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Det går an å kjøre fra
Hvittingfoss til Siljan på
grusveier.

L

ørdag 22. september startet med regn i
Drammen, men det klarnet opp og ble
etter hvert en solrik og varm høstdag.
En perfekt dag for en tur ut i naturen, og
en fin anledning for Elisabeth Lofsberg og
undertegnede til endelig å få kjørt skogsturen
vi hadde snakket om en stund.
Hun hadde nemlig tidligere fortalt meg at det
gikk an å kjøre fra Hvittingfoss i Vestfold til
Siljan i Telemark på grusveier, og da hun tilbød
seg å bli med som kjentmann var jeg ikke tung
å be. Vi brukte 5 timer på å tilbakelegge de 10
milene i skogen, og det sier vel alt om hvor mye
vi koste oss.
Skogene til Treschow er utrolige flotte og
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Elisabeth Lofsberg (t.v.) og artikkelforfatter Wenche Hornbøll på Hvittingfoss

inneholder det meste av terreng. Grusveiene
er velholdte og i god stand, så her er det
fint å kjøre MC, selv om man ikke har en
“grussykkel”. Både Elisabeth sin Honda CBR
og min BMW ST trivdes helt utmerket på det
gode underlaget.

Noen bomveier
Fritzøe bedriften har eksistert helt siden 1500-

tallet, og eiendommen strekker seg oppover
Numedal fra Larvik i sør til Skrimfjella i nord.
Fritzøe skoger eies og drives av Mille-Marie
Treschow.
I dette store skogområdet finner man et
nettverk av grusveier i prima stand. En drøm
av et område for motorsyklister som ønsker å
komme tett innpå naturen. Flere av veiene er
riktignok bomveier, men det er absolutt verdt

Tur

Elisabeth ved utløpet fra Myklevann

Flotte grusveier ved Raubern

å betale kr. 25,- for å kunne nyte dette flotte
området på høykvalitets grusveier.
Helt fram til slutten av 1950-årene ble
tømmeret trukket fram med hest og fløtet
videre i små og store vassdrag. Det drives
fortsatt hogst i skogene her, men biltransporten
har overtatt for fløtingen. Overalt ser man spor
etter tidligere tiders virksomhet, og Elisabeth
og jeg tok oss god tid til å titte nærmere på
flere av disse stedene.

Innom tre fylker
Ruta vår gikk fra Hvittingfoss og oppover
Numedal mot Skrim. Der tok snart asfalten
slutt, og vi snirklet oss forbi Myklevann
og videre sørover mot Siljan. Vi tok flere
avstikkere underveis. Blant annet forsøkte
vi å komme rundt Myklevann, men måtte
snu fordi det manglet en liten veistump. Det

anbefales å ta en tur både hit og til Sporevann,
dette er perler.
På veien tilbake mot Hvittingfoss tok vi en
avstikker mot Trollfoss, men det viste seg å
være så godt som umulig å komme seg fram
til fossen i fullt MC-utstyr, så det får bli en
annen gang. Turen gikk innom hele tre fylker,
Buskerud, Telemark og Vestfold.
Det ble en softis på hver både i Siljan og i
Hvittingfoss, så vi led ingen nød på turen.
Supert at Elisabeth stilte opp som kjentmann.
Det blir garantert flere turer hit, for dette er et
særdeles fint område for alle typer friluftsliv. Ta
gjerne med telt og fiskestang og tilbring en dag
eller to ved f.eks. Myklevann eller Sporevann.
For kart og mer informasjon om Fritzøe
Skoger kan man gå inn på linken: http://www.
fritzoe-skoger.no/

Ved Sporevann

Sladrebua ved Myklevann
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