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PILEGRIMSVEIEN FRA BRAGERNES TIL VARDÅSEN  

 

 

 

 

 

Her finner du detaljerte kart over pilegrimsveien fra 

Bragernes kirke i Drammen, via Frogner kirke i Lier og 

Røyken kirke til Vardåsen kirke i Asker. Her er litt 

historikk og lenker til steder på nettet som informerer 

om ruten og noen severdigheter underveis. 

 

Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby. 

  

Utgave april 2017 
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Litt bakgrunn 

Det nasjonale pilegrimssenter (www.pilegrimsleden.no) angir ingen pilegrimsled på vestsiden 

av Oslofjorden. 

At vi likevel har en pilegrimsled – om enn ikke del av St.Olavsleden - fra Tønsberg til Oslo, 

skyldes pionérarbeidet til Eivind Luthen i Pilegrimsfellesskapet St. Jacob, Oslo 

(www.pilegrim.no ). Luthen tok initiativ til merking av en ny rute fra Tønsberg via Oslo til 

Hamar, og beskrev ruten detaljert, med kartskisser, i boka "Pilegrimsguiden Tønsberg – Oslo 

– Hamar", utgitt av Verbum forlag i 2003.  

I dag samarbeider Pilegrimssenter Oslo, som er et regionkontor under Nasjonalt 

Pilegrimsenter, med fylkeskommunene Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold om 

pilegrimsaktiviteter. Kommunene Røyken og Lier har, med støtte fra menigheter og aktive 

pilegrimsutvalg, arbeidet over flere år med merking av ruten fra Frogner kirke via Røyken 

kirke til grensen mot Asker. Midler er satt av til merking av stier og pilegrimsled gjennom 

Vestfold, ved Fylkeskommunen.  

Opprettelsen av Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby er et ledd i arbeidet med å merke 

og ta i bruk pilegrimsleden i vårt område. Formell godkjenning av nye pilegrimsleder er lagt 

til Nasjonalt pilegrimssenter. ( Brev fra Riksantikvaren 20.3.2014, Ref. 14/00682-1).  

Kart over ruten Tønsberg – Oslo på Google maps 

Ruten Tønsberg - Oslo er vist på Google maps, i regi av Pilegrimsfellesskapet St, Jacob, se 

linken: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&authuser=0&mid=1scQlS2YQiAmUhx5C-

HN-rYGaJK4&ll=59.737070275181786%2C10.393011420965195&z=12 

 Informasjon om Frogner kirke og ruten gjennom Lier 

Informasjon om Frogner kirke, se: 

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=

Article&Article.ID=2215&Category.ID=1310  

Lier kommune har laget en brosjyre om pilegrimsleden, den kan du laste ned her: 

http://www.pilegrim.no/site/upfiles/Pilgrimsbrosjyre_-_Lier.pdf   

I 2013 ble en del av leden gjennom Lier lagt om. Den følger nå den gamle jernbanetraseen 

ved Grette, se link: http://www.pilegrim.no/news.php?id=1371332076  

  

http://www.pilegrimsleden.no/
http://www.pilegrim.no/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&authuser=0&mid=1scQlS2YQiAmUhx5C-HN-rYGaJK4&ll=59.737070275181786%2C10.393011420965195&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&authuser=0&mid=1scQlS2YQiAmUhx5C-HN-rYGaJK4&ll=59.737070275181786%2C10.393011420965195&z=12
http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2215&Category.ID=1310
http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2215&Category.ID=1310
http://www.pilegrim.no/site/upfiles/Pilgrimsbrosjyre_-_Lier.pdf
http://www.pilegrim.no/news.php?id=1371332076
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Informasjon om St. Hallvard, Huseby med gravhauger og St.Hallvards 

kilde 

 

Legenden om St. Hallvard er beskrevet flere steder, se f.eks.: 

http://www.st-hallvard.vgs.no/Om-skolen/Historikk1/Legenden-om-St-Hallvard/  

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/hallvard  

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=

Article&Article.ID=1517&Category.ID=1313  

Buskerud fylkeskommune har laget en brosjyre om Huseby som kan lastes ned: 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Kulturmilj%C3%B8er/Lier%20Huseby

.pdf  

Informasjon om Røyken kirke og Oldtidsveien. 

 Historie om Røyken kirke mm, se link: 

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=

Article&Article.ID=2235&Category.ID=1310  

Pilegrimsleden gjennom Røyken følger Oldtidsveien fra grensen mot Lier til litt forbi Røyken 

kirke. Røyken kommune har laget en brosjyre om Oldtidsveien som kan lastes ned her:  

https://www.royken.kommune.no/upload/Administrasjonen/Kultur/friluft_og_idrett/Oldtidsve

ien%20brosjyre%20tekst.pdf  

 Brosjyren kan leses sammen med kartet nedenfor. 

 

Figur 1 Kart over Oldtidsveien gjennom Røyken  

http://www.st-hallvard.vgs.no/Om-skolen/Historikk1/Legenden-om-St-Hallvard/
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/hallvard
http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1517&Category.ID=1313
http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1517&Category.ID=1313
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Kulturmilj%C3%B8er/Lier%20Huseby.pdf
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Kulturmilj%C3%B8er/Lier%20Huseby.pdf
http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2235&Category.ID=1310
http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2235&Category.ID=1310
https://www.royken.kommune.no/upload/Administrasjonen/Kultur/friluft_og_idrett/Oldtidsveien%20brosjyre%20tekst.pdf
https://www.royken.kommune.no/upload/Administrasjonen/Kultur/friluft_og_idrett/Oldtidsveien%20brosjyre%20tekst.pdf
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Kart over pilegrimsleden Bragernes kirke- Frogner kirke – Røyken kirke – Vardåsen 

kirke 

På forsiden er vist en oversikt over ruten fra Bragernes til Vardåsen kirke i Asker.  

De neste sidene viser mer detaljerte kart for de enkelte strekningene. Rutene avviker noen 

steder fra dem som Eivind Luthen har skissert i sin guidebok. Alternative ruter er angitt i 

blått. 

 

Figur 2. Pilegrimsleden fra Bragernes kirke, Frogner Kirke – Huseby – Gullaug.  

Et sammenhengende kart over ruten fra Bragernes kirke til grensen mot Asker er 

tilgjengelig som egen PDF-fil.  

 

Ved Huseby 
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Figur 3. Pilegrimsleden fra Gullaug til Røyken kirke  

Den merkede ruten følger veien opp Gullaugkleivene og videre mot Røyken. Veien følger her Oldtidsveien, med en kort avstikker ned til Spikkestad kirke og 

kultursenter, ved Spikkestad stasjon.  

Et alternativ er å følge den nedlagte jernbanetraséen, se blå strek. Denne ruten tar av nær Kiwi Gullaug og går opp Kvernbakken, med sti til gamle Gullaug 

stasjon og jernbanetraséen. Denne kan følges helt fram til Spikkestad kirke og kultursenter. Turen går gjennom to tuneller, ta gjerne med en lykt 

Ved inngangen til bårehuset ved Røyken kirke henger det en boks med pilegrimsstempel. 

Overnatting  

I Menighetshuset like ved Røyken kirke er det mulighet for overnatting. Henvend deg på forhånd til Sidsel Mamen, telefon 906 73 591, e-post 

sidsel.mamen@gmail.com hvis du ønsker å overnatte. 

(Eivind Luthen refererer i sin bok til overnatting i Røyken Rainbow Hotell, men dette er nedlagt.) 

 

 

. 

mailto:sidsel.mamen@gmail.com
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Figur 4. Pilegrimsleden fra Røyken kirke til grense mot Asker 

Veien følger den blåmerkede stien over Svartvannsåsen, skiltet i retning Dikemark. 

Stien opp åsen er ganske bratt og strevsom, men vandreren belønnes av flott utsikt i nærmest 

alle retninger, og av innbydende hvileplasser. 

Grensen mellom Røyken og Asker går over Verkensmåsan/Breimåsan, en pilegrimsstolpe 

markerer dette. Like nord for denne er en flott rasteplass og utsiktspunkt. 

    Rast på Svartvannsåsen 

Veien videre fra Røyken kirke følger 

Klokkergårdsveien, går under jernbanen og 

tar så Heggveien opp mot Kleiverfeltet. Man 

kan gjerne følge Heggveien helt opp til 

parkerings-plassen, og så ta seg videre 

gjennom feltet via Vesledamstubben og 

Bjønnveien til oppstigningen langs 

Svartvannsåsen. Men det kan være 

triveligere å følge den merkede veien som tar 

av fra Heggveien ved Kleiver terrasse. 

Denne veien følges til man kan ta en gammel 

kort sti til veien Berjeråsen, så langs et 

gammelt far opp til der Berjeråsen og 

Vesledamveien møtes. Herfra langs 

Vesledamstubben og Bjønnveien til 

oppstigning til Svartvannsåsen. Dette er en 

blåmerket sti i retning Dikemark. 

Det går også an å ta den blåmerkede 

omveien om Vesledammen, som vist på 

kartet. 

Kartet viser en omvei til, sør for 

Kleiverfeltet, der Vaskebekkveien grener av 

fra Heggveien. Følg Vaskebekkveien nesten 

til Kjekstad bruk, og ta så stien til høyre som 

går via Kleiverdammen til Kleiver Terrasse. 

(Boka til Eivind Luthen angir rute fra 

Røyken kirke gjennom Kjekstad gård, men 

dette har ikke grunneieren gitt tillatelse til.) 
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Figur 5 Forslag til pilegrimsled fra grense mot Asker til Vardåsen kirke.  

(Også tilgjengelig som egen PDF-fil) 

Ruten bygger på Eivind Luthens forslag, men går inn til Vardåsen kirke. Den går fra 

Breimåsan via den gamle husmannsplassen Slåttebråtan ned til Eriksrudveien, videre langs 

denne østover langs Strømsnesveien, rundt gården Strømsnes, og ned til Heggedalsveien. 

Denne følges østover inntil vi tar av nordover ved Haugergårdene, og følger stier forbi 

Åbortjern og Drengsrudvanna til Vardåsen kirke. Alternativ rute via Dikemark er også vist. 

  

Rast ved Slåttebråtan 

Tekst, fotos og inntegning på kart: Alf J. Lyngra 


