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Fra Raumyr går det flere stier mot Fauleplass. En 
starter bak Tollumløkka, en annen bak Riksarkivet, 
en tredje vises med tursti-skilt fra Olavas vei. Alle 
fører de mot den rødmerka hovedstien.
Det er relativt bratt oppover åsen, uansett hvilket 
startpunkt vi velger.

Området er mye brukt, og stien er tydelig.
Oppover åsen preges terrenget av steingjerder og 

andre spor etter gammel tid. Et sted står en plakett 
ved stien, med et salmevers.

Det er om lag halvannen km til Fauleplass, men 
høydeforskjellen er betydelig, 
bortimot 200 m. Vi kommer først 
til et kryss med et skilt med 
anvisninger i alle retninger. Vi 
velger «Øvre Lurdalen», og tar 
en pust i bakken på benken i 
solveggen på Fauleplass.

Så er det bare å ta fatt på 
bakkene mot Langevanns- 
toppen. Stien går rett nordover, 
pass på å ikke havne på sti for 
langt øst. Vi passerer under ei 
kraftlinje, og har et steingjerde 
på venstre side. Det stiger litt, 
og mer skal det bli. Etter noen 
skikkelige pulsdriver-kneiker, er 
vi oppe på Langevannstoppen. 
Det høyeste punktet er på  
497 m.o.h.

Det er flere rasteplasser her 
oppe, med spor etter bål og fine sitteplasser. På det 
høyeste punktet står ei krokete furu med ei kasse. 
Her finner vi ei bok der vi kan registrere oss, og stille 
nysgjerrigheten om andre Langevannstopp-farere, og 
hvor mange ganger de forskjellige har nådd toppen.

Utsikten er formidabel: Gaustatoppen, Knuten, 
Blefjell, Skrim og Lågen, - se og nyt!

Det er bare en kort stubb nordover ned til Lange-
vann. Den beste rasteplassen ligger i nordenden av 
vannet, følg stien som går helt nede ved vannkanten 
på østsida av Langemann. Her er det fisk å få, og et 
yrende fugleliv. På svabergene øverst i vannet er det 
godt å dyppe slitne føtter.

Den som ikke er mett på utsiktsopplevelser, anbe-
fales å gå ut på pynten bak hytta, øst for svaberget. 

Her ser du langt utover Eiker og 
Drammensområdet.

En stistump vestover fra 
rasteplassen tar oss tilbake til den 
rødmerka hovedstien. Terrenget 
er adskillig flatere her oppe, men 
det stiger noe når vi følger stien 
nordover.

Det bærer forbi et lite tjern og 
videre, til vi er på Brennsetra, som 
ligger på 540 m.o.h. Her er det 
flott å raste i enga med utsikt over 
tjernet nedenfor og Knutefjell i det 
fjerne. De gamle bygningene på 
setra er i ulik stand, men plassen 
har en nydelig beliggenhet.

Herfra kan de aller ivrigste ta 
seg videre til Skjennåsknatten. 
Det er ca. 3 km.

Tilbaketuren går langs den rødmerka stien, forbi 
Langevann igjen. Der stien krysser kraftlinja, kommer 
en sti opp fra Bevergrenda. Hjemturen går adskillig 
raskere enn oppstigningen.

Langevannstoppen 
– en liten kondistest

Denne ruta er en morsom og variert tur – for den som tåler litt stigning.

Rute: Raumyr - Fauleplass - Langevannstoppen - Langevann - Brennsetra
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• Lengde: Ca. 8,5 km
• Kart: Kongsberg 1714 II 1:50.000 Orienteringskart Beveråsen
• FAULEPLASS: Fauleplass fikk navnet fordi det har vært spill-
plass for orrfugl i nærheten. Den siste som bodde på plassen 
var Olava Fauleplass. Hun ble født i 1881 og vokste opp på 
den vesle plassen. Hun bodde på Fauleplass til hun giftet seg i 
1918. Olava var kjent for å være veldig sterk, hun bar visstnok 
sekker på 50-60 kg fra byen opp bakkene i Sulusåsen. Hun  
jobbet med å slakte for folk, og med utstopping av dyr og 
fugler.
• BRENNSETRA: Brennsetra var opprinnelig seter til Brenne 
gård i Grosvoldkroken, men har antakelig ikke vært i bruk 
derfra siden 1600-tallet. På 17-1800- tallet var setra bebodd 
av skogsarbeidere ved Sølvverket. Senere ble den brukt som 
seter av folk fra Bevergrenda. 

(Kilde: Gerd Næss: «Seterdrift i Sandsvær».)

Alternativer:

• Start turen fra tursti-skilt i Daniel Barths vei, eller fra 
Stretalia, så går du via Stanga. Oppe ved den store 
masta er det flotte utsiktspunkt over byen.

• Du kan gå til Brennsetra fra Spitegrenda. Følg 
veien innover til høyre fra Bevergrendveien langs 
jernbanelinja til Numedalsbanen. Veien går oppover 
i åsen i hårnålssvinger, og utsikten blir bare mer og 
mer fantastisk jo lenger opp du kommer. Der veien 
slutter, følg sti videre opp til høyre til Brennsetra. 
Skikkelig bratt tur!
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Turen begynner med å følge Svartåsveien helt til 
enden, over toglinja og sørover til gården Rud.

Herfra går det en tydelig skogsvei østover. Dette 
er gammelt løkkelandskap, med grass i skogbunnen 
og vel bevarte steingjerder.

Vi kommer til et y-kryss, der det står et kart over 
fredningsområdet på Knutefjell. Vi går veien til høyre. 
Vi følger på rett fram (tar ikke av oppover), og går 
hovedstien som går på venstre siden av steingjerdet.

I neste y-kryss skal vi velge veien til venstre. Her 
er det merket med hammer og bergsjern-skilt.

Så bærer det oppover. Skogen er foreløpig 
ganske tett, og Svartåsbekken klukker lystig ved 
siden av stien.

Vi krysser bekken på ei lita bru, og kommer til 
skiltet kryss, der stien tar av mot Svartåstjern. Vi  
følger den andre veien, retning Bergmannsstien. 
Sjekk det fine utsiktspunktet rett ved krysset her!

Vi kommer straks opp på gruvefeltet. Her er 
inngjerda gruveåpninger og ruiner, mange av dem 
godt bevarte. I området er det flere tilgjengelige 
stollåpninger, der du kan titte inn og kjenne det kalde 
gufset som står ut.

Ta en avstikker til høyre her, og følg bekkefaret et 
lite stykke innover. Det er et flott område rundt Fader 
Adams stoll med godt bevart ruiner.

Stien tar oss videre oppover i åsen, det er ganske 
bratt stigning her.

Husk å ta pustepauser og snu deg og nyt utsikten. 
Du kan se Skrim, Stanga på Sulusåsen og boligfeltet 
på Gamlegrendåsen Syd herfra i klarvær.

Litt lenger opp i lia møter vi Bergmannsstien som 
går mot Saggrenda. Men vi følger anvisning mot 
Korset.

Vi kommer ut på Korsveien, og klatrer turens 
hardeste kneiker før vi når Korset, turens høyeste 
punkt på ca. 500 m.o.h. Vi har tilbakelagt en høyde-
forskjell på bortimot 300 m fra utgangspunktet.

Dette er et av de aller flotteste utsiktspunktene i 
gruveåsen, mesteparten av byen ser du herfra.

Nedstigningen er en behagelig rusletur. Først ned 
Korsveien, og vi kapper svingen med en snarvei-sti 
på venstre side. Så tar vi stien mot høyre fra Kors-
veien, og følger det tydeligste sporet ganske bratt 
nedover til Knoffemyrveien.

Vi følger  Knoffemyrveien sørover forbi små-
bruket, og ned til der veien avsluttes i en stor sving. 
Så gjelder det å finne den andre stien på høyre 
hånd, den skal gå ganske rett sørover.

Svartås 
– en tur i den 

sørøstlige delen 

av gruveåsen

Dette er en variert tur, med både sølv-

verksminner og pulstrening.

Rute: Svartåsveien - Fader Adam stoll 

- Korset - Knoffemyr
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Stien fortsetter sørover i behagelig terreng. Etter 
en snau kilometer kommer vi inn på den stien vi 
startet turen med.

Alternativer:

• Ta en avstikker til Svartåstjern, et  koselig skogs-
vann.
• Bergmannsstien: I kryss ovenfor  Svaratås-gruvene 
kan du ta Bergmannsstien til Fredriks stoll og  
Saggrenda, og er godt skiltet.
• Start i Funkelia eller på Knoffemyrveien, og ta 
runden derfra.

 
• Lengde: Ca. 7 km
• Kart: Kultur- og turkart Knutefjell 1:20.000
• Orienteringskart Bergmannsstien
• KNOFFEMYR: var opprinnelig ei løkke, 
men ble etterhvert gårdbruk med fastboen-
de. Navnet kommer fra familien Knoph som 
eide stedet på slutten av 1700-tallet.
• KORSET: Minnesmerke på det stedet kong 
Christian IV visstnok skal ha rastet etter at 
han hadde sett hvor det første sølvet på 
Kongsberg ble funnet. Opprinnelig stod det 
et trekors på dette stedet, der bergmennene 
holdt andakt på vei til gruvene om mor-
genen. Det nåværende minnesmerket ble 
reist i 1960. På den runde “Frokoststeinen” 
ved Korset er det inskripsjoner av navn og 
initialer til tyske bergmenn.
• Området ved Beständige Liebe gruve: Her 
ble det funnet gull i 1697, og det utløste en 
stor utbygging. Vann til driften fikk de ved å 
snu avløpet fra Svartåstjern fra sør mot nord 
og ved å føre det gjennom ei fjellgrøft fram 
til kunsten som lå nedenfor gruva.
• På Mynten ble gullet brukt til å lage 
gullmynter. Gullet tok dessverre fort slutt, 
og de store investeringene som ble gjort ble 
regnet som bortkastet.
• På rekke og rad ligger Beständige Liebe 
gruve, Mutter Eva gruve og Fader Adam 
gruve. Til sammen ble det funnet ca. 600 kg 
sølv i Svartås-gruvene, mesteparten i året 
1695. (Kilde: Sølvverksminner i Knutefjellet, 
Norsk Bergverksmuseum 1997).
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Vi starter turen ved jernbaneovergangen i Bergs- 
bakken. Et fint utsiktspunkt mot Korpemoen og byen. 
Rett på oversida av toglinja går en gangvei inn til 
høyre. Snart peker et skilt ut veien mot venstre, 
oppover i åsen.

Hele veien er det spor etter løkkedrift: rydnings-
røyser, steingjerder og hyppige innslag av grass i 
marka. Det er godt bevarte fegater her, stier med 
steingjerder på begge sider, der dyra har blitt ført.

Enkelte steder finner vi rester etter gjerdestolper 
i steingjerdene. Skur og små uthus er også tegn på 
aktivitet i åsen.

Det bærer oppover mot Monseberga. Her var det 
vanlig å feire 16. mai tidligere. Vi kommer til et  
y-kryss, der vi tar til venstre, og kommer opp på 
berget. Dette er stedet saluttene skytes fra.

Ta en avstikker helt ut på berget i retning Bergs-
bakken, og sjekk den flotte utsikten mot Skrim.

Vi er nå rett ovenfor bebyggelsen. En liten sti tar 
oss vestover. Her ligger rydningsrøysene tett i tett. 
Vi kommer til en av byens best bevarte fegater, som 

starter innerst i Bergsbakken. Den følger vi oppover. 
Her er en del stier på kryss og tvers, men vi følger 
den breieste veien nordover.

Innover her heter det Gunhildsrudløkkene.
Ved enden av løkka, velger vi veien som går på 

venstre side av steingjerdet. Snart kommer vi til 
«Gapet», ei gammel hule med en åpning som ser 
ut som ei dør. Her ble hestestaurer og ståltråd til 
hesjene oppbevart. Vi fortsetter nordover, til høyre 
for «Gapet».

Vi kommer til et kryss der fire veier møtes. Rett til 
venstre har vi noen underlige steingjerdeformasjoner. 
Kan det ha vært et tra, et sted der dyra ble samlet?

Vi fortsetter på den breieste veien, oppover i åsen, 
mot venstre. La deg fascinere av skålmurene som 
utgjør steingjerdene. Ytterst er det stablet stor stein, 
med småstein i midten. Her er det lagt ned mye 
arbeid.

I det neste store krysset skal vi egentlig skifte 
retning, men vi unner oss avstikkeren nordover mot 
et av byens flotteste rasteplasser.

Rute: Bergsbakken - Monseberga - Beckerkjøkkenet - Sannesløkka - Veslehåvet  

          - Bergsbakken

Storåsen og Håvet 
– en vandring i løkkelandskap

Dette er en vandring på historisk grunn på vestsida av byen. Hele Storåsen og Håvet 

bærer sterkt preg av løkkedrifta i sølvverkstida.
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• Lengde: Ca. 5 km
• Kart: Kultur- og turkart Knutefjell 1:20.000 
  Orienteringskart Storåsen
• LØKKENE I HÅVET: Mange berg-
mannsfamilier hadde løkker der de dyrket 
korn, grønnsaker og dyrefôr, for å spe på 
inntektene. Geiter, kyr, sau og hest beitet på 
løkkene. Kongsberg er den eneste byen i 
Norge som har bevart rester etter et såkalt 
bergmannslandskap. Det var ofte skrint og 
dårlig jordsmonn på løkkene. Folk la ned 
masse arbeid, og fylte på med jord for å få 
bedre matauk. Særlig kvinner og barn la ned 
mye arbeid på løkkene mens mannen jobbet 
i gruvene. 
I Håvet finnes godt bevarte løkker. Med 
dugnadsinnsats har de blitt ryddet og holdt 
ved like, og de beites nå av dyr.

(Kilde: Gry Charlotte Ljøterud Andersen)

Neste gang veien deler seg, går vi opp på en 
liten kolle, og der ligger Beckerkjøkkenet. Benker og 
bord i stein, bålplass og kjempemessig utsikt over 
Kongsberg. Navnet kommer visstnok fra en familie 
som bodde i byen på 16- og 1700-tallet.

Tilbake til det forrige store krysset, legger vi veien 
rett sørover.

Vi krysser enga på en idyllisk plass, der det ligger 
et knøttlite sveitserhus, og en falleferdig, stor låve.

Vi følger en sti som etterhvert blir en brei og god 
vei sørover. Snart kommer de bratte nedstigningene 
ned mot Håvet.

Fegatene her er ryddet, og det er viktig å bruke 
dem for å holde dem i hevd. Her beiter dyr, la dem 
være i fred. Spesielt viktig er det å holde hunder vekk 
fra løkkene der det går dyr, siden hundemøkk gjør 
beitet giftig.

Vi går ned den flotte fegata som kalles Vesle-
håvet. Da har vi Turistløkka til høyre og Sannes-
løkka til venstre. De nylagde gjerdene er felt inn 
i steingjerdene på gamlemåten. Veslehåvets 
endepunkt er innerst i Bergsbakken, og er merket 
med tursti-skilt.

Alternativer:

• Start turen innerst i Bergsbakken, ved å følge 
tursti-skilt oppover den tydelige fegata i nordgående 
retning.
• Avslutt turen med å velge Nålmakerganga, ei god 
fegate som går på sørsiden av Bergeløkkene, dvs. til 
høyre for hovedveien ned Håvet.
Kanskje du vil ta en avstikker opp til kronene i Håvet 
før nedturen?



Vi starter turen med å kjøre E134 til Meheia. Vi tar av 
mot høyre til «Barmsveien», som er skiltet med pil til 
«Hengsvann N». Etter halvannen kilometer er vi ved 
Brånabekk-krysset, der vi må ta føttene fatt.

Vi skal følge turistforeningens blåmerka sti, skiltet 
i retnings Selsli og Knutehytta. Stien går nordover og 
er godt merket. 

Vi beveger oss ved Hengsvann skyte- og øvings-
felt, som tilhører Telemark Heimevernsdistrikt. Det 
betyr at det kan være skyteøvelser i nærheten.

Det bærer slakt oppover i lia, etterhvert brattere. 
Etter halvannen kilometers marsj, kommer et kryss. 
Vi følger skiltanvisningen oppover mot venstre, i 
retning Selsli.

Vi kommer til et sted der det er rester etter 
Helgevanns pukkverk. På denne plassen skal det ha 
bodd folk fra 1770 til et stykke ut på 1900-tallet.  
Pukkverket ble satt opp for å betjene gruvene i 
området, og var i drift mellom 1772 og 1806.

Ruinene etter pukkverket er tydelig og godt 
bevarte, og ligger fint til ved Helgevannsbekken. Her 
er også rydningsrøyser, som vitner om folks slit på 
den vesle plassen.

Vi følger stien videre nordover langs bekken. 
Ved neste y-kryss fortsetter den blåmerka stien mot 
Selsli, men vi velger en mindre sti mot høyre, og 
snart ser vi Helgevann.

Denne flotte naturperlen ligger på 517 m.o.h. Her 
i sørenden er det fin rasteplass med benker og bord. 
Dammen ble restaurert i 1996 og er et staselig syn.

Legg merke til inskripsjonen på berget mellom 
benkene og brua over demningen. Den inneholder 
datoen 31/7 og årstallet 1861, hammer og bergsjern 
og initialene I.D.

Helgevann er en perle for fiske og friluftsliv. Langs 
breddene er det masse flotte berg og fine plasser 
å raste og kanskje la seg friste til en dukkert. Små 
holmer bryter vannflaten, og mot nordøst ruver tårnet 
på Jonsknuten. Den store halvøya i sørenden er 
spesielt flott.

Vi skal gå rundt Helgevann. Vi passerer halvøya, 
før vi fortsetter videre nordover langs vannets østre 
bredd. Noen steder er stien litt kronglete, men den 

Helgevann
– en perle sørvest for Knuten

Ved Helgevann kan du fiske eller bade, og nyte naturen i spennende gammel furuskog.

Rute: Brånabekk - Pukkverket - Helgevannsdemningen - 

          Helgevann rundt
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er grei å gå. Innimellom går vi helt nede ved vann-
kanten. Her er mange plasser som bærer preg av 
folks bruk.

Ved nordenden av vannet svinger stien rett vest-
over, og ved den store myra helt vest for Helgevann, 
klatrer stien oppover i lia vekk fra vannet. 

Snart møter vi på kryssende blåmerka sti. Dette 
er Turistforeningens sti mot Barmen. Den følger vi 
sørover nå.

Denne strekningen er morsom og lettgått. Stien 
følger høydedraget bortover langs Helgevass- 
skarvane. Det er fint utsyn mot Jonsknuten og åsene 
rundt, og vi ser glimt av Barmsveien nedenfor til 
høyre. 

Vi er i Knutefjells skogsreservat. Denne furu- 
skogen huser trær av alle slags fasonger, store, små, 
gamle, unge, krokete og rett. Og dem som har gitt 
seg over til naturens gang og blitt hjem for andre kryp 
og organismer.

Stien passerer også et par små skjerp og berg-
halder, og et lite tjern.

Etter å ha krysset en stor plankelagt myr, er vi 
tilbake til sørenden av Helgevann igjen. Vi følger den 
samme veien tilbake som vi kom opp, og det går som 
vanlig adskillig raskere ned.

Alternativer

• En kortere adkomstvei til Helgevann, er å kjøre 
enda lenger inn på Barmsveien, ca. fire kilometer 
fra hovedveien. Det går flere stier på høyre side av 
veien opp lia til den blåmerka Barmen-stien og til 
nordenden av Helgevann. 

De kan være litt vanskelige å finne. En god sti finner 
du ca 30 m sør for den lille parkeringsplassen som 
kommer rett etter gult «Bane 4»-skilt.
Det er fem kilometer å gå rundt hele Helgevann.

• Fra utgangspunktet vårt ved Brånabekk, kan 
du følge beskrevet rute til pukkverket. Derfra går 
det sti videre oppover åsen til mange interesante 
gruveområder. Du kan gå nordover over Nr. 8-åsen 
mot Knuten. Eller ta østover, til Knutehovet og 
Henschenseter. 9

 
• Lengde: Ca.  9 km
• Kart: Turkart Meheia 1:25.000 
  Kultur- og turkart Knutefjell 1:20.000 
• BARMEN SKOGSRESERVAT: Meste-
parten av denne turen går innenfor Barmen 
skogsreservat. Det ble opprettet i 2005 og er 
på snaue 16.000 da. 
Formålet er bl.a. å «bevare et tilnærmet 
urørt naturområde med sitt biologiske mang-
fold i form av naturtyper, økosystemer, arter 
og naturlige prosesser».
Det heter at «området har særlig stor betyd-
ning som en intakt naturskog, med lommer 
av urskogpreg». Vanlig friluftsliv og fiske er 
tillatt i fredningsområdet.



Vi starter turen med å kjøre til parkeringsplassen 
på Knuteveien, der veien inn til Sachsen går rett 
nordover. Vi passerer overstigerboligen på Sachsen, 
som ligger så fint til på ei blomstrende eng. Vi 
fyller vannflaska med nydelig drikkevann i en av 
brannkummene, og unner oss en sving bortom 
utsiktpunktet på den store berghalden i enden av 
veien. Her finnes også sakkerhus, en rekonstruert 
hestegjøpel, fundamentet etter et vannhjul og andre 
minner fra Sølvverket. Stedet er utstyrt med ei god 
informasjonstavle.

Krysset der stiene oppover i åsen starter, er godt 
skiltet. Vi skal følge blåmerka sti i retning «Knute-
hytta om rennene».

Et stykke før vi kommer inn på selve rennene, ser 
vi dem til venstre for stien. De er steinsatt på ned-
siden. Etterhvert kommer vi inn på stien langs selve 
rennene. Lytt til vannet somklukker i renna!

Vi kan så smått få glimt av den flotte utsikten mot 
Jondalen, som skal bli bare finere og finere gjennom 
denne turen.

Stien langs rennene er god å gå, og den følger 
stort sett høyden i terrenget. Denne strekningen 
heter «Soldatergravene».

Ved et bekkedele opphører renna, og stien tar 
seg oppover i noe brattere terreng. Snart kommer 
damhuset og demningen til Gyldenløve dam til syne. 
Et lite tråkk går innover fra stien. Her finner vi en liten 
inskripsjon på berget, som vi tyder til initialene «HK». 
Her skal være flere inskripsjoner også.

Vi går videre oppover, og nyter utsikten mot Has-
selåsen og helt til Drammen. Tårnet på Jonsknuten 
kommer til syne, overraskende nært. Terrenget flater 
ut, og vi kommer til rennene igjen. Ved neste kryss, 
følger vi renna, og de blå merkene.

Ved enden av renna mot Gyldenløve dam, på 
et svakt hellende berg finnes to flotte inskripsjoner. 
Kryss renna, berget ligger bare fem meter inn på 
andre sida. Den minste inskripsjonen sier: «Dette 
arbeide er bleven ferdig den 10 maan 1776».

Den andre er en forklaring til hele arbeidet med 
renna, over elleve linjer hogd i berget: «Til denne 
wandledning blev det første overdrag foretaget 
af reverets bergmester Johanes Bakke og siden 
marchsheideren Ziener. Anno 1776 den 7de maaned 
blev arbeydet anlagt og den 10de maaned inclusive 
fulferdiget. Gravernes længde er 730 lagter fra 
indfatningen og herhen hvor det begyner at falde af 
sig selv til Gyldenløv Dammen».

Vi går videre oppover langs Kongensdam-renna. 
Med litt ujamne mellomrom passerer vi godt synlige 
inskripsjoner i berget over renna. De forteller om 
arbeidets gang den sommeren i 1776, og hvem som 
ledet arbeidet på de ulike stykkene. En ekstra stor 
inskripsjon ligger nord for Aksla. Den inneholder 
fjorten linjer, og er godt synlig.

Et sted svinger renna krappt mot høyre, mens den 
blåmerka stien tar til venstre. Dette er korteste veien 
til Knutehytta. Men vi velger å følge rennene helt til 
startpunktet, selv om stien er noe mer kronglete og 
mindre oppgått her.

Rennene
– langs dammer og 

renner på Knuten

Vi skal gå langs Kongensdam-renna, et av 

de fineste kulturminnene på Knuten. 

Rute: Sachsen - Gyldenløve dam - 

Kongensdam-renna - Knutehytta - 

Gyldenløvefjell - Sachsen.
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• Lengde: Ca. 12 km
• Kart: Kultur- og turkart Knutefjell 1:20.000
• KONGENSDAM-RENNA: Vannrenna fra 
Kongens Dam til Gyldenløve Dam er ca. 
1,5 km lang. Den ble bygget i løpet av tre 
måneder i 1776. Omlag 300 mann var i 
arbeid på renna. Inskripsjoner i berget langs 
renna forteller om arbeidets gang, og hvor 
de forskjellige arbeidsstykene begynte og 
sluttet. Mange inskripsjoner er godt bevarte.
(Kilder: Per Halvor Sælebakke: «Inskripsjon-
er i Knutefjellområdet» og «Sølvverksminner 
i Knutefjellet», Norsk Bergverksmuseum. 
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Snart åpenbarer den store demningen seg: 
Kongens dam. Det er et imponerende byggverk i 
stein, bygget i årene 1711-13. Der vannet renner ut 
av dammen, ved «ansokningskanalen», finner vi en 
inskripsjon i ei steinblokk. Den er noe utydelig, men 
forteller at dammen ble utbedret i 1792.

Kongensdam-hytta kan være verdt et besøk. 
Statskog eier den vesle bua, som ligger idyllisk til i 
nordenden av Kongens dam, med fin utsikt til både 
demningen og Knutetårnet. Hytta er åpen for den 
som trenger ly for en regnskur eller vil hvile beina på 
den lille grasvolden utafor. Husk å skrive en hilsen i 
hytteboka.

På tilbakeveien velger vi stien øst for Kongens 
dam. Den går litt oppi lia overfor dammen. Mange 
steder har vi flott utsyn over vannet, og til Knute-
tårnet. Ved sørenden av Kongens dam klatrer vi ned 
på bilveien, som vi følger til Knutehytta. Her venter 
kaffe og vaffel eller et varmt måltid, for den som 
ønsker det.

Bak Knutehytta starter flere stier, og vi følger 
skiltet i retning «Kongsberg over Gyldenløve». 

Dette er en blåmerka sti. I starten følger stien den 
nye skiløypetraseen. Utsikten over Henriks dam er 
upåklagelig, med Skrimfjella bakom. I stikrysset litt 
nord for Henriks dam, må vi passe på å velge sti 
mot venstre. Den følger fjellkanten østover, se etter 
varden på nærmeste knaus og blå T-er. 

Vi kommer til idylliske Jerntjern, og følger stien 
over demningen. Stien går i åpent terreng, og vi ser 
langt og vidt.  Stien passerer flere små tjern, Dele-
steinstjern og Sachsentjerna, og det går nedover nå.

Omsider kommer vi til ei kryssende vannrenne. Vi 
er nå rett ovenfor Røde Kors-huset. Det passer fint å 
avslutte turen med vandring langs ei renne igjen, så 
vi velger denne snarveien til høyre. Snart er vi tilbake 
på parkeringsplassen ved Knuteveien.
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Østsida

Stien på østsida av Lågen ble åpnet for to år siden. 
Bystikomiteen har ryddet den, utbedret på vanskelige 
partier, og utstyrt stien med tydelig og god merking.
Startpunkt er Gomsrud, innerst i Idrettsveien. Der 
veien slutter finner vi «Tursti»-skilt og blåmalt staur, 
av den typen vi skal følge hele veien. 

Vi går i lett lauvskog, og kommer snart ned mot 
Lågen, som åpenbarer seg med flotte berg på 
motstående side. Det er ei øy. Elva smalner og fråder 
friskt ned Kloppfoss, nyt utsikten! Stien er forsterket 
med trappetrinn der det trengs.

Vi går videre, og har hele tida elva i øyekroken. 
Det går avstikkere ned til innbydende svaberg, og 
her er stille evjer med bademuligheter. Stien er god 
og velbrukt.

Vi kommer opp på et jorde, og følger jordkanten 
et stykke. Dette er Bingeplassen. Ute i Lågen ser vi 
øya Korsika.

Vi kommer ut i skog igjen, og nå går stien et 
par-tre meter høyere enn Lågen. Her er områder 
med gammel granskog, og av yngre blandet barskog. 
Et sted får vi et glimt av Skrimfjella. En andefamilie 
driver svømmetrening i vannkanten nedenfor der vi 
går.

Vi kommer til Laugerudevja, der det er en 
sigevannslagune, hvor sigevann fra Gomsrud avfalls-
anlegg blir renset.

Stien er lettgått, og siden vi følger så tett ved elva, 
er det fritt for stigninger.

Etter en stund blir lydbildet av vindens stille sus 
ispedd fuglesang utvidet med fjern trafikklyd. Det er 
ikke langt i luftlinje til rv 40 – vi er på Sundlandet, ved 
Laugerud sund.

Etter en rast på hvilebenken ved vannkanten,  
labber vi trøstig videre. Vi passerer et sandtak, og 
her kommer turens første stigning. 

Vandringer fortsetter på veier og stier, vi holder 
oss til de blå merkekjeppene. Vi får et flott utsyn over 
Lågen på en liten avstikker overfor Sliperiøya.

Vi kommer fram til Haugen, et stort hvitt sveit-
serhus, og en liten svipp tar oss ned til gang- og 
sykkelveien fra Rudsmoen til Labro.

Vestsida

Fra Labrodemningen kan man følge gang- og sykkel-
veien til Solstad, men vi velger å ta «omveien» langs 
elvebredden. Da går vi rett og slett oppover langs 
elva, og følger kanten på jordet der det ikke går sti 
nærmere vannet.

Det er ganske gjengrodd langs kanten, men gjen-
nom krattskogen kan vi se fløtekar langs den andre 
elvebredden. Ikke gå helt nede ved vannkanten, det 
er en mudderkant som er sleip og glatt.

Vi følger jordekanten også i vinkel her hvor elva 
tar en sving. Vi ser Sliperiøya og ei lita øy nærmere 
land. Vi kommer til de flotte, store svaberga som 
heter Fiskerberget, med fin sikt til Sundlandet på den 
andre siden. Snart kommer vi ut på den asfalterte 
Labroveien. 

Vi går videre på gang- og sykkelveien vis à vis 
Solstad Bo- og behandlingssenter. Vi går inn til 
høyre der et skilt sider «Menighetshus», går ned 
en veistump og kommer til en liten sti mot elva. Så 
følger vi et tråkk langs jordekanten, og snart helt 
nede ved elva. 

Til fots langs Lågen

Vi går tur langs Lågens bredd, på begge sider av elva.

Rute: Industriveien - langs Lågen til Labro, og fra Labro langs Lågen 

opp til Selliksdalen Renseanlegg
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• Lengde: Ca. 10 km
• Kart: Bykart Kongsberg 1:10.000
• NUMEDALSLÅGEN: Lågen er 352 km lang. Elva har et 
nedbørsfelt på 5554 km2
• LAUGERUDSUNDET: Her gikk det ferje over sundet i gam-
mel tid, og sundmannen bodde her. Ferja var bygget av tøm-
merstokker, og måtte antakelig stakes fram. Ny bru sto ferdig 
i 1877. Det ble slutten på ferjetrafikken. (Kilde: O. Såtvedt: 
Sandsværs Historie VIII).
• FLØTNING: Tømmerfløtningen i Numedalslågen opphørte 
i 1979. Dette var slutten på en mange hundreårig historie. 
Fremdeles kan man se minner fra denne tida langs vass-
draget, men de forsvinner gradvis. (Kilde: Labromuseet)

Her renner Lågen stille og vid. Stien blir brei, fin 
og flat på sandbunn.

Etter en stund kommer vi til et åpent sted med 
benk og gapahuker. Herfra går vei opp til Kongsgård-
moen og Sandveien.

Stien videre er brei og flat, men blir mer kronglete 
når elva svinger og vi nærmer oss Veungsdalen. Her 
stikker fine odder og nes ut i vannet. Korsika og øya 
sør for den kommer til syne, og det blir mer strøm i 
elva. 

Ved pumpestasjonen i Veungsdalen hopper vi 
over bekken. Langs den neste strekningen er stien 
smal og ujevn, og det er bratt helling ned mot Lågen. 
Trø varsomt her!

Mens vi klatrer bortover den kronglete hellinga, 
hører vi plutselig et kraftig plask i vannet, femten 
meter foran oss. Og jomen er det en bever! Den slår 
sint med halen, før den legger på svøm i rolig tempo 
nedover elva.

Hele veien langs Lågen bærer elvebreddene preg 
av beverens arbeider, både ferske og eldre.

Vi vandrer videre, og ved Kloppfoss er livlige stryk 
et flott skue. Etter hvert får vi gløtt av Industriveien på 
andre siden av elva. En sti tar av til venstre oppover 
til Steglet storkiosk.

Lågen flyter stille igjen, og snart kan vi høre trafik-
klyder fra Gomsrudveien. Vi avslutter ved Sellikdalen 
renseanlegg, rett ved næringsparken.
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Dette området er kjent 
og kjært for mange, 
mye brukt til rekreasjon 
og mosjon både som-
mer og vinter. Vi skal 
til Aspeseter, en liten 
seteridyll i Lurdalen.

Utgangspunktet 
for turen er parker-
ingsplassen ved 
Kjennerudvannet. I 
det innerste hjørnet av 
plassen starter stien, 
som også er løype-
trasé om vinteren. 
Denne biten kan være 
gjørmete, så hvis det 
er vått i terrenget, kan 
det være å foretrekke å starte turen samme vei som 
vi skal komme inn (se seinere i rutebeskrivelsen).

Vi krysser bekken som kommer fra Kjennerud-
vannet, og svinger nordover og innover, til vi kommer 
til et stikryss. Her skal vi til høyre. 

Stien innover herfra er brei og fin, og går i flatt 
terreng. Den vennlige furuskogen har spor etter folks 
bruk i gammel tid, her er både rydningsrøyser og 
steingjerder i fullt monn. Kanter er ryddet for kratt og 
småtrær, siden det kjøres skiløype her om vinteren.

Vi skal krysse under ei kraftlinje. Idet vi får øye på 
ei ganske nybygget og brei bru foran oss, tar vi av til 
venstre fra hovedsporet. Den stien vi følger videre er 
mindre, og tar oss nordover langs et bekkevassdrag. 

Vi kommer til den lille plassen Løkka, som ligger 
idyllisk til på en åpning i skogen. Her er ei flott eng. 
Det gamle, rødmalte stabburet har ei steintrapp som 
frister til en pust i bakken. Her finner vi årstallet 1885 
inngravert.

Vi skal nå gå 
over åsen nordøst 
for Løkka. Noen 
meter inn på 
skogsbilvein mot 
åskanten, tar en 
liten sti av mot 
venstre, oppover i 
åsen. 

Oppi bakken 
bør du snu deg, 
og nyte utsikten av 
Løkka, som ligger 
som et lite smykke i 
landskapet. 

Vi går  nordøst-
over til stien deler 
seg i et T-kryss. 

Her tar vi mot høyre. Det bærer videre oppover og 
bortover i furulia. Her er et gammelt, lite skjerp, og 
nedfallsfuruer påfører oss litt siksak-gåing. 

Vi går høyt oppe på åsen, parallelt med bekken, 
som nå har blitt ei lita elv. Etter en stund kommer 
nedstigningen. Elva krysses på ei bru, og vi skal 
videre mot venstre.

Et stykke videre klatrer vi over sauegjerdet, og 
snart bærer den umiskjennelige lyden av bjelleklang 
gjennom lufta. 

Etter et par bakker, er vi oppe på Aspeseter. Her 
er det flere bygninger av ulik alder, og stedet er som-
merbeite for en liten flokk med sauer og lam. Det er 
benker å hvile trette bein mange steder her på setra.

På hjemturen skal vi følge hovedveien. Langs den 
breie fine veien sørover, kan vi gå flere i bredden, og 
det heller jamnt svakt nedover hele veien. Her er det 
god plass både til rolige vandrere og forbipasserende 
joggere.

Til seters 

en sommerdag...
Denne turen er en vandring til småplasser i Lurdalen.

Rute: Parkeringsplassen ved Kjennerudvannet - Løkka - Aspeseter
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• Lengde: Ca. 7,5 km
• Kart: div. orienteringskart
• Navnet Lurdalen kan komme av det 
gammelnorske ordet «laug», som betyr 
vann.Førsteleddet kan også komme av 
det gammelnorske ludr, som kan ha flere 
betydninger: 1) kiste, 2) uthulet stokk (for 
kvernstein), 3) lur (blåseinstrument).   
                       (Kilde: Kongsberg kommune)

Ei grind sperrer veien, og skiltet «Sau beiter, lukk» 
gir klar beskjed om at vi skal ta hensyn til dyra.

Vi kommer til et veikryss. Her går bilvei til Løkka 
mot høyre. Veien kommer fra Fiskeløs på Gamle-
veien. Flott utsikt mot Skrim!

Vi krysser plassen, og finner stien som skal ta oss 
videre sørover. Vi  passerer noen fine tyttebærkoller 
på høyre side. Så kommer vi til den breie trebrua og 
krysset der vi tok av på oppturen.

I det neste stikrysset skal vi nå ta av mot høyre. 
Vi kommer snart ut på bilveien, og følger den opp og 
ned noen bakker.

Snart tar det av en liten sti over kollen mot Kjen-
nerudvannet. Vi vil avslutte turen med å rusle langs 
vannkanten. Og kanskje det passer å avslutte med 
en dukkert?

Alternativer:

• Vil du gå en kort tur, kan du følge stien langs øst-
siden av  Kjennerudvannet. Dette er en koselig liten 
sleng, med flere fristende rasteplasser ved vannet, 
og spennende gruveåpninger å se. Fra nordenden 
kan du gå samme vei tilbake, eller ta bilveien vest for 
Kjennerudvannet.

• Fra krysset der stien til Aspeseter krysser veien fra 
Fiskeløs til Løkka, kan du finne stien som går rett 
vestover. Den svinger etterhvert nordover og du kom-
mer til Aspesetra fra oversiden.
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Vi starter å gå i Stertebakke, der et «tursti»-skilt  
peker ut veien oppover i skogen. Denne første biten 
av ruta preges av lauvskog, ask, lønn og rogn.  
Deretter skal vi inn i furuskogen. 

Ei av byens best bevarte fegater leder oss inn i 
gammelt løkkelandskap. Her er det mye kulturhistorie 
i terrenget: steingjerder, beitegras og rydningsrøyser.

Mange småstier tar av til begge sider. Dette er 
et velbrukt turområde, perforert av med en mengde 
stier på kryss og tvers. Er du ikke kjent, er kart å 
anbefale.

Etter omlag 700 meter, midt i den siste oppover-
bakken før fegata når Langekjennveien, skal vi ta 
av på en kjerrevei mot venstre. Den slanger seg 
innover, noen steder bygget fint opp med stein.

På en lysning i skogen ligger Halling-låven på ei 
frodig eng. 

Vi går videre inn i skogen, 
parallelt med et godt bevart 
steingjerde, som stien krysser 
etter hundre meter.

Vi kommer inn på en annen 
sti, og holder til høyre, altså 
østover, på en tydelig, brei sti. 
Vi passerer en avstikker som 
går mot høyre. I neste kryss 
tar vi rett mot høyre, på den 
videste stien. Vi fortsetter  på 
denne tydeligste stien. Den 
er så brei at vi kan gå to i bredden. Det bærer slakt 
opp på en kolle. Hele veien her er det lite høydefor-
skjeller, men små koller skaper variasjon i terrenget.

Det kommer et y-kryss, der vi velger stien til 
venstre, fortsatt den tydeligste. Så heller terrenget 
litt nedover. Vi kommer raskt til et nytt y-kryss, der vi 
igjen velger venstre.

I det neste krysset velger vi sti som går oppover 
mot toppen av den nærmeste kollen. Nå hører vi 
tydelig trafikken fra Drammensveien, som ikke er 
langt unna i luftlinje. Fra  det øverste punktet av  
kollen ser vi ned på et stort, ganske nytt hogstfelt. 
Stien leder oss på venstre side av dette.

Sannelig får vi ikke et raskt glimt av Skrimtoppen 
mot øst, idet vi under ytterkanten av hogstfeltet.

Snart er vi nede på bilvei. Mot venstre ligger Aas-
kafeen men vi lar tanken på softis fare, og vandrer 
trøstig i vei sørover.

Fra parkeringsplassen i krysset, går vi østover 
mot Hundehytta. Litt til venstre for hytta går en sti ut 
i skogen. Nå skal vi igjen velge den tydeligste stien 
gjennom et par kryss. Stien er fin å gå gjennom 
furuskogen. 

Det er omlag en kilometer til Store Haurevann. 
Her er det fint å hvile beina, 
og kanskje noen har lyst på 
en dukkert?

Vi nyter medbrakt på 
det store berget på den 
nærmeste odden på vestsida 
av vannet.

Så bærer det videre på 
god sti til Lille Haurevann, 
som ligger 250 meter sønna-
for storesøstera.

Vi følger god og velbrukt 
sti tilbake til Hundehytta. Deretter går vi til Major-
plassen, og ser på hestene på Stall K.

Vi følger tråkk forbi ride-senteret, og gjennom ei 
grind. Det er viktig å holde grindene lukket, det er dyr 
i området.

Vi skal nå ta en sti som går mot sørvest. Den er 

Langs stier og veier på

Gamlegrendåsen

Vi velger blant en vrimmel av turstier på Gamlegrendåsen, det nærmeste turområdet

til veldig mange Kongsbergfolk.

Rute: Stertebakke - Hallinglåven - veien til Aaskafeen - Hundehytta - Haurevanna - 

          Majorplassen - Ruggesteinen - Stalsbergtjern - barnehagen i Langekjennveien
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• Lengde: ca 10 km, men 
med mange muligheter til å 
forlenge og forkorte
• Kart: Tur- og kulturkart 
Gamlegrendåsen -  
Skollenborg 1:15.000
• På det meste var det 103 
løkker på Gamlegrendåsen.

tydelig og brei, og går svakt oppover bakke. Her går 
skiløype om vinteren, det henger løypebånd i trærne, 
og enkelte gamle metallmerker. 

Mindre stier tar av fra hovedstien, som vi følger 
innover blåbærskauen.

I dette området er det også mange biter av stein-
gjerder som vitner om løkkedrifta som engang var.

Etter en snau kilometer på denne stien kommer vi 
over en kolle og til et stikryss med et iøyenfallende 
steingjerde midt i mot. Mot høyre går nå «Grosvold-
gata» ut på Langekjennveien. Men vi går videre rett 
fram i samme retning som før.

Vi kommer omsider til et stikryss i et noe myrete 
område. Her skal vi ta første til venstre, den smaleste 
stien. Sviller og stokker er heldigvis lagt ut på de 
blauteste partiene. 

Vi følger denne stien rett fram et stykke, selv om 
mindre stier tar av fra denne i begge retninger.

Ved et y-kryss ser vi at stien mot høyre forsvinner 
opp på en høy kolle. Det er selve Gamlegrendåsen, 
det høyeste punktet i området, på 277 m.o.h. 

Vi tar først en avstikker rett fram. Ikke ta av 
til høyre i neste y-kryss, men fortsett over ei lita 

myr. I andre enden av myra tar et lite tråkk av mot 
venstre oss de 35 metrene til Ruggesteinen. Den må 
selvsagt testes.

Vi går tilbake langs samme sti som i sted, og tar 
første sti opp på Gamlegrendåsen. Her er det ingen 
utsikt å stoppe for, så vi fortsetter ned på den andre 
siden.

Vi havner på lysløypa, og går mot høyre. Vi 
passerer det nesten gjengrodde ørlille tjerne Peke-
fingeren. 

Når lysløypa tar en sving, fortsetter vi rett fram på 
en sti til Stalsbergtjern. Her er det fine berg å hvile 
seg på.

Fra nordenden av vannet følger en sti videre 
nordover og kommer ut til et kryss. Dette er krysset 
vi var ved tidligere. Denne gangen tar vi mot venstre, 
på en bred og tydelig sti.

Etter at vi har krysset et stort steingjerde, tar vi av 
mot høyre, og krysser gjerdet igjen. 

Snart er vi ute på Langekjennveien, ved den 
nye barnehagen. Vi peiler oss inn på fegata mot 
Stertebakke igjen. Den står merket med «Tursti»-skilt 
på oversiden av det hvite huset. 
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Denne turen er bratt til å begynne med. Men når vi 
først er oppe ved Tangentjern, er det flatt og greit 
terreng å gå i, med mange variasjonsmuligheter og 
koselige rasteplasser.

Vi starter fra Dyrgravveien på Lindbojordet.  
Mellom Dyrgravveien 31 og 33 viser et «Tursti»-skilt 
vei oppover i åsen.

Det er en brei og velbrukt sti som tar oss oppover. 
Her er spor etter aktivitet i gammel tid i steingjerde-
rester oppover i åsen. Det er også fascinerende med 
store steinblokker i terrenget.

Det er bratt å gå, særlig til å begynne med. Det 
kommer innpå en vei fra høyre, som kommer fra 
Dildoksvingen, og nå er stien den rene autostradaen 
oppover. Atpåtil flater stigningen littegrann ut, så vi 
får igjen pusten. Vi kan nå få øye på byen glimtvis 
mellom furuleggene.

Vi gjør unna drøyt 150 meter stigning på den kilo-
meteren det er å gå opp til Tangentjern, som ligger 
på 330 m.o.h. Haus Gabelåsen troner over oss. Den 
går opp til 430 m.o.h.

Endelig er vi oppe på demingen på Tangentjern. 
Sørfra kommer en sti på demningen fra Rundetjern. 
De aller mest utsiktshungrige anbefales å gå denne 
en halv km og klyve opp på utsiktspunktet Barbro-
kollen. Herfra ser du både langt og vidt.

Men det er ikke verst utsikt fra demningen heller. 
Vi skal videre nordover langs Tangentjerns østre 
bredd.

Her går stien mange steder helt nede ved vann- 
kanten.  Den er noe kronglete og smal, og innbefat-
ter litt klatring her og der, og det er bratt ned mot 
vannet. Ikke ta med de minste barna hit! Stien går 

imidlertid svært vakre omgivelser. Glem ikke å snu 
deg og se Skrimfjella bak deg!

Vi når enden av Tangentjern, og legger ruta ut 
langs kjerreveien som fører helt ut på neset i nor-
denden av vannet. Dette må være områdets flotteste 
rasteplass!

Vi fyller drikkeflaskene og rusler langs veien nor-
dover et lite stykke. Rett etter den første hytta, finner 
vi en sti som tar av mot venstre. Vi passerer først 

Tangen-

tjern 
og Rundetjern

Fine vann og gode stier preger dette 

populære turområdet.

Rute: Dyrgravveien - Tangentjern - 

Kjennerud - Speiderroa - Tangentjern 

- Rundetjern - Idrettsparken



19

den vesle plassen Nordre Roa, før vi kommer inn på 
tunet på Speider-Roa. De som har vært speidere på 
Kongsberg har gode minner herfra.

Vi fortsetter på stien på andre siden av tunet og 
nedover. Rydningsrøyser og steingjerder forteller at 
det har vært løkkedrift her i tidligere tider.

I stikrysset velger vi veien mot venstre. Dette er 
en fin og lettgått sti, som følger høyden i terrenget. 
Vi går parallelt med Kvarthusdalen på høyre side. 
Det er en drøy kilometer ned til vi igjen er ved 
Tangentjern igjen.

Vi kommer opp på demningen på sørsida av van-
net, og går oppå denne.

Mellom Tangentjern og Rundetjern er det en 
tydelig kjerrevei, men også flere stier å velge mellom. 
Vi går den brede vei, og er snart nede ved Runde-
tjern, som ligger 50 meter lavere enn Tangentjern.

Vi tar oss tid til en liten avstikker mot høyre. Når 
vi kommer til ei lita brua, er det en stollåpning rett til 
venstre. Bakken videre oppover her blir kalt  
«Himmelfarten». Den er oppkalt etter Himmelfart 
gruve, som ligger oppe på åsen nordafor her. Navnet 
passer godt på den bratte kneika. 

Vi snur før vi blir fristet til å klatre opp, og rusler i 
stedet langs Rundetjerns nordende. Her finnes det 
også et nes som er en populær rasteplass. 

Borte ved det firkantede damhuset i betong, går 
veien nedover mot sivilisasjonen. Vi følger den et 
utsiktspunkt, der du kan skue utover Sulusåsen, 
Stanga og deler av byen.

Denne veien fortsetter ned til Stollveien. Men vi 
velger stien som tar inn til venstre. Den går nedover 
gjennom en stemningsfull gammel granskog. Vi 
kommer ned innerst i Idrettsparken, i bunnen av 
hoppbakken.

 
• Lengde: Ca. 5,5 km 
• Kart: Kultur- og turkart Knutefjell 1:20.000 
  Bykart Kongsberg 1:10.000 
• RUNDETJERN var det første magasinet 
for vannverket i Kongsberg. Det kan være 
bygd så tidlig som i 1639. På slutten av 
1700-tallet dekket vannledningsnettet 
kvadraturbebyggelsen fra Kirketorget til 
Bussedalen. I 1720-årene ble Tangentjern 
koblet til vannverket i Kongsberg.   
                        (Kilde: Kongsberg kommune)
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