Turkommentarer
#1 Bonn – Brevik
Turen tar to timer og starter innerst i Bunnefjorden. Her renner det ut to
ørretførende bekker. Det er Årungselva og den andre skifter navn flere ganger
på sin ferd mot fjorden. Ut fra Oppegårdstjernet heter den Bjarka, mens på
Rommerudsletta skifter den navn til Rommerudbekken og ender opp med navnet
Bonnebekken. Sjøørreten som gyter i disse bekkene, ble forvaltet under Mien og
Froen gårds fiskerett. Fra parkeringsplassen går du stien nordover gjennom stor
og luftig løvskog og kommer til noen jorder som tilhørte gården Mien. Gården
fikk navn etter en liten bekk som renner rett nord for disse jordene. Navnet
kommer fra gammelnorsk migandi som betyr å mige eller pisse. Fram til 1532 lå
gården under Hovedøya kloster, men ble gitt til Froen gård under reformasjonen.
Rett nord for jordene lå det ishus. Husmannsplassen England hørte til under
Mien. Den ligger ved fjorden én km lenger nord. Du følger stien videre nordover
og passerer en isdam. Ved vanndelet er det skiltet inn til Siristolen, en stor stein,
hvor huldra og de underjordiske holder hus. Nå går stien bratt nedover forbi
jordene Enga og Nedre Enga mot Knardal. I veidelet kan du ta av østover ned til
fjorden ved Knardal, og ta kyststien nordover til Brevik. Rett frem passerer du
Fjøset, hvor det er matservering og guidede turer etter avtale. Turen heter
Kutråkket. Rett nord for Fjøset ligger myra, hvor en tysk Messerschmitt styrtet i
1940, myra er en gravplass. En av flyets propeller finnes på tunet på Knardal
gård. Veien svinger og går sydvestover, men du kan også følge traséen til
Skaubygdaløpet nordover til Brevik. Du du følger veien og stien sydvestover,
neste stopp blir Bølerhuken. Her er det bålplass og karttavle. Videre går turen
nordover i blandingsskog og et flott blåbærterreng. Du går på vestsiden av
Knardalsåsen og i løypetraséen til Skaubygdaløpet. 100 m øst for 5 km-skiltet til
Skaubygdaløpet ligger en liten, åpen feltspatgruve. Feltspat brukes i porselen, og
den reneste sorten kalles tannspatt. Den brukes i kunstige tenner. Videre går
turen over Dalsbanen, hvor Skaubygda IL regjerer. Stien går herfra bratt ned til
Brevik brygge, hvor det er en fin badestrand. Tidvis holder kafé Tara, rett
ovenfor poststativene, åpent og serverer forfriskninger
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