#9 Follo museum – Holtfurua
Starten går fra Follo museum eller Seiersten. Du går over Seiersten skanse,
bygget 1898–1900. Skansen ble anlagt for å motstå angrep fra øst og har kun
vært bemannet to ganger, i 1905 og i 1917. Tidligere lå Drøbak prestegård her;
den ble revet for å gjøre plass til skansen. Rivningsmaterialene ble brukt til
kaserner, messer og offisersbolig. Kun stabburet ble reddet; det står nå på Follo
museum. Turen går videre forbi de kunstige dammene Kvernerdammen og
Øvredammen. Kvernerdammen blir feilaktig kalt Kverndammen. Det har aldri
stått noen kvern her. Dammen har navn etter den tidligere eieren av Belsjø gård,
Karl Kverner. Opp mot Høiås passerer du Harafjellet som er Seierstenmarkas
høyeste punkt med sine 151 meter. Her ligger Speiderhytta, hvor det serveres
vafler og kakao i helgene i skisesongen. Du går videre forbi Brakadalen, som
har fått navnet sitt fra trollheggen, også kalt brakall. Svenskene kaller den
brakved fordi det smeller når en knekker en gren. Tørket bark kan brukes til
både krutt og avføringsmiddel. Nordover til Dammen følger du lysløypa. Her
passerer du Tomterhagan. Her kommer de som starter turen på Frogn
videregående skole, inn på stien. Ved Dammen ligger Kleivabekken, hvor det
tidligere sto en flomsag. Du passerer den nedbrente husmannsplassen
Holthagan. Rett øst for fylkesvei 78 ligger Holttjernet som har både abbor og
gjedde. Turen går i granskog frem til Skyssrud; her krysses fylkesveien, og du
kommer inn i Holtskogen. Mye av skogen er nå uthogd i påvente av
næringsområdet Holt park. Planene for denne parken var den direkte årsaken til
at Frognmarkas Venner ble stiftet 21. november 2007. Nå er du i forfatteren
Trygve Gulbranssens rike. Det var her han hentet inspirasjon til Bjørndaltrilogien. I ungdommen tilbragte forfatteren tilbrakte flere somre hos
besteforeldrene på vestre Dal, hvor han ble sterkt påvirket av historiene han
hørte der. Stien går videre gjennom et hogstfelt og til stidelet ned mot Rørmyr. I
2012 reetablerte og utbedret Frognmarkas Venner den gamle skiløypa som
knytter søndre og nordre Frogn sammen. I dette krysset tar du sydover noen
hundre meter fram til skiltingen som peker opp en bratt skråning til Holtfurua.
Furua står på Fugleåsen og bærer navnet Faulefurua. Her var Frogns største og
mest kjente spillplass for tiur og orrfugl. Håpet er at kommunen bevarer store
nok skogsområder, slik at storfugl igjen vil bruke spillplassen. Åsen er full av
blåbær; området rundt har myrer med multer og tranebær, og skogen er et godt
soppområde.
For å gjøre turen enklere og mer innholdsrik anbefaler vi deg å kjøpe turkartet
og turboka vår. Overskuddet av salget går uavkortet til rydding, merking og
skilting av stier og skiløyper i Frogn. Støtt oss gjerne ved å tegne medlemskap i
Frognmarkas Venner. Du finner oss på www.frognmarka.no.
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