
 
Fra Drammen er det enkleste å svinge av 23 veien ved Lahell og fortsette på 
Grimsrudveien til man kommer til Shell på Klokkarstua. Fra Drammen er ca 28 
km til rundkjøringen ved Shell. Følg deretter Tofteveien i 2,5 km til man ser Hu-
rum mølle på høyresiden av veien. Ta da av til vestre til Rød. Veien går etter vært 
over til grusvei som følges helt til Fuglemyr skytebane. 
 
23 Veien kan følges til man kommer til av kjøringen i 
Sætre (rundkjøring). Følg da skilting mot Tofte til man kommer til Shell på Klok-
karstua. 
 
 
Det er enklest å parkere ved nedkjøringen til Fuglemyr skytebane.  
Jeg har snakket med brukerne av skytebanen om dette.  
 
Det tar ca 10 minutter å gå opp til klippen fra parkeringen. 
 
 

Kjørebeskrivelse 



Annmars og parkering 

Fra Klokkarstua 

Til Tofte 
(Røskestad) 

Fuglemyr skytebane 

Tidl. Militært skyte-
felt 



Prekestolen 
Klippen er ca 25 m  på det høyeste  og er sørvendt. Det finnes en del horisontale riss, men de fleste er for grunne eller gapende. Det er gått 2 prosjekter 
som er naturlig sikret, men det pågår en diskusjon om disse skal boltes.  
 
Klippen er sva, ca 80º på det  bratteste (høyre delen av klippen).  På venstre siden hvor klippen er høyest er det en hylle ca 8m over bakken. Herfra starter 
2 av rutene. 
 
Anders Johannsen som er en flittig kartbruker har funnet en del navn for åsen. Vi valgte å benytte Prekestolsåsen / Prekestolen. Åsen bli også kalt skoma-
kertoppen av toftebeboere, siden det var en lokal skomaker som satt og arbeidet på toppen av denne åsen om sommeren. 
 
Fra toppen av klippen har man faktisk litt fin utsikt. Det er satt opp rapellanker på toppen av klippen for enkel og trygg tilkomst til rutenes toppankere. 
Gradene er ikke satt og oppførte grader er kun veiledende :) 

til toppen 

Fra parkering 



Venstre del 

C D 

E 
B A 

C Alzheimer plus  6 BB 
Fra hylle. 
Lars Wegge 2009 

D Vandalisme   6 BB 
Tettboltet bli-varm-på-sva rute 
André Halvorsen 2009 

A Prosjekt 
Lars Wegge 

B Prosjekt 
Håkon Wegge 

E Pusle 7- BB 
Sønnens kallenavn 
Lars Wegge 2009 

  



Høyre del 

F 

H 

I 
J 

G 

G Drømmetaket  5- BB 
Lars ble fasinert over et tak. 
André Halvorsen  2009 

H Stigen  5 BB 
Klatring på tverrbånd 
André Halvorsen  2009 

F Prosjekt 
”Lars Wegge?” 

J Prosjekt  ( 5+ ) 
Ledet naturlig. Skal muligens boltes. 
André Halvorsen  

I Prosjekt 
André Halvorsen   

  


