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TUR TIL TOLVSTEINEN 

 
 
Bådstudalen ligger på vegen mot Hvamsetertjernet. Der var det tidligere en 
badstu eller hvilebrakke. Steinmuren er godt synlig til høyre for vegen. Stedet 
ligger på Hvam videregående skoles grunn. Her var det mange tilstelninger 
under krigen. Else Reierstad nå 87 år husker dette og sa at stedet den gang ble 
kalt Bådstudalen turisthotell. Noe sydover var det et våpenlager under 2. 
Verdenskrig. Utstyret stammet fra 2 fallskjermslipp ved Haga og ble deretter 
fraktet til dette stedet. 
 
Det er merket veg. Ved vegen står også oppstilt en kasse hvor folk kan skrive 
navnene sine. Om høsten trekkes 6 navn for en liten gave gitt av Årnes 
handelsstand. Kanskje er vegen øst/vest 1500 år gammel. Den raskeste vegen 
til Oslo gikk en gang over Rolstad. Vegen var lagt slik at den ikke skulle være 
for bratt. Myrene forserte man lett ved å legge flåter av tømmerstokker og/eller 
granbar over. I nyere tid er det blitt lagt stein og sementvegger fra et gammelt 
fjøs over myra. 
 
Vi passerte Eliasgrova på vegen mot Tolvsteinen. Toppen av Bøleråsen ligger på 
252 m.o.h. og Tolvsteinen på 240 m.o.h. Steinen ligger litt inne i Nes 
kommune. Stiene er ikke tegnet inn på nye kart. Ove Anthonsen og mange med 
ham, har jobbet mye med å hogge ut og merke stiene. Ingen merker kan settes 
ned før grunneierne er forespurt og har gitt sin tillatelse. Det var ingen 
protester mot dette i Nes. 
 
Fra Tolvsteinen var det var et vidt utsyn til Odalen, Årnes, Borgen, Gjerdrum og 
tårnet på Gardermoen hovedflyplass. Hvorfor steinen kalles Tolvsteinen er ikke 
kjent. Det er flere teorier. En av dem er at en kan se 12 kirker. Tidligere var det 
jo flere kirker i området, blant annet på Holt og Lund, og skogen var lavere. 
Kirker av murstein er vanskelig å få øye på. 
 
 


