#18 Brevik brygge – Digerud brygge
Fra kyst til kyst i Frogn. Du starter turen ved Brevik brygge. Det gikk
regelmessig båter mellom Oslo og Brevik fra 1857 til rundt 1960. Fra Brevik
vandrer du over en lang slette før du kommer til Dal skole. Fra Dal skole går
turen bratt oppover i gammel granskog til Dalshagan, en fredelig og idyllisk
gammel husmannsplass. Den var opprinnelig havnehage for husdyrene fra
Mellomdal. I dag er dette den eneste bevarte husmannsplassen i nordre Frogn.
Etter Dalshagan passerer du Glennemåsan. Dalsmåsan og den nærliggende
Glennemåsan var gode torvmyrer. På myrene stod det 200 torvhytter, kun tre
bevart. Disse finner du på Glennemåsan. På ei øy i Dalsmåsan ligger Mindas
kafé. Det er ei lita hytte der ei driftig dame ved navn Minda serverte mat og
drikke til bønder som kom for å hente torv til strø i fjøset. I dag er Mindas kafé
restaurert av Frognmarkas Venner, og det er en fin rasteplass hvor turgåere kan
spise innendørs i krevende vær. På vår vei mot Dalsmåsan passerer du Saraåsen,
hvor tyskerne under andre verdenskrig hadde en av områdets fire radarstasjoner.
Fra Dalsmåsan går du ned mot Linnebråte, et vakkert kulturlandskap. Du
passerer Linnebråteveien og går forbi Furukollen, som med 180 meter over
havet er høyeste fastlandspunkt i Frogn. Her står Frogns eneste gjenværende
branntårn, som dessverre er i dårlig forfatning. Herfra er det ikke langt til
Måren, hvor det var en husmannsplass som nå er revet. Det neste vakre
kulturlandskapet du kommer til, er søndre Gulbjørnrud. Ved Agnormåsan
kommer du til et myrlandskap med åpne furumoer. På nordsiden av myra
passerer stien en gapahuk Her kan man på de rette tidspunktene se orrhane- eller
tiurleik. De som bor på Digerud kan fra tid til annen se havørna på vei hit.
Antagelig kan den finne mat i dette åpne landskapet. Her har en også sett
kongeørn og andre rovfugler, særlig musvåk. Av planter som vokser her, kan vi
nevne bukkeblad og myrkongle. Ved sørsiden av Agnormåsan kan du finne
rester etter en gammel husmannsplass. Fra Agnormåsan går stien videre sørover
mot Digerud. Du går ned Østskogen og krysser fylkesveien ved Digerud
grendestue. Den nye Digerud skole var i drift fram til 1959. Nå er dette huset
Digerud grendestue. Fra Digerud grendestue går du gjennom Digerudgårdene
mot Hetthulldammen. Veien kommer til en stor demning. Dammen kalles
Hetthulldammen etter et stedsnavn nede ved sjøen. Dammen ble bygd for
produksjon av is. Til slutt ender turen ved Digerud brygge. Her var butikken og
båtforbindelse til Oslo. Her var det alltid liv og røre. De første rutebåtene til
gamle Digerud brygge, også kalt Hetthullbrygga, begynte allerede på 1870tallet. Digerud brygge var også ett av mange utskipningssteder for natur-is, som
ble produsert i tjern og kunstige dammer i Frogn og på Nesodden. Dette var en
stor industri fram til første verdenskrig og utviklingen av moderne kjøleteknikk.
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