Blaker Skanse, 26.10.2012
Asbjørnsenstien
Markeringen av P.Chr.Asbjørnsens 200- årsjubileum går mot slutten. Blaker og Sørum
Historielag har bidratt godt til å markere hans tilknytning til Sørum.
Vårt siste bidrag til nå er innvielsen av Asbjørnsen-stien som ble gjort under Frogner-dagene
20. oktober i et voldsomt regnvær og uten deltagere. Men slike fortredeligheter legger
ingenlunde noen demper på en høytidelighet som dette.
To utholdende karer fra kommunen, henholdsvis Vebjørn Oppegaard Pollen fra skogbruksavdelingen og Roy Jahrn fra kulturkontoret fulgte i fotefarene til ryddelaget fra Frogner
Orienteringsgruppe ledet av Bjørn Børke, og satte ned stolper som Erik Vea hadde skaffet der
de monterte opplysningsplakater med tekst om Asbjørnsen og omgivelsene stien går
igjennom, alt forfattet, klippet og limt av historielagets leder efter beste evne.
Kortversjonen er: 10 informasjonsplakater er satt opp langs Asbjørnsenstien fra Børke gård til
Varden på toppen av Heksebergfjellet. Vi ser av moderne kart at Gjerdrum har skjøvet litt på
kommunegrensen, og fått vardepunktet på sitt område. Imidlertid forteller gamle kart at opp
til tidlig 1800-tallet hadde Sørum fortsatt herredømmet over det høyeste punktet på
Heksebergfjellet. Der står vårt 10ende skilt. Det ble ferdig montert av Vebjørn, Roy og Dag
16. oktober 2012, eksakt kl. 16.10 i et ufyselig høstvær. Hele den merkede løypa har røde
bånd også. De tre brave karer var svært tilfredse da de gikk ned til Frogner fra toppen.
Skiltene er en avstemt blanding tekst og billeder, som forteller om geologien, arkeologien,
dyreliv, planter og fugleliv, myr og skog, hulder og troll, og om Asbjørnsen med mye
referanser til eventyr fra Romerike, særlig fra Huldreætt.
Stien egner seg ypperlig for familier, skoleklasser, barnehager, pensjonister, mosjonister,
matchister, i det hele tatt alle som liker å bevege seg, og de får med seg en fin blanding av
kunnskap og eventyr på turen.
Idag begynner stien ved stabburet på Børke, fortsetter i ravinelandskapet gjennom
Børkehagan, i skogkanten langs jordene syd for Svennerud, forbi Bergersens atelier, over
Sorknes og rett opp lia langs traktorvegen i grensen mot Skedsmo, opp på myra og langsefter
nord til Varden. Herifra stuper stien seg rett ned til Frogner under motorveien, og ut på
Heksebergveien rett mot Frogner idrettsplass. Den delen merkes til våren. Senere skal det
komme tettere med merkinger. Totalt er stien 6,5 km lang. Men den kan deles opp i mange
biter. Ta bussen fra Frogner til Sorknes, gå opp til Varden eller ned til Børke. Startpunkt kan
være alle steder, og man kan bryte av alle steder. Ingen plasser er det langt til vei, men hele
stien er flott natur. God tur.
Dag Winding-Sørensen
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