
Granvollen-Hurdalssjøen 11. juli 2017
3. etappe av Dælenenga-Sundvollen-Grana-
vollen-Hurdalsjøen-Jessheim-Dælenenga. 



Vi har overnattet på Granavollen Gjestgiveri (de gule bygningene i bakgrunnen). Før vi kan sykle videre må vi se oss litt om på dette 
ganske spesielle stedet med to store steinkirker bare 20 meter fra hverandre. Og gravsteinen til venstre for sykkelen min! _ ikke visste vi 
at det er her Åsmund Olavsson Vinje er gravlagt. Han døde på Gran 31. juli 1870, og er også gravlagt her.

Utenfor Nikolai-kirken på Granavollen



«Søsterkirkene» på Granavollen



Vi er nedom Gran sentrum for å bunkre (polet). Stasjonsbygningen i sveitserstil fra 1900 er fredet. På bildet er den dessuten nymalt.



Vi sykler på vestsida av Jarenvannet («Strandlinna»?). Erling trekker tunge veksler på hva kollega Karl-Petter har fortalt, f.eks. om tradi-
sjonen med is-race om vinteren her på Jarenvannet. Og siden det handler om is, tar han i samme slenge med litt om «hadelandstrioen». 
Problemet er at han bare husker navnene Ivar Ballangrud og Reidar Liaklev (som ikke var med i trioen)..

Jarenvannet



Fra Jaren går det reelt oppover mot Lygna. Vi triller syklene nesten hele Movegen oppover (nye rv. 4 er sperra for sykler). Vel oppe på 
Lygnalia, som preges av hytteutbygging, flater det endelig ut over noen myrer, som heldigvis er preparert med planker. Lenger nede var 
anleggsveien/stien/skiløypa ikke alle steder like egna for sykling.



Lygnasæter
Godt med lunsj etter mye 
klatring opp fra Jaren. Vi 
har brukt tre timer på ca. 
20 km.

På kaféen tar vi vindusPå kaféen tar vi vindus-
plass så vi kan holde øye 
med syklene.

Lygnasæter ligger kanskje 
700 moh. Vi konstatere 
med tilfredshet at Hurdal-
sjøen, 26 km lenger nede, 
ligger på 175 moh..



Riksvei 180
VVisst gikk det unna nedover fra 
Lygnasæter! Men forhjulet på 
Ingers sykkel har begynt å 
lekke. Foreløpig rekker det å 
pumpe hvert 20. minutt (som i 
denne farta svarer til seks km) 
og vi trenger ikke så mange 
sånne før vi er nede ved Hursånne før vi er nede ved Hur-
dalssjøen..




