
 

Rundtur Hvitsten - Pyttskog
- Spasertur i kultur og historie

På Ramme Gaard drives økologisk gårdsbruk med kjøtt, melkeprodukter  
og grønnsaker. I tillegg har gården utescene, kunstgalleri, kafé og  
“diversehandel”. 

To turrunder i naturskjønne omgivelser i og rundt Hvitsten. Alternativt  
kan du si “Ja takk begge deler” og gå alt på samme dag.

HVITSTEN: Parker ved P-plassen i Hvitsten. Herfra går turen først 
ned langs Hvitstenveien. På høyre hånd passeres Theodor Kittelsens 
hus. Gå så videre forbi Hvitsten kirke, gjennom Skoleparken og ned 
til torget. Derfra følges Kyststien nordover via Rammeveien forbi  
Rammebråten til gården Ramme. Her har vi valgt å dele “runden” i to 
turforslag

- For å ta “den korte runden” på ca 4 km følger du Thomas Olsens vei 
til Lysedalsveien. Der tar en til høyre, og går forbi Hvitsten Grende-
hus tilbake til P-plassen. Denne turen egner seg godt for barnevogn 
og for rullestol om du følger Thomas Olsens vei helt ned til Hvitsten-
veien. 

- Ønsker du å gå “den lange runden” på ca 6 km fortsetter du videre fra 
Ramme Gaard langs Kystleden nordover mot Pyttskog. Kryss så over 
Solbergelva og ta stien til høyre ved Saga gård. Elva, som markerer  
kommunegrensen mellom Vestby og Frogn, er her både vill og 
vakker. Følg så elveleiet oppover til Vabru. Her krysser du over  
Solbergelva igjen og følger merket sti tilbake langs Thomas Olsens 
vei mot P-plassen i Hvitsten.

 

Navnet Hvitsten stammer trolig fra norrønt Hvítistein; som betyr  
hvitaktige fjell eller steiner. På 1600-tallet ble Hvitsten en viktig  
utskipningshavn for tømmer til Holland og is til England. I dag er det lite 
skuteaktivitet, men Olsenrederiets gamle gallionsfigurer kan oppleves 
på nært hold om du tar deg en parktur. Hvitsten kirke, som ligger rett ved 
parken, ble for øvrig gitt i gave av Bolette Olsen, Fred Olsens mor, i 1903.

Tur 7 Rundtur Hvitsten - Pyttskog
Distanse 4-6 km
Nivå Lett
Fremkommelighet Kort tur følger asfalt- og grusvei. 
  Lang tur går også noe på sti.

Turtips På Lysedalstoppen (T. Olsens vei) går det  
  merket sti nedover mot Hvitsten gjennom  
  naturskjønne områder. Avsluttes med en  
  bratt bakke ved kirken (Hvitstensveien).
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