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På vei til Tønsberg, et sted sør for Vestby. Siden turen rundt Nordmarka for en snau uke siden, har kornåkerne begynt å gulne..



Inger studerer skilt i Hølen. Den gule bygningen i bakgrunnen er Selviggården, der grunnlaget for «skatteparadiset Hølen» ble lagt..



Et bad på vei til Tønsberg. Oppgave: På hvilket berømt maleri forekommer huset i bakgrunnen?







e-post fra Anne

Idet vi skal ta fatt på sykkelturen hjem til Oslo, og sikter oss inn på Eidsfoss som første stopp, kommer en e-post fra Anne. 
Den har bl.a. bildet ovenfor. Det er fra badevinduet i 26. etasje i Wundham Grand i Shenzhen, Kina. Vi skal bo i Bråtagata.



Vi tar en vestlig rute hjem fra Tønsberg. Her passerer vi Revetal på vei til Eidsfoss. Svein bor like oppi åsen til venstre inn i bildet. 
Serveringsstedet på bildet var stasjon på Eidsfoss-banen som gikk fra Tønsberg til Eidsfoss fra 1901 til 1938.





«Nei, takk. Ikke i dag.»

Ved Bakstevål får vi et tilbud om en østligere rute.. 



Eidsfos jernverk fra 1697 ble nedlagt 1884, men ovnsstøperiet fortsatte til 1961. I dag er her et mekanisk verksted. Idealistiske 
ildsjeler i Stiftelsen Gamle Eidsfos nedlegger et stort arbeid for å bevare sporene etter den allsidige virksomheten et «verk» 
som dette var. Vi bor i en leilighet i en av de gamle arbeiderboligene i Bråtagata (de røde husa i bakgrunnen).

Eidsfos mandag 24. juli 2017



Bråtagata i Eidsfos. Vi bor i leiligheten bak de tre vinduene Erling peker på.



Vi går kveldstur på Eidsfos. Bygningen til venstre er kraftverket som ligger i enden av en tunnel fra det 17 meter høyere beliggende Bergs-
vannet. Huset til høyre er «Badet». Begge er fra 1915 og varsomt modernisert til fortsatt å fylle sine opprinnelige funksjoner. 



Frokost i Bråtagata med ferske rundstykker fra 1868 (butikken). Ovnen er en «Eidsfos Nr. 154». Iflg. lokal brosjyre, satt 
Trygve Bratteli her i 1931 og skrev kampdikt. Vi er i vårt naturlige habitat. Men skriver ingen kampdikt, bare kommenarer.



Vi krysser fylkesgrensa før midtveis langs Eikeren. Rett før grensa har vestfoldingene laget en stor snuplass. Det er som vi 
anmodes tenke over om vi virkelig vil inn i Buskerud. Får noen assosiasjoner til sektor-kryssing i Berlin før 1989.

ACHTUNG! Sie verlassen jetz West-BerlinVestfold



Vi tok sjansen på Buskerud. Så langt  virker alt Ok. Ikke ulikt det vi kom fra: «Norsk landevei». (Fine kurver!)



Lunsj på «brygga» på Vestfossen. Veldig enkel, bare rester etter frokesten, egentlig..



På terrassen til 
Sanden Hotell ut- 
fyller vi den litt 
spinkle lunsjen vi 
hadde på Vest- 
fossen,medhvert 
vårt kakestykke.



Fra Hokksund fulgte vi stien på vestsiden av Drammenselva ned til Mjøndalen. Der kryssa vi elva og sykla gamleveien gjennom 
Solbergelva og Åssiden. Siste delen inn til Bragernes går igjen langs elva. I morra drar vi hjem til Oslo.

Inn til Drammen, tirsdag ettermiddag 25. juli 2017



De 120 høyde-meterne fra Engersand opp til Spikkestad er ulikt fordelt og har ikke hele veien sykkel/gangvei, som her.



Like nedenfor eldgamle Røyken kirke, ligger Røyken stasjon.



Mellom Røyken stasjon og Hallenskog tar vi sjansen på at en forlengelse av Heggveien, først som sterk-, deretter svak prik-
ket linje på kartet, er framkommelig for sykler. Bildet er fra den sterkt prikkede delen. Vi kom gjennom.



Men Underlandsveien ned til Heggedal var stengt pga. av arbeid. Vi måtte klatre opp i Rødsåsen for å komme rundt. 



Bygningen i bakgrunnen huset på 30-tallet Heggedal ullvarefabrikk, og var, med nær 200 ansatte, Askers største arbeids-
plass. Den ble nedlagt i 1958. Det er lummert og småfisken vaker i Kistefossdammen mens vi spiser.



Hvalstrand Bad er en funkis-perle, som vi har besøkt før _ men det begynner å bli lenge siden, nå..



Lunsj på Hvalstrand Bad: Cæsarsalat og rekesmørbrød. Sydspissen av Langåra, der vi var med Horst, Henning og Aruna for 
ikke lenge siden, er godt synlig fra vinduet.



Hjemme igjen




