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Omslagsbilde: Kart fra 1797 – Hadelandsveien er vist over Årvollåsen.
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Etterlyst kart funnet!
Gamle Hadelandsvei vist
fra Laskerud til Harestua

Etterskrift
Temaet våre eldste ferdselsveier gjennom Nordmarka har vært lite påaktet selv

Ståle Pinslie

‘Croqui militaire d`un voyage pittoresque aux alpes de Tellemark’.
Oversatt: Militærkart fra en reise gjennom de pittoreske alper i Telemark.
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1859 – Gammel kløvvei og ny kjerrevei til Hadeland.

av en ridevei til Nittedal må den ha vært viktig for å komme med på de ovenfor

Kartutsnittet fra 1804 viser at det også gikk en vei rundt Årvollåsen.

STIPLET STREK: Hadelandsveien, kløvvei/oldtidsvei.
RØD STREK: Bergensveien, opparbeidet på 1700-tallet, ferdig ca. 1800.
HVITE STREKER: Lokale veier til Nittedal
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Alle ‘veikart’ fra 1797, 1806, 1813 og 1859
og fem amtskart fra 1825 til 1919, viser kløvveien
til Hadeland over Årvollåsen.

Kart 1874 og 1881
Første kart med pålitelige høydekurver.
Bare vei rundt Årvollåsen vises.

De to kartene fra 1874 og 1881 er identiske med et vesentlig unntak. 1874-kartet har høydekurver
med 25 fot ekvidistanse og tydelig markering av 100-fotkurvene. 1881-kartet derimot har 10 meter
ekvidistanse og ingen markering av 100-meterkurvene. Tilpasning til metrisk system har bl.a. medført
feil høyde på Storhaug ved telling av høydekurver.
Ingen sti er vist over Årvollåsen og heller ikke Hadelandsveien nordover fra Disenbekken. Veien følger
det gamle faret forbi ‘kastesteinen’, går nord og deretter øst langs Disenbekken mot Alunsjøen.
Seterveien til Linderudseter er antagelig tatt med på kartene for tydelig å vise hvor den og kløvveien
til Hadeland skilte lag, da ingen annen setervei vises på disse kartene. Amtskartene (1825, 1827, 1879,
1901, 1919) viser også seterveien fra Linderud gård over Årvollåsen til Lilloseter, men amtskartene er
vesentlig mindre detaljert.

Stien langs Disenbekken møter faret fra Rødtvet,
går nordover og kommer inn på Hadelandsveien
halvveis til Evensetervadet.

Dagens gamle Hadelandsvei (Blå GH) er første gang vist på kart i 1946.
Rød strek viser det eldre faret fram mot Alunsjøen.

Kart 1908, 1913, 1924 og 1932

Kart 1949

For første gang etter ‘veikartene’ utgitt i perioden fra 1797 til 1859 er Hadelandsveien vist riktig
inntegnet nordover fra Disenbekken. Er det turfolket som oppsøker ‘på gjengrodde stier’?
Fra 1908 vises også at stien vist på 1974 og 1881-kartene krysser Disenbekken fem ganger slik den er
funnet.
Denne stien langs bekken er ikke identisk med dagens blåsti, (hittil betraktet som Gamle Hadelandsvei).

1. Dagens blåsti (Blå GH) er vist for første gang i 1946, her i 1949. Den er ført inn i Gamle Hadelands2. Kartet viser også en litt annen variant av den eldre stien mot Alunsjøen, forsterket med rød strek,
vist på kart fra 1874 til 1949.
3. Kløvveien over Årvollåsen er forlatt og ikke vist sammenhengende nord for toppen etter 1859.

Gamle Hadelandsvei i Årvollområdet

Eiendomskart i 1806 viser setervei fra Linderud gård

Sammenligning av bekkeløpene viser at bekkens tilsynelatende tilfeldige buktninger på 1797-kartet går
ganske nøyaktig slik bekken fortsatt går i dagen fra nord for Isdammen og et stykke ned i bebyggelsen.
På kartet i midten har jeg forsterket bekken og tegnet stien slik den gikk. Isdammen er gravd ut av
Micheletmyra som bekken på 1797-kartet rant gjennom.

Gamle Hadelandsvei mellom Søndre Langvann
og Burås ved Movann

Nye kartfunn

Svakt prikket sti mellom Søndre Langvann og Burås forsterket med grønn strek: Gamle Hadelandsvei
– funnet i terrenget og vist på kart slik Atle Sørskogen har hevdet. Denne stien er også vist på kart
i 1881, 1901 og 1912.

Gamle Hadelandsvei mellom Laskerud og Harestua

1962-kartet over viser Gamle Hadelandsvei prikket der bilveien ble anlagt
i stien.

‘Croqui militaire d`un
voyage pittoresque aux
alpes de Tellemark’

1887-kartet (side 19) viser traséen i lia
vest for Sørskogen.
Bare langs de blå strekene mangler
Gamle Hadelandsvei historisk kartdokumentasjon i Lillomarka.
I ‘Tillegg til Årsskrift 2017’, er det
dokumentert at Gamle Hadelandsvei
er vist på 1797-kartet fra Årvoll
til Grensebekken.

Avstander er bemerkelsesverdig riktige holdt opp mot moderne kart. Jeg har ikke funnet andre kart
i Kartverket eller Nasjonalbiblioteket som viser Gamle Hadelandsvei mellom Laskerud og Harestua,
slik utsnittet viser.

ved sagdammen og inn på den eldgamle

Dragonveien krysser Gamle Hadelandsvei sør
for Laskerud (på høyde med Rotnes) som vist
(rød strek).
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