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#15 Stubberudtjernet – Brevik 

Lett tur i blandingsskog og på luftige furumoer, gjennom trivelige smågårder og 

kulturlandskap på Bølerhøgda. Ta med bærspannet om du går turen først i juli. 

Du kan finne multer på myrene ved Stubberudtjernet. På høsten kan du plukke 

de C-vitaminrike tranebæra som vokser på utløpere i myrene. Bærene er 

vanskelige å se, men ser du ett, så finnes det flere. Du starter fra 

Stubberudtjernet parkeringsplass og går i blandet gran- og furuskog opp mot 

fylkesvei 156. Veien krysses, og du går nordover mot Berger og Bøler. Du går 

inn i et område med furumoer. Stien går i skiløypetraséen til den nå dessverre 

kondemnable Bølerhytta. Her lå den største av fire tyske radarstasjoner fra 1943. 

Radarene ble brukt til krysspeiling av fly og var døgnbemannet. Vaktstyrken 

besto av 200 soldater. Hytta er en ombygd tyskerbrakke og har tidligere rommet 

noe av vaktstyrken. Mange Frognfolk har gode minner fra 1960- og 80-tallet 

herfra. I helgene serverte speiderne varm kakao som smakte godt etter skituren 

fra Drøbak. Turen fortsetter inn bak Bølergårdene og ut på Knardalveien. Følg 

veien nordover 200 m og videre skiltingen på vestsiden av veien. Neste stopp er 

Bølerhuken som ligger ved en liten vanningsdam. Den store gapahuken, som nå 

bygges opp av ildsjeler i området, er tiltenkt Bølerhyttas funksjon. Her blir det 

bålfyring og vaffelsteiking med kos rundt stokkilden. Turen fra Bølerhuken går 

på vestsiden av Knardalsåsen i barskog med innslag av furu. Hele åsen er et 

sammenhengende blåbæreldorado. Når du nærmer deg Brevik, ser du 5 km-

skiltet i Skaugbygdaløpets vestre trasé. På en fjelltopp hundre meter øst for 

skiltet, ligger en åpen feltspatgruve som ikke er synlig fra stien. Feltspat brukes i 

porselen, og den reneste sorten kalles tannspatt. Den brukes i kunstige tenner. 

Terrenget går etter hvert bratt ned mot Breviksletta, før du igjen går oppover og 

treffer veien til Dalsbanen. Du krysser Dalsbanen og tar Bergabakken ned til 

idylliske Brevik brygge. Her kan du ta deg et forfriskende bad fra stranda. Den 

lokale kaféen er tidvis åpen. Satser du på en matbit, anbefaler vi at du ringer 

“Café Tara” på forhånd og bestiller bord. Etter forfriskninger kan du glede deg 
til returen, hvis du da ikke har avtalt henting med bil eller båt på Brevik brygge. 

Alle småstedene langs Bunnefjorden hadde tidligere faste båtanløp, og Brevik 

var ikke noe unntak. Fjordbåtene sluttet å gå en gang på 1960- tallet. 




