hogstad, ble området utskilt
og overtatt av en slektning. De nåværende eiere kaller stedet
Mellom Hogstad.
Brendsrudstranda, Lilleberget, Storeberget og
Spissberget på sørsiden av Hogstadvannet er naturnavn satt
på deler av strandlinjen. Både Brendsrud, Ånnerud og Øvre
Hogstad eide sin del ned mot vannet.

På bildet Nanna Hogstad, som var den siste “seterbudeie”
på Finsrudsetra drevet inntil siste v.krig. Her i litt mindre
typisk setermiljø på fotoet Mette Hogstad har lånt ut fra
familiealbumet.

Kjona og Toje på Brendsrud er bruksnavn som også går igjen
andre steder i Asker. En kjone ble brukt til korntørking, mens
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