#16 Stubberudtjernet – Furukollen
Middels vanskelig tur gjennom blandet barskog og noe kulturlandskap. Du
starter turen fra Stubberudtjernet og går vestover mot Skyssrud. Ved stidelet
Tremannsteinen tar du av nordover og ned mot Rørmyr. I 2012 reetablerte
Frognmarkas Venner den 3,5 km lange stien/løypa som knytter Søndre og
Nordre Frogn sammen. Vårt største prosjekt hittil, mer enn ett årsverk og en
kvart million kroner ble investert her. Traséen går fra krysset nord for Holtfurua
til Måren. Ved Rørmyr finnes det steinalderboplasser og gamle hustufter. Her
går stien bratt nedover mot Rørmyr. Ned mot fylkesvei 82 passerer du flere
steinalderboplasser. Steinalder: 4.000-1.800 år før Kristus. Arkeologene
identifiserer boplassene ved å lete etter flintrester. Finner de flint, vet de at her
har det sittet en steinaldermann og laget verktøy eller våpen. Flint finnes ikke
naturlig i Norge. Den er importvare fra sydligere land. For 6.000 år siden gikk
sjøkanten der fylkesvei 82 går i dag. Rørmyr lå da idéelt til for å hente opp
ressurser fra havet og for å høste fra naturen rundt. Her var det bær, vilt, fugl,
fisk, skjell og østers. Det er bare å tenke seg at for tre tusen år siden ruslet det
villsvin rundt i eikeskoger her. Havsjødalsbekken, som er gytebekk for sjøørret,
har ett av sine utspring fra dalføret ned til Rørmyr. I 2015 har arkeologer
undersøkt området i forbindelse med en utvidelse av fylkesvei 82. Dette har
resultert i en mengde steinalderfunn. Funnene er beskrevet som noen av de
viktigste i Norges historie. Fra Rørmyr går stien bratt opp til Tassebråteveien.
Videre opp mot Furukollen passerer du fangstgroper og kulturlandskap. I
granskog følger du stien syd og vest for det idylliske, lille småbruket
Tassebråten. Området er rikt på elg som bruker begge sider av dalføret som
natteleie. Vinterstid kan en ofte se spor etter gaupe som har krysset skiløypa her.
De siste 500 m opp mot toppen går du i åpen furuskog med flere utsiktspunkter.
På kollen finner du tyttebær og blåbær i mengder. Furukollen er Frogns høyeste
fastlandspunkt med sine 180 m. Her står kommunens siste branntårn i forfall,
men utsikten er fantastisk. Stigningen fra Rørmyr og hit opp har knekt mange
gode løpere i løpsgruppa under turmarsjen “Frogn på langs”.
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