
11. Veien fra Hærland til Trømborg  

Veier på kryss og tvers i bygdene våre har det vært fra uminnelige 

tider. Noen er enda i bruk. Andre har blitt til stier, mens de fleste har 

blitt borte av forskjellige årsaker. Mange gikk bare gårdimellom, og 

andre var av mindre betydning. Vi har tre veier/stier/rideveier mellom 

Hærland og Trømborg som vi syns er viktig ikke å glemme. 

Ole T. Baggetorp har en gang skrevet om en vei som han kaller:  

                               Rideveien over Kåtåsen. 

Kom en middelalderveien eller kongeveien ved Østby og skulle til 

Trømborg, var veien over Kåtåsen den korteste. Veien gikk forbi 

Bråten og til Mellom-Solberg. Derfra gikk veien til Kleiva og over 

Kåtåsen til Dynjan i Trømborg. Dette var en mye brukt gang- og 

ridevei. Hvor gammel den er, er det vel ingen som kan si. Antagelig er 

den fra den tid bygdene ble befolket. Anton A. Solberg, Vestli fortalte 

at da han var ung og bodde på Mellom-Solberg, kom det ofte fant og 

gikk den veien. Helt til etter krigen var veien en slitt sti. Folk brukte 

veien når de skulle ut i Fjella eller til Trømborg.   

Kåtåsen 

På kart fra i dag står det ikke Kåtåsen, men Griniåsen. Navnet 

Kåtåsen kommer fra ordet kåte. Kåte er en hyllelignende sopp som 

vokser på bjørketrær. Ved å tørke og knuse innholdet i kåta fikk en 

knusk. Knusk ble benyttet når en skulle slå varme. Knusk har nemlig 

den egenskapen at den begynner å gløde når den blir utsatt for gnister. 

Ved å legge noen tørre og tynne fliser på den glødende knusken og 

blåse forsiktig, blir flisene antent, og en fikk et bitte lite bål. Alle 

husstander måtte ha ei kåte i huset. Antagelig vokste det mye kåte på 

bjørkene på Kåtåsen, derav navnet.  

Denne veien er tydelig å se på et kart vi har fra 1796.  
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