
 

 

En vandring på historisk grunn 
6 km blå løype. 

Start: Brandbu i.f. gamle klubb lokale, Underetasjen på Idrettshallen, Brandbu 

Km: 

0,0 – 0,2 Langs idrettsplassen. 

0,2  Brandbu Ungdomskole. 

0,3  Størenslunden. 

0,4  Nobels gate. 

0,5 – 0,7 Brandbu sentrum. 

0,8  Bedehuset på høgre side. 

1,0  Vikavegen – denne går langs elva Vigga nedover. Renseanlegget til venstre. 

1,2  Festnings svingen. 

1,3  ”Fæstningens Møllebrug” anlagt i 1875-76. Da mølla sto ferdig var den  

  Hadelands fineste mølle. Brandbu Trevarefabrikk oppsto 14/2 1944. 

  Restaurering i 1946 og fikk navnet Brandbu Møbel- og Trevarefabrikk i drift fra 

  høsten 1947. Den 25/9 68 ble eigendommen overdratt til  

  Autoprodukter A/S, seinere Sanne A/S som fortsatt eier og bruker lokalene.                    

2,3  Thomt bru, gammel jernbanebru på Røykenvikbanen. Her lå det også ei  

  mølle, Thomt Mølle og møllerstua. Utover i 1930 åra var mølla  

  ”ei gammal  skrøle” og den brant 11. april 1946. 

2,5  Røken bro, her krysser vi elva Vigga og går til venstre, så første til venstre 

3,0  Gammel kongeveg over Kleiva. 

3,2  KLIPP alle løyper. 

3,6  Kleiva. 

4,0  Vesle Rauhaugen, hoppbakke til høgre. Bygd 1946, innviet 19/1 1947. Fikk 

  flomlys 1950. Ombygd 1969 til bedre profil. Bakkerekord 45,5 m, Gisle Berget, 

  Gudbrand Tingelstad og Knut Pedersen har denne lengden. Siste hopprenn 1987 

4,2  Treholdt gartneri til venstre har flisfyring, Åpnet for salg fra 2003. 

4,3  Augedal, gammelt gårdstun, her var det Gjestgiveri og Skysstasjon i  

  190 år fra 1663. Vestoppland Folkehøgskole startet her i 1912.  

4,4  Vestoppland Folkehøgskole nå Hadeland Folkehøgskole. 

4,8  Tomtesvingen, opp til høgre Tomtehaugen (gammel 17.mai plass) 

5,4  Hapro, tidligere Alfa Skofabrikk. Bak her ligger Bergstjernet, som ble brukt til 

  skøytebane fram til 1960. Her var det internasjonale stevner og det ble satt flere 

  verdensrekorder i hurtigløp på  skøyter. I 1952 satte Torstein Seiersten ny  

  verdensrekord for juniorer med 8.33.0 på 5000 meter. 

5,4  Tegneseriemuset er verd et besøk.  

  I disse lokalene var avisa ”Hadeland” i mange år fra 1. oktober 1930.  

  Bladet ”Hadeland” ga ut sitt første nr. 4. juli 1918, de dreiv da i legde lokaler 

  ved Augedalsbro. Avistida begynte i Brandbu med ”Vestopplendingen” 1901.  

5,7  Rosendalbrua bygd 1922 og her er Rosendals mølla som var i drift til 1962 og 

  mølledammen. Seinere ble det fiskeoppdretts anlegg. Den første gårdskverna 

  ble anlagt her før 1800, da var det vadested i elva. 

5,9  Brandbu Videregående skole til venstre. 

  Nytt friidrettsannlegg til høgre, åpnet 17/9 2011. 

6.0   MÅL. 


