#17 Dalsmåsan rundt
Du starter turen fra Linnebråte parkering og går sydvestover i det vakre
kulturlandskapet. Følg skiltingen østover fra Fylkesvei 157. Her følger
kjerreveien inn mot Dalsmåsan og tar av mot Saraåsen. Turen frem til åsen går i
granskog. På Saraåsen finner du restene etter én av fire tyske radarstasjoner i
området. Radaren va i bruk fra 1943 og brukt til krysspeiling av fly. Radartypen
heter Freya, oppkalt etter den norrøne gudinnen Frøya. De tre andre stasjonene i
området var plassert på Mellom Gulbjørnrud, Kopperud og den største lå på
Bøleråsen. Radarstasjonene var bemannet ned 200 tyske. Åsen har et godt
bærterreng i tillegg til fine utsiktspunkter. Turen går videre ned til Dalsmåsan.
På selve måsan finner du multer i juli og tranebær i september.
Myrområdet besøkes jevnlig av hjortedyr og hare. Landskapsbildet er helt unikt.
Med myr og furumoer er dette som et besøk på høyfjellet. På en halvøy rett nord
for Saraåsen ligger Mindas kafé. Her serverte Minda Hansen fra
husmannsplassen Måsan et varmt måltid og godt å drikke til bønder fra Ås, Ski,
Vestby og Søndre Frogn. Grunnen til besøket var Dalsmosen Torvstrølag A/S`
sin store torvproduksjon på myra. Gjennom sommeren ble torven ble skåret,
røstet, tørket. Så ble den stablet i mer enn 200 torvhytter i påvente av at frosten
skulle gjøre det mulig å kjøre hest og slede inn på myrområdet.
Torvproduksjonen startet i 1924 og endte i 1948 og torven ble brukt til strø i
fjøs. Det jobbet fire mennesker med torvproduksjonen gjennom sommeren, og
det ble tatt ut 2000 m³ torv hvert år. Til sammen er det tatt ut 50.000 m³ torv fra
Dalsmåsan. Det ble slutt på torvstrøproduksjonen på grunn av at støv fra torven
forurenset melken, da det ble benyttet åpne bøttene under melkingen. Siden
1948 har Kaféen stått og forfalt, men ble i 2016 reddet i tolvte time av
Frognmarkas Venner og et velvillig styre i torvstrølaget. Avtalen de inngikk, går
ut på at den nyrestaurerte kaféen skal stå åpen for allmenn benyttelse. Den er et
ypperlig utfartsmål, hvor du kan raste, fyre et bål og lese historien om
Dalsmåsan, før turen går videre. I nordøstenden av måsan går stien ned til Dal
og Brevik. Om du har tid, anbefaler vi en liten avstikker ned til Dalshagan, en
idyllisk liten husmannsplass. Det er også mulig å parkere ved Dal skole og ta
kjerreveien opp til Dalshagan. Plassen er i forfall, men kan fortsatt berges. Den
brukes ofte av Dal skole i undervisningsøyemed. Fra nordøstsiden av måsan går
du videre rundt myra og følger skiltingen til Glennemåsan. Her ligger Frogns tre
siste torvhytter idyllisk til i et furukledd og åpent myrlandskap. Eier er Frogns
egen skilegende Hans Petter Glenne. Turen tilbake til Linnebråte går på
vestsiden av Dalsmåsan. Her passerer du Tasshorn, en liten fjellknaus i Måsan. I
enden av måsan treffer du på stien og skiløypa som fører deg tilbake til
Linnebråte.
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