
Herfra går du tilbake sørover og følger Kyststien 
til Nebba. Rett før Nebba brygge tar du til venstre 
opp en bratt bakke (skilt mot Oldtidsveien) og 
kommer opp til Kjærnesdammen. Følg den 
merkede stien inn til den gamle plassen 
Brenningsmyr, og derfra blåmerket sti mot Sjødal 
til du kommer opp til Oldtidsveien. Følg 
Oldtidsveien sørover forbi stikrysset ved 
Stormannsbråten. Fra stikryss med infotavle 
følger du Oldtidsveien videre forbi rasteplassen på 
Kopåsen og ned til utgangspunktet. 

Pollevannet var opprinnelig den innerste delen av 
Bunnefjorden og ble kalt Pollen. Landheving og 
sedimenter stengte etter hvert forbindelsen til 
fjorden, og for 2-300 år siden ble Pollen til 
Pollevannet. Vannet er egentlig et brakkvann, der 
bare det øverste laget er ferskvann.Turen starter i Sandgropa innerst i Polleveien. 

Følg skiltet og merket sti langs Pollevannet mot 
Sjøskogen. Etter noen hundre meter kommer du til 
en allé av gamle eiketrær. Her lå gården Pollen 
inn til høyre. Gården var i drift fram til 1960-
tallet. Stien fortsetter nordover og kommer etter 
hvert inn på en skogsbilvei. Etter noen hundre 
meter tar du av til venstre opp blåmerket sti mot 
Lauvåsen. 

Stien slynger seg opp gjennom åpen løvskog. Følg 
stien mot Nybråten. Ta av til høyre mot Labråten, 
og gå Oldtidsveien mot Sjødal gård. Følg 
blåmerket sti ned til Sjødalstrand. Her anbefales 
det å fortsette kyststien nordover til rasteplassen 
ved stranda hvor det er flott utsikt mot Oslo. 

Isskjæring ble en viktig industri fra midten av 
1800-tallet, og det ble anlagt mange kunstige 
dammer på høydedragene langs Oslofjorden. 
Kjærnesdammen ble anlagt ved å demme opp et 
naturlig oppkomme, og her foregikk isproduksjon
til langt ut på 1900-tallet. Det ble bygd en renne 
fra enden av dammen ned til Linneflauet, der isen



følger du Oldtidsveien videre forbi rasteplassen på 
ble lagret i store binger 
fylt med sagflis før den 
ble lastet om bord på 
seilskip og fraktet videre 
ut i Europa. 

Plassen ble sannsynligvis ryddet av finner, senere tatt i bruk som 
lunneplass for tømmer. I 1927 ble det bygd ei steinhytte til bruk som 
jakthytte. Under muringsarbeidet ramlet steinene ned og hytta ble straks 
døpt Jeriko.  Siden er området blitt brukt som beite for Nordre Fåle.
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