
Omtale av postene:

1  DRENGSRUD SKOLE
Dagens stilfulle bygning danner en foreløpig 
sluttstein på en 140-årig utvikling hvor eldre 
skolebygg er bevart. Den eldste skolen lig-
ger til venstre for oppkjørselen til Drengsrud 
gård. Den ble tatt i bruk 26.oktober 1864 med 
92  elever, mens dagens skole har 335 elever, 
hvorav rundt 10% har fremmedkulturell bak-
grunn (tall fra mars 2002).

2  MOTORVEIEN E18 
    og DRAMMENSVEIEN (Rv.40)
E18 forbi Drengsrud ble ferdigstilt i 1969 og 
avløste Rv.40. De gir et bilde av de 2 nyeste 
 veigenerasjoner i ”Vestkorridoren”. Rv.40 
hadde mange krappe svinger uten for ster-
ke stig ninger. Som riksvei fra 1905 til 1969 
ble den utbedret i takt med økt hastighet. 
Kravene som moderne motorisert ferdsel 
måtte tilfredsstille, førte til behov for mot-
orvei på den sterkt  trafikkerte strekningen. 
Konstruksjonen av en slik er arealkrevende, 
men kan likevel gli inn i landskapet på en har-
monisk måte.

3  GEOLOGI og TERRENGFORMER
De langstrakte daler og rygger i lavlandet vest 
for indre Oslofjord skyldes foldete lagdelte 
bergarter. På andre siden av motorveien kan 
vi se skifer- og kalksteinslag 
som står steilt og kan følges parallelt med 
veien.
De foldete bergartene er kambrosilurske (600-
400 millioner år siden) og har en retning NØ - 
SV. Kommunikasjonslinjene har i hovedsak fulgt 
disse terrengformene.
Bergarter av forskjellige typer finnes som for  -
støtningsmurer og hageanlegg langs en hundre 
meter lang strekning fra post 3. 
Parkeringsplassen for Drengsrud skole og 
lekeplassen viser også bruk av så vel naturlige 

som slipte og polerte granitter.
4  ÅNNERUD GÅRD
Ånnerud gård har aner tilbake til kristen tid, 
noe som er felles for gårder med navn som 
ender på -rud (=rydning). De ligger som regel 
i ytterområdene for bosetningen, ryddet fra 
år 1000 til 1350. Ofte er  første delen av gårds-
navnet et mannsnavn, som Arni eller Arnulfr 
for Ånneruds del. Det er to Ånnerudgårder. 
Den andre ligger nær Ånnerudjordet. I middel-
alderen  tilhørte Ånnerud Asker kirke.

5  ”KONGEVEIEN” eller 
   GAMLE DRAMMENSVEI
”KONGEVEIEN” var den første kjørbare vei 
mellom Bragernes og Christiania, planlagt av 
Christian IV som en forlengelse av ”Sølvveien” 
fra Kongsberg til Hokksund (kjørbar i 1630). 
Først i 1665 ble den kjørbar til Christiania. 
Kongeveiene gikk mest mulig rettlinjet (se 
kartet). ASKEKALLENE kantet gjerne veiene i 
gammel tid, og ofte viser de hvor allfar engang 
gikk. Askekallene er mange steder ”styvet”. 
Lauvingen ga fôrtilskudd. Asken har jo også 
gitt bygda vår navn.

6   RIDESTIEN ASKER - ÅNNERUD
Kartet viser den trasé ”oldtidsveien” antagelig 
fulgte, men det er ofte vanskelig å finne ruten 
til de eldste veigenerasjonene som nærmest 
er stier. De blir gjerne nedbygd og oppslukt 
av yngre veier. Enkelte av de gang- og ride-
stier som i eldre tid bandt gårder og bygdelag 
sammen, har fått større betydning enn andre 
og er blitt bevart bedre. Det er tilfelle ved 
den stien vi står ved. Det er tydelig at den har 
vært holdt i 
hevd langt opp mot vår tid, noe rekken av 
askekaller og steinmurer langs stien viser.

7  HUKENVASSDRAGET
Hukenvassdraget hadde i tidligere tider ulike 
innretninger som det ikke lenger  finnes tyde-

lige rester etter. Skriftlige kilder forteller om 
kverner, sager og svarvevirksomhet. De første 
bekkekvernene kom hit på 12-1300-tallet, 
da kvernkallen var kjernen i systemet. Senere 
fikk vi mølle prinsippet, og utpå 1600-tallet opp-
gangssager.

8   HOGSTADVANNET
Hogstadvannet har innbudt til livlige aktivite-
ter sommer som vinter. Det var fiske og båt-
liv, 5 populære badeplasser langs vannet og to 
hoppbakker med tilløp nær Ånnerudjordet og 
Kalkåsen, samt dugnads-oppmåkt skøytebane 
ved Storeberget.
Isskjæring var det også i flere år. De tunge 
isblokkene ble fraktet til meieriets isbinge i 
Asker, som lå ved den nåværende Torvgården. 
Tørkesommeren 1947 raste jordmasser ut i 
vannet i området rundt posten.

9  FLYTTBLOKKER VED ”MELLOM 
   HOGSTAD”
Det er mange flyttblokker fra posten gjennom 
Veslehagan. Posten er plassert ved en frem-
medblokk som forteller om transport med 
isen, da denne dekket området i istiden og 
først smeltet ned og trakk seg tilbake for ca. 
8000 år siden. Blokken vi står ved, har fått en 
underlig krukkeliknende utforming, noe som 
skyldes smeltevannets slipning under isen, der 
denne blokken har vært fastfrosset. Gneisen 
har et stripet utseende med noen mindre 
motstands dyktige partier hvor svarvingen har 
virket sterkere. Innenfor gjerdet finnes bl.a. 
en rekke verdifulle trebygninger, skaffet til 
veie av privat samler.

10  DEN ELDSTE RIDEVEIEN
Den eldste rideveien regner vi med er fra 
eldre vikingtid. Dette bygger i stor grad på 
stiens forløp fra Hanevold/ Vøyen (se kartet), 
som var et knutepunkt i et veinett av hulvei-
karakter som passerer yngre gravhauger fra 
førkristen tid. Ved å forflytte oss noen meter 
nærmere golfbanen får vi et fint utsiktspunkt, 
hvor vi ser mot Nedre Hogstad, hvor oldtids-
veien gikk mellom driftsbygningen og husene 
på tunet.
I bakgrunnen ser vi Skaugumåsens bratte pro-
fil som viser hvordan middelalder- og viking-
tidsveiene fra Oslo over Bærum-Asker til Lier 
har vært presset inn i en  korridor langs åsene. 
Vi kan se hvordan det gamle kirkestedet i 
Asker har en fremtredende plass i landskapet.

11  HOGSTADGÅRDENE
Hogstadgårdene hører til gruppen av gårder 
med gårdsnavn 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. Første ledd i navnet er oftest et person-
navn. På Hogstad har kanskje rydningsmannen 
hatt tilnavnet hosvi som betyr grå. En forkla-
ring av navnet kan også ha vært ”høgste” for 
høyestliggende stadirgård.

Det er to Hogstadgårder som lenge tilhørte 
Asker kirke og først i 1793 kom i bondeeie.
Øvre Hogstad blir ofte kalt ”Eventyr gården” 
pga. den vakre bebyggelsen omkring tunet.

12  ”BRENDSRUDSTRANDA”
Brendsrudstranda ved utløpet av bekken i 
Hogstadvannet ligger på en deltaavsetning, 
der det har vært et vadested for den eldste 
kjente ridestien gjennom bygda, som førte til 
Brendsrud og videre til Bragernes.
Ved utløpet av bekken ligger det en pumpe-
stasjon. I 1934 ble Finsrud- og Brendsrud dammene 
besluttet demt opp for å bli Askers vannreser-
voar, og den 4 meter høye dem ningen foran 
Brendsrud dammen senere bygd.  I 1954 overtok 
Sandungen som vannreservoar for Askerbygda, til 
det ble avløst av Holsfjordanlegget. 

For post 12, ved Brendsrud vannet, gjelder den 
kursive  teksten.

13  HULVEIEN OPP MOT BRENDSRUD
Hulveien som den eldste ridestien har fulgt 
opp mot Brendsrud, er et resultat av ferdsel 
gjennom århundrer. Mye skyldes slitasje fra 
moderne tid, men anlegget til hulvei karakter 
har begynt tidlig.
Det beste inntrykk av hulveien får vi der old-
tidsveien krysser stien til ”Limomnroa” og 
”Kalkås” (POST 14).

14  ”TRILLINGENE” i KALKÅS
”Trillingene” er et populærnavn satt på 
restene av tre kalkovner som ligger tett ved 
hverandre, drevet under Brendsrud gård. 
Fra denne lokaliteten er det kort avstand til 
ytterligere tre ovner. Det var rikelig tilgang på 
råstoff. Navn som Kalkås og Limomnroa (lime: 
engelsk for kalk) er vitnesbyrd om en viktig 
bondenæring.
Kalkbrenningen på gårdene har hatt en lang 
utvikling fra enkle kalkmiler i tidlig mid-
delalder til de såkalte bondekalkovner fra 
1800-tallet, bygd over samme lest.
En mer utførlig omtale av denne perioden 
finner man i heftet. Dette inneholder også et 
figurmateriale som viser ovnenes oppbygning 
og virkemåte.
Lang rute går til en annen av disse ovnene, 
Finsrud kalkovn. 

15  BRENDSRUD GÅRD
Brendsrud er også en -rudgård. 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 mannsnav-
net Brend, eller det forteller om hvordan ryd-
ningsmennene svidde av skogen.
Brendsrud gård er delt i to. Tunet på den 
høyest liggende eiendommen har vært et 
praktfullt syn, omkranset av gamle bygninger 
og en svær ask som tuntre, nå dessverre falt 
for tidens tann.

16  ”DEN MARINE GRENSE” ved  
      FINSRUDVANNET
Den marine grense forteller om den høyeste 
havstand etter istiden og kan avleses på høy-
den av hevede bekkedeltaer. De forutsettes å 
være avsatt mens landet fremdeles var tynget 
ned av innlandsisen. Bekkedeltaet kan beva-
res der det har vært lite utsatt for nedskylling 
under landhevningen.
Lokaliteten tilfredsstiller kravene, og høyden 
er bestemt til mellom 210 og 215 m.o.h., den 
høyeste havstand fra en tid for 8000-9000 år 
tilbake.

17  FINSRUD KALKOVN
Finsrud kalkovn er et eksempel på en bon-
dekalkovn. Den er sterkt bevokst, men en 
vandring oppå og rundt den viser de karakte-
ristiske trekkene ved en slik ovn. Det henvises 
til heftet for detaljene. Imidlertid er det ved 
Finsrud synlige kalksjakter på den andre siden 
av turstien, samt transportveien til ovnen. 
Vi har derfor et unikt eksempel på et godt 
bevart totalmiljø.

18   ”SKANSEN” VED KONGEVEIEN FRA 
       CHRISTIANIA TIL BRAGERNES
Her ved Kongeveien, hvor så mangfoldig 
transport har foregått, finnes også tradisjoner 
knyttet til rikshistoriske begivenheter.
”Skansen” har tradisjoner knyttet til beret-
ninger om krigshandlinger i Asker under Den 
store nordiske krig og svenskekongen Karl 
XII’s felttog i Norge i 1716. På Ravnsborg gård 
ved Hvalstad lå svenske styrker i bivuakk fra 
2.april 1716 og 5 uker fremover. Herfra fore-
gikk et av fremstøtene mot de norske styr-
ker ved Gjellebekk, men som slo feil pga. dyp 
snø og trang fremrykningsvei som hindret de 
svenske dragoner. De retirerte etter å ha hatt 
en forpostfekning og oppdaget hvor sterkt 
skansene ved Gjellebekk var utbygd. Navnet 
”Skansen” i Asker kan ha blitt hengende igjen 
etter en  trefning her. I tilfelle må vi tenke oss 
en enkel forhugning av trær som i all hast ble 
hugget som sperre over veien for å sinke den 
svenske frem rykningen mot Gjellebekk.
Det er vel den eneste gang Asker har  kommet 
i fokus i rikshistorien.

DRENGSRUD KULTURSTIER 
- en orientering og kortfattet omtale av postene
Terrenget i denne delen av Askerbygda viser et variert landskapsbilde med vekslende 
natur- og kultur miljøer. Kulturstier av varierende lengde er lagt i terrenget, som vist 
på kartet. Da stiene mange steder går i randsonene til Asker Golf klubbs bane, må det 
advares mot opphold på  golfbaneområdet i spille sesongen, 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.

Kulturstiene er beregnet for gående (ikke sykkel, barnevogn og lignende), da rutene 
delvis går på ujevnt underlag. Skilting og blåmerking hjelper deg på rett vei. Langs 
rutene er det markert poster ved stolper merket kultursti og et tall, som viser loka-
liteter av spesiell  interesse. På kartene finnes disse nummerert fra 1 til 20.

På dette nedfotograferte kartet i A3-format vil du i det følgende finne en kortfattet 
omtale av postene. I et hefte, - veiviser for kulturstiene -, som er myntet på spesielt 
interesserte,  finnes mer utfyllende opplysninger generelt og om de enkelte postene. 
Her inngår det samme kartet som midtsider, til  utbretting.  Veiviseren vil være til-
gjengelig på nærmere angitte steder.

En prosjektgruppe i Asker og Bærum Historielag 
bestående av Tore Brønner, Berit Sagen Ramsfjell og 
Torbjørn Fjellang har vært ansvarlige for kultursti
opplegget.  Bistand er mottatt fra Akershus Vegvesen/
Museumsutvalget,  Asker kommune og Drengsrud 
skole, samt velvillig ytelse fra grunneiere, vel og Asker 
Golfklubb.
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DRENGSRUD
HISTORISKE VEIANLEGG

Europaveien, E-18; 1967 - 1969

Drammensveien; 1905

Gamle Drammensvei, "Kongeveien"; 1665
Ridesti Asker - Ånnerud; eldre enn 1593

Ridesti Vøyen - Hanevold - Hogstad; eldre vikingtid
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Allé beplantning, askekaller

KULTURSTIER
Kort rute (3,3 km) - Merket blått i terrenget

Lang rute (5,1 km) - Merket blått i terrenget

Parkering

Brendsrud

Grunnlagsarbeid: Asker og Bærum Historielag

Kartbearbeiding: Asker kommune, kart- og oppmålingsavdelingen, april 2002
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