
Fra Gardmannsbråten går du Kongeveien 
nordover.  Rett etter parkeringsplassen sees noen 
firkanta tørrmurte fundamenter, som er rester etter 
landets første telegraflinje. Ikke lenge etter 
kommer du til Firsprangsletta, der kuskene fikk 
god fart på hestene før de kom til skysstasjonen på 
Nordby. Litt lengre framme ligger det rester etter 
flere skanser inne i skogen.  Fortsett Kongeveien 
helt til Dalsbrua.  På tilbakeveien kan du enten 
følge Kongeveien til Dogga, eller ta stien over 
Haugbroåsen, for deretter å gå til den flotte 
Nøstvedt gård. Fortsett veien i retning pukkverket. 
Vel tilbake på Kongeveien går du oppom Stuene, 
som var navn på tre husmannsplasser under 
gården Nøstvedt. Her er det servering hver søndag 
fra oktober til påske. Følg stien videre sørover 
tilbake til Gardmannsbråten.

En interessant avstikker fra denne runden er å ta 
«Alfred Gustavssons sti» anlagt av Ski 
Historielag. Dette er en 5 km lang natursti som tar 
vandreren med på kultur, natur og historie i 
Hebekkskogen.

En flott steinhvelvingsbru over Dalsbekken fra 
1812. Gjenoppbygd i 1991.

Dalsbrua

Bygget på 1600- t og var i 250 år hovedveien 
sørover fra Christiania (Oslo) til Fredrikshald 
(Halden). Det var skysstasjoner på Ris 
(Skyssjordet) og Korsegården.

Milepel ved Dalsbrua

Skansene inne i skogen langs 

Kongeveien 
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Ved disse skansene lå lokale soldater i 
bakhold vinteren 1716 og ventet på 
svenskehæren med Karl XII. De norske 
soldatene hadde saget gjennom trærne, 
og med et finurlig system skulle de 
falle i hodet på svenskene. Karl XII 
hadde overnattet på Ås prestegård og 
skulle videre for å ta Christiania, - men 
da de kom til Nordby kirke, gikk de 
ned til fjorden og inntok Christiania fra 
isen. Det ble aldri noe slag i 
Nøstvetmarka, men en erstatning til 
skogeierne i stedet.

Nøstvedt gård
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