Vandring med Borre Historielag ved Adalstjern.

Tirsdag 21. august arrangerte Borre Historielag vandring ved Adalstjernet i et praktfullt sommervær. Odd
Kristian Larsen var vår cicerone og lot oss oppleve denne naturperlen i Horten kommune som langt fra er
kjent av alle.Tjernet utgjør 370 mål og ble fredet i 2006.Det ble til mot slutten av siste istid og er det
eneste åpne vann på raet med sine 71 m o.h. og en dybde på 5.60 m. Naturreservatet omfatter også
bøkeskogen med et svært rikt plante-og dyreliv. Moltesankere kan her faktisk finne de ettertraktede,
gyldengule bærene som en ellers gjerne må til fjells for å få tak i! Vår kjentmann mente å ha belegg for å
hevde at bøken var blitt innført fra Danmark alt på 600-tallet (e.Kr.). Det er den aller første datering av bøk
i Norge – påvist ved pollenanalyse. Så ja- vi har det i Horten! Bøkeskogen utgjør 80 mål, og vandreren som
trer inn her, får med guidens ord en følelse av å komme inn i en naturens katedral. I utkanten av skogen
er det påvist en rydningsrøys, et bevis på at det har vært drevet jordbruk i området i meget tidlig tid. Ved
selvsyn kunne vi konstatere at det over lengre tid har vært drevet uttak av torv på torvmyrene. Adal
Torvstrølag drev denne virksomheten frem til 1960- årene, og fortsatt kan man se spor etter skinnegående
transport av torv som ble tørket i tørkeskur og ført til Kimestad. Torven ble tørket i egne tørkeskur og
brukt til strø i fjøs og stall på gårdene.
Som avslutning på turen var vi så heldige å bli mottatt av Jostein Sætre i hans hus i Fogdeskogen. Huset var
i sin tid i Øystein Schølls eie (en onkel av Finn Schøll) og ble overtatt av komponisten i 1989. Eiendommen
med tilliggende herligheter er jo et eventyr i seg selv, så en stor takk til Jostein som åpnet sitt hjem for et
tredvetalls deltagere. Takkes må også vår utmerkede omviser og kjentmann, Odd Kristian, som med sine
kunnskaper og sitt engasjement lot oss få oppleve Adalstjern.
Neste arrangement er søndag 2. september med tur til Fossesholm og Blaafarveværket, påmelding til
sekretær innen 25.8.
Ref. AK.

