
56 Son-Hølen-Karderåsen-Kolås  

  

 
Navn på stikryss er uthevet. 

P-plass:  Øra 

Lengde:   12,1 km 

Terreng:  Tørr sti – litt asfalt 

Gradering: Middels 

Opplevelse: Mølleråsen, variert skog, fjellpartier 

med vidsyn. Kulturminner og vakre 

steingjerder.  

 

Vi starter turen ved Øra, men Hølen skole kan være 

et godt alternativ. Vi går sydover mot Son, krysser 

Såna og følger gangveien langs Kolåsveien til 

Labobakken. Her tar vi til venstre og følger bakken 

opp til skiltet inn til Mølleråsen, hvor en på 60-70 

tallet feiret 17. mai. En liten avstikker til venstre gir 

flott utsikt over Son havn. Tilbake på stien fortsetter 

vi ned det gamle veifaret fra Såna til Son. Halvveis 

nede i bakken følger vi blåmerket sti til høyre og 

runder rundt åsen. Stien snor seg igjennom ei ur 

med store steiner før vi er tilbake på Labobakken, 

som vi følger til venstre 20 meter før stien tar av til 

høyre opp igjennom skogen. 

 

Vi følger blåmerket sti til Strømbråten og videre 

langs jordekanten opp til Strømbråtenveien. Her 

holder vi til venstre opp til stien går inn i skogen ved 

en karttavle. Vi krysser en bekk og kommer til Deør. 

Her går vi rett fram forbi Vollehagen ned til neste 

kryss. Her tar vi til venstre og følger blåmerket sti 

mot Bikubene. Stien går i variert skogsterreng forbi 

Mortenshytta, som var husmannsplass fra 1822 til 

1908. Det hevdes at Marilyn Monroes farfar kom 

herfra, som er heller tvilsomt. 

 

Vi kommer etter hvert ut på Anleggsveien og følger 
den 40m til høyre til Bikubene. Her tar vi til venstre og 
følger blåmerket skogsvei fram til kraftgata, hvor det 
etter hvert blir blåmerket sti som vi følger til 
Stavengåsen syd. Her tar vi til høyre og følger stien 
gjennom lys furuskog langs åsen med flott utsikt mot 
Såner  Etter hvert kommer vi 
til Knapstad skog hvor vi 
holder til høyre på stien og 
følger blåmerkene forbi 
Hølen gamle vannverk og 
ned til Parkveien. Vi følger 
denne ned til Lille 
Strandgate og tar etter hvert 
til høyre opp Store 
Strandgate til Elverhøyveien 
hvor vi holder venstre 30m. 
Vi tar snarveien opp forbi 
Hølen skole og holder til 
høyre i Molvikveien fram til 
Molvikveien. Her starter en 
blåmerket sti til venstre mot 
Hølen gapahuk som vi følger 
ned til Muggestadbekken.  

Vi krysser denne og følger stien videre oppover til 
Hølen gapahuk. Her er det mulig med en rast. Stien 
går videre sydvestover langs Karderåsen. Her er det 
flott utsikt over Hølen og det er mange fine steder 
som egner seg for en rast. Ved Karderåsen krysset tar 
vi til venstre og følger sti/skogsvei ned til Muggestad 
og tar skarp til høyre mot Søndre Gjølstad.  
 
Vi krysser Gjølstadbakken og fortsetter på blåmerket 
sti opp under jernbane- og E6 bruene og følger stien 
fram til Søndre Gjølstad. Vi holder rett over i krysset 
og følger blåmerket sti som tar til venstre etter 30m 
og fortsetter gjennom tett granskog. Etter hvert 
kommer vi ut på et hogstfelt hvor det er blåmerket ny 
sti på åskammen. Legg merke til de flotte 
steingjerdene vi passerer ved Kirstibingen.  

Etter hvert kommer vi ned på den gamle stien og 
følger den over Garpefjell ned til Kolås hvor vi går 
noen meter til venstre før vi følger stien til høyre i 
vannkanten ut til Kolåstjernveien. Deretter til venstre i 
veikrysset og etter hvert ned på Fergeveien tilbake til 
Øra. 


