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FORORD
Buskerud fylke har et variert landskap med en natur som  skifter fra 
kysten til høy fjellet. I dette landskapet har  menneskene  gjennom 
tidene hatt ulike levekår. Fra de første  menneskene kom til Hurum-
landet for 8-9000 år siden til i dag, har både samfunnsstruktur, 
næringsgrunnlag og sosiale strukturer endret seg radikalt.

Vi vil her presentere noen viktige historiske utviklingstrekk i 
 Buskerud. Heftet er ikke noen komplett fylkeshistorie, men et 
forsøk på å lage en kortfattet oversikt over noen av de viktigste 
 historiske hovedtrekkene. Noen områder, steder, bygninger og 
 anlegg er presentert mer detaljert, for å belyse enkelte tema. 
Det er altså en rekke områder, anlegg og hendelser som ikke er 
nevnt, som  absolutt kunne fortjent en nærmere omtale. Det går 
 dess verre ut over denne publikasjonens rammer. Vi har derfor 
også valgt å sette en øvre tidsramme til 1940.

Heftet er utarbeidet som et vedlegg til Kulturminnekompasset: 
Regional plan for kultur minnevern i Buskerud. Historien gir nyttig 
 bakgrunnskunnskap og begrunnelser for utvalget av viktige kultur-
miljøer som er gjort i den regionale planen. Teksten er  utarbeidet av 
medarbeidere i fagenhet for kulturminnevern i utviklings avdelingen 
i Buskerud fylkeskommune, med noen  hjelpende  penner uten-
fra. En spesiell takk til Einar Sørensen, tidligere  konservator ved 
 Drammens Museum, for verdifulle bidrag til teksten.

Første del av teksten følger stort sett kronologisk gjennom 
 historien, mens den siste delen tar opp emner som har vært 
 spesielt viktige her i Buskerud.  Mye av stoffet vil være velkjent 
for mange, annet er mindre kjent. Vi håper at dette heftet kan 
 inspirere til  utforsking av sammenhengene i kulturlandskapet 
vi møter rundt oss. De historiske dimensjonene og tidsdybden i 
mange av dem er ikke alltid like enkel å se ved første øyekast. 
 Dette historiske risset kan forhåpentligvis være med på å gi 
kunnskap om de enkelte kulturmiljøene og ikke minst peke på 
sammen hengene mellom dem. 
 
En liten presisering: Når vi nedenfor omtaler Buskerud er det i 
betydningen det landskapet som ligger innenfor den  nåværende 
fylkesgrensen.

Turid Kolstadløkken,
Fylkeskonservator i Buskerud
Drammen, april 2017

Buskerud fylke i 2017.

NAVNET BUSKERUD 
Buskerud er et av de mest varierte fylkene i Norge. Her er åpne 
flatbygder, lange dalfører med bratte åssider, store innsjøer og 
åpne fjellvidder, byer og tettsteder. Ut mot Oslofjorden møter 
 Buskerud havet i et skogkledd kystlandskap. Buskerud består av 
21 kommuner, med Drammen som fylkeshovedstad.  

Buskerud grenser mot Akershus, Vestfold, Telemark,  Hordaland, 
Sogn og Fjordane og Oppland. Lengst felles grense har  Buskerud 
med Telemark og Oppland. Nabofylkene har mange fellestrekk 
med Buskerud og deler sider av historien. 

Vår fylkesgrense har endret seg gjennom tiden. Forløperen til 
 Buskerud fylke, Buskeruds amt, ble til av en samling  fogderier 
(distrikter for skatteinnkreving) som ble skilt ut som et eget 
amt i 1679. Inntil da hadde fogderiene Ringerike, Hallingdal og 
 Buskerud vært deler av et større administrativt distrikt – Akershus 
Stiftamt. Amtsordningen ble innført med eneveldet og erstattet 
en eldre inn deling i len.  

Det nye amtet fikk navn etter storgården Buskerud (Biskupsruð) 
i Modum. Gården hadde tidligere vært i statens (kronens) eie 
som «ladegård» under Akershus slott.  I 1688 måtte kronen  selge 
 Buskerud gård for å skaffe inntekter til en slunken statskasse. 
 Gården ble overdratt som «herregård», med de samme  privilegier 
som kronen hadde hatt. I 1912 ble den overtatt av amtet og 
utbygd som amtets landbruksskole. Herregårdene hadde i lang 
tid vært mønsterbruk, og nå fant man at herre gården Buskerud 
kunne tjene som god modell når bøndene skulle undervises i 
moderne landbruk. I dag er Buskerud en videregående skole og 
 administrativt en underavdeling av Rosthaug videregående skole.

Da amtene ble omdøpt til fylker i 1918, foreslo Stortinget navnet 
Ringerike fylke for å lede tankene hen på vikingtiden. Navnet ble 
likevel Buskerud fra 1. januar 1919. 

 

BUSKERUDS FYLKESVÅPEN
Buskeruds fylkesvåpen symboliserer viktige trekk ved fylket. 
 Bjørnen viser til en av landets siste faste bjørnestammer som 
levde i Vassfaret til den døde ut i 1970-årene. Den blå fargen 
 illustrerer koboltproduksjonen ved Blaafarveværket i  Modum, 
som på 1700-tallet eksporterte blått pigment til Europas 
 porselens- og glassindustri. Det sølvfargede skjoldet skal vise 
mineral forekomstene ved Sølvverket på Kongsberg.

ILLUSTRASJON: ©
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Landet, som senere skulle bli Norge, lå i siste istid under en 
 flere kilometer tykk isbre. År 9.000-8.900 f.Kr hadde is kanten 
for flyttet seg trinnvis lenger inn i landet, og lagt igjen flere 
mindre morene rygger i Buskerud.  Store deler av fylket var is-
fritt kort tid etter, men Hardangervidda lå fortsatt dekket av  
is noen hundreår til.

Havet sto på denne tiden vesentlig høyere enn i dag. Det var  lange, 
smale fjorder innover i dalførene – til Lampeland i  Numedal, nord-
enden av Solevatnet i Eggedal og forbi Nesbyen i Hallingdal.  Eikern 
og Fiskumvannet var del av en fjordarm som skar inn i  landet ved 
Sande i Vestfold. Finnemarka var en stor øy, mens Røyken og 
 Hurum besto av en rekke større og mindre øyer. 

Landhevingskart som viser 
Buskerud ca. 9000 f.Kr. Store 

deler av dagens bebygde 
områder lå under vann. 

ILLUSTRASJON: ©
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JEGERNES BOPLASSER
På de isfrie landområdene mellom Norge, Danmark og England 
 levde reinsdyrjegere. Det var fra dette såkalte Nordsjølandet de 
første menneskene dro på jakt til tundraen i Sør-Norge.

De første jegerne levde nomadiske liv med mange ulike oppholds-
steder i ulike sesonger avhengig av hvor matressursene befant seg. 
Ved kysten jaktet de på småhval og sel, sanket skjell og fisket. I 
innlandet fulgte jegerne i reinens fotspor opp mot høyfjellet.  Elgen 
 vandret inn noe senere, og ble en viktig del av kostholdet etter hvert. 
Brente bein av elg fra boplasser ved Pålsbufjorden i Nore og Uvdal 
viser at det ble jaktet på elg der rundt 7000 f.Kr.

Det er funnet over 500 boplasser fra steinalderen i Buskerud. Hav-
nivået har endret seg mye fram til i dag, og svært mange av bo-
plassene ligger på strandnivåene i datidens kyst- og fjord landskap. 
Mange steinalderboplasser ligger også i fjellet, i hovedsak om-
kring de store vannene. Vi kjenner til færre boplasser i dalene.

De eldste sporene etter mennesker i Buskerud er funnet ved 
 Nåbyvann i Hurum (9500 f.Kr), noen hundreår senere på Fiskum i 
Øvre Eiker og ved Store Myklevann i Skrimfjella i Sandsvær (8200 
f.Kr.). Da isen brukte lenger tid på å smelte i fjellet, er de eldste 
boplassene på Hardangervidda fra rundt 6300 f.Kr.

Gjennom hele steinalderen, fram mot bronsealderen, var  mange 
av de samme plassene i bruk, generasjon etter generasjon. Vi ser 
eksempler på dette ved Verpentjernet i Hurum, fjellvann som 
 Gyrinosvatnet i Ål, Ustevatn og Krækkja i Hol og Tunhovdfjorden 
og Pålsbufjorden i Nore og Uvdal. Dette var tydeligvis attraktive 
boplasser for folk i steinaldereren.

Menneskene i steinalderen 
slo seg ofte ned ved kysten 

eller ved innsjøer.

Illustrasjon som 
viser hvordan et fangst
system kan ha sett ut.

ILLUSTRASJON: ©
 Arkikon

ILLUSTRASJON: ©
 Arkikon



Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 194010

De første jegerne brukte flint, kvartsitt og andre bergarter til å lage 
redskap og våpen til jakt. Fangstredskapene var lenge spyd og pil 
og bue på land, og harpun, fiskekrok og lyster ved sjø og vann. Få 
redskaper av tre, bein og horn er bevart, men fra  Buskerud kjenner 
vi i alle fall to hakker av gevir fra elg og hjort fra jegersteinalderen.

Fangst av elg ble tidlig viktig, både på fjellet og i lavlandet. En av 
de eldste fangstgropene for elg i Norge er funnet på  Almemoen 
på Ringerike. Den er mer enn 7000 år gammel. Vi vet også at det 
ble fanget elg i fangstgroper på Furumo i Modum i bronse alderen, 
for rundt 3000 år siden.

I fjellet er det funnet mange fangstanlegg for rein, spesielt på øst-
siden av Hardangervidda. Fangstanleggene er lagt i  viktige trekk-
veier, og det er lagt ned store ressurser i byggingen.  Dyregravshalle 
i Uvdal er blant de største fangstanleggene vi kjenner til i  Buskerud. 
Fangstsystemet er trolig fra eldre jern alder, og teller over 100 jord-
gravde fangstgroper på rekke.

Det er også mange steinmurte dyregraver i fjelltraktene i 
 Buskerud. De kan være så gamle som fra 200-tallet e.Kr. I 
 fjellene i Hol, Ål og Hemsedal er det funnet flere spydspisser 
fra samme tid. Spydspissene kan ha vært brukt til å drepe dyr  
i dyregravene. 

Mye tyder på at jakten på rein ble intensivert i vikingtid og 
 middelalder. Funn av pilspisser av jern i fjellet forteller om jakt 
med pil og bue. Jegerne lå bak bogasteller og ventet til dyrene 
kom på skuddhold. Bogasteller er funnet flere steder i fylket, både 
i fjellet og i dalene. 

To av gropene i 
fangstsystemet i 

Dyregravshalle på 
Hardangervidda.  

Dyregravshalle 
er det største 

sammen
hengende 

fangst systemet i 
Buskerud. Store  

Nordmannsslepa 
går igjennom 

området.

På Katfoss og Furumo finnes det fem helleristningsfelt fra eldre steinalder, fangstgroper for elg og et jernvinne
anlegg fra jernalderen. Ristningene omfatter om lag 40 hogde dyrefigurer hvor hovedmotivet er elg. 

Kulturminnene 
rundt Store 

Krækkja i Hol 
 viser at området 

har vært  benyttet 
til jakt, fangst 
og fiske siden 
steinalderen. 

Det finnes flere 
boplasser langs 

strendene og 
fangstgraver for 

rein i området 
rundt vannet. På 

bidlet sees en 
av steinbuene 

(slakte buene) på  
vestsiden av 

Krækkjavatn. 
Svoi i bakgrunnen.

JAKT, FANGST OG FISKE

Allerede fra tidlig jernalder finner vi spor etter drivfangst av rein 
på Hardangervidda. Særlig i romertid (200-tallet e.Kr.) og høy-
middelalder (1200-tallet) ble det drevet massefangst med denne 
metoden. Store reinflokker ble drevet mot fjellvann som Ørteren 
og Krækkja ved hjelp av ledegjerder av små varder med skremme-
pinner eller steingjerder. Jegerne lå i båter og drepte panikkslagne 
dyr på svøm. På motsatt side av vannene lå slakteplassene, og 
den dag i dag stikker bein opp av torva inntil ruiner av steinbuer. 
Massefangsten var effektiv, og på bare noen tiår ble det slaktet 
flere tusen dyr.

Fra de tidligste tider og fram til i dag har fiske vært viktig for å 
skaffe mat. Funn av fiskekroker av bein og store mengder fiske-
bein på steinalderboplasser på Hardangervidda og ved Pålsbu-
fjorden, viser at dette var en viktig matressurs, ikke bare på  kysten, 
men også i fjellet. Man mener at ørreten kan ha vandret opp på 
 Hardangervidda i elvene da havnivået fortsatt var høyt, men fisk 
kan også ha blitt satt ut i fjellvann allerede i sen steinalder. 

Fangstinnretninger for fisk i form av fiskegjerder er kjent helt til-
bake til steinalderen. Da de var bygd av tre, som etter hvert har 
råtnet, er det sjelden å finne rester. Et fiskegjerde (kattise) datert 
til vikingtiden ble funnet i et vann på Sysle i Modum i 2015. Ruser, 
garn og lyster ble også brukt. Lystergaffelens jerntenner er funnet i 
rike gravfunn fra vikingtiden, og fra skriftlige kilder i middel alderen 
vet vi at fiskerettighetene var svært viktige både for bygdefolk, 
kongen og kirkens menn.
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I Hurum, der kontakten med 
SørSkandinavia må ha vært 
 spesielt sterk, ble det bygd flere 
storsteinsgraver, det vil si grav
kamre bygd av store flate stein
heller omgitt av lave hauger. 

I en av disse, en hellekistegrav 
som var oppført på en moreneås 
ved Verket, ble tre unge menn 
gravlagt omkring 2000 f.Kr. 
Undersøkelser av skjelettrestene 
har gitt et viktig innblikk i leve
kårene deres. De var alle kraftig 
bygd uten spor av feilernæring i 
barne og ungdomstiden, men i 
voksenlivet ble det mer dramatisk. 
En av mennene hadde overlevd 
tuberkulose under oppveksten, en 
annen hadde en gang fått en stikk 
eller huggskade i kragebeinet, den 
tredje hadde trolig dødd i strid av 
et hugg i foten. Skadene antyder 
at de tre unge mennene hadde 
vært i krig.

Hellekista på  
Verket i Hurum



Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 1940 Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 194012 13

Bondesteinalderen kaller man gjerne perioden da de første jord-
brukerne etablerte seg i Buskerud. De første jordbrukerne innvandret 
fra sør til områdene ved Oslofjorden og Tyrifjorden ca. 3950 f.Kr. Jakt 
var også viktig, og ble kombinert med fehold flere steder i fylket. 
 Tidlige spor av typiske beiteplanter er konstatert i myrer både i Hurum 
og på Ringerike. Vi har ingen sikre spor etter åkerdyrking like tidlig, men 
det er ikke utenkelig at menneskene som bygde de første storsteins-
gravene (dyssene) på Rødtangen i Hurum, ikke bare holdt dyr, men 
også hadde små åkrer på lettdrenert sandjord.

Den tidlige kontakten med jordbrukerne i Danmark og Sør- Sverige ses 
tydelig i de mange flintøksene som er funnet i hundrevis over nesten 
hele fylket, og særlig mange ved kysten. Fordi flint ikke forekommer 
naturlig i Norge, må flintøksene ha vært importert fra  Sør-Skandinavia. 
Med de nye kraftige øksene kunne skogen hogges for å rydde jord rundt 
boplassene. Snart ble disse nye økseformene også kopiert i lokale 
berg arter. 

I åkrene kan man ha dyrket bygg, hvete og spelt, og man kan ha holdt 
sau, geit og storfe. Men boplassfunn som piler og skinnskrapere  forteller 
oss at jakt, fangst og fiske fortsatt var viktig de fleste steder. Mange 
 levde fremdeles mer som jegere enn jordbrukere. På disse boplassene 
er det ikke funnet gjenstander som er direkte knyttet til jordbruk.

I Buskerud har vi ikke funnet spor etter husværene til de første jord-
brukerne, men de må ha bodd i enkle konstruksjoner som satte få spor 
etter seg. Behov for å passe åker og eng endret etter hvert levesettet 
vesentlig, og flere ble bofaste. Dette førte til at man bygde større og 
bedre hus. 
 
Bedre hus og mer stabil bosetting gjorde det lettere å lagre mat, 
blant annet i keramikk-krukker. Det er funnet noen fragmenter av så-
kalt  traktbegerkeramikk på Svensrud i Hole. Dette er den eldste typen 
 keramikk man har i Norge og indikerer at det ble drevet jordbruk i Hole 
3000 f.Kr.

STEINALDEREN – DE FØRSTE JORDBRUKERNE

De første jordbrukerne 
tegnet av Thomas 
Klevjer.

ILLUSTRASJON: ©
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Flintsigd funnet på gården 
Stein i Hole. Denne har trolig 
vært skjeftet med treskaft og 

brukt til å skjære korn. 

Randlistøks i bronse 
fra tidlig bronsealder. 
Øksen er funnnet 
på Gullerud gård i 
Norderhov i Ringerike. 
Slike økser hadde tre
skaft som var splittet 
og surret på økse
hodet. Øksa må ha 
vært svært verdifull, 
og ble nok betraktet 
som et prestisjevåpen.

FRA JEGERBONDE TIL  BONDE  
– SLUTTEN AV STEINALDEREN

Det skjedde en endring i folks levevis omkring 2000 år f.Kr. Nå 
finner vi også spor etter boplasser der det er gode vilkår for å 
dyrke  jorda. Funn av skubbekverner, sigder og dolker av flint og 
økser med skafthull av lokal bergart viser hvor folk har bodd, 
ofret til høyere makter og begravd sine døde. Menneskene tok i 
 perioden 2400-1800 f.Kr. store deler av fylket i bruk, også i  fjellene 
i  Hallingdal har man indikasjoner på at de holdt tamdyr.

Det er påvist dyrking av korn flere steder i kyst- og fjordbygdene. 
Åkrene ble bearbeidet med ard før tilsåing. Det modne kornet ble 
skåret med flintsigder, og malt på skubbekverner i stein.

Omkring 1800 f.Kr. begynte man å ta i bruk gjenstander i bronse i 
kystbygdene Hurum, Røyken og Lier, og i datidens fjordbygder i Øvre 
Eiker, Modum, Ringerike og Sandsvær. Vi er nå inne bronsealderen. 

Gjenstander i bronse er sjeldne og kun funnet i de tettest  befolkete 
bygdene. I de øvrige bygdene er det fortsatt våpen og redskaper av 
flint og lokale bergarter som viser hvor folk hadde slått seg ned.

Bronsefunnene indikerer at det hadde vokst fram en maktelite i de 
kystnære jordbruksstrøkene. Personer som tilhørte denne eliten 
ble gravlagt i store gravrøyser plassert på steder med vidt utsyn 
over landskapet. De mange gravrøysene som ble bygd i løpet av 
bronsealderen viser tydelig et mer lagdelt samfunn enn tidligere. 
Sentrale gårder må ha dannet sentrum i mindre  høvdingdømmer, 
for eksempel på Hurumlandet og ved  Tyrifjorden. Fra disse om-
rådene kjenner vi dessuten flere grav røyser, som viser at disse 
høvdingdømmene må ha bestått gjennom flere generasjoner.

Jordbrukets inntog førte til en mer bofast befolkning, og i løpet 
av bronsealderen slo folk seg ned der det etter hvert ble etablert 
større grender. Bolighusene på gårdene var langhus av grind-
verk/reisverk med jordgravde takbærende stolper og leirklinte 
flettverks vegger. Kaldere vintre mot slutten av bronsealderen førte 
til at vinterfôring av husdyr ble mer vanlig. Husene ble derfor delt 
i en boligdel og en uthusdel. Vi har ikke funnet rester etter slike 
hus i Buskerud, men man kjenner dem blant annet fra Østfold og 
Rogaland.
 
Endringene i driftsformene med innefôring av dyr førte til at 
man begynte å gjødsle åkrene. Samtidig som åkrene ble gjødslet 
 begynte man også å rydde åkrene for stein. Steinene ble ryddet 
for hånd og kastet sammen i mindre rydningsrøyser, noe som ga 
åkerlandskapet et karakteristisk preg. Et slikt landskap, i dagens 
utmark, finnes blant annet på Landsverk i Rollag og Garnås i Nes.

BRONSEALDEREN  
– EN FASTERE SAMFUNNSSTRUKTUR
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Fra jernalderens begynnelse i århundrene f.Kr og fram mot middel-
alderen, særlig på 300- og 400-tallet, ekspanderte bo settingen 
 kraftig. Etter hvert ble det ryddet gårder helt opp mot Hardanger-
vidda. I  denne  perioden ble jernframstillingsteknologien utviklet, 
og det ble mulig å framstille jern fra myrmalm. Dette må ha vært 
en viktig drivkraft bak denne ekspansjonen. Redskaper av  metall 
ble for første gang allemanns eie, noe som fikk dyptgripende 
 følger for  samfunnsstrukturen.

Gårder med klare skiller mellom innmark og utmark ble etablert 
over hele fylket. Fram mot 7-800-tallet ble større åkrer ryddet. Ard 
med jernsko gjorde at dyrkingen ble effektivisert og intensivert, og 
avlingene økte, særlig i vikingtiden. Plogskjær finner vi også som 
gravgods fra denne tiden. Likevel var arden det vanligste pløye-
redskapet fram til 1800-tallet. På Nore i Krødsherad er de eldste 
kjente spor etter bruk av ard i Buskerud. Sporene kom fram som 
mørke furer på kryss og tvers under to gravhauger som er tidfestet 
til 200-300-tallet.

Gravhauger og gravfunn er de viktigste indikatorene på fast gårds-
bosetting. Små gravfelt er kjent fra hele fylket, men i de nedre 
 bygdene  finnes dessuten flere store gravfelt. Disse må ha hatt 
tilknytning til  viktige sentra. Efteløt i Sandsvær og Veien på Ringe-
rike er to slike maktsentra, der gravfunnene inneholder eksotiske 
 gjenstander fra  kontinentet. 

Trolig er velstanden og overskuddet bygd på produkter fra jern-
framstilling, jakt og fangst fra bygdene oppover i dalene og 

inn mot fjellet. Typisk for disse sentrale stedene er at de ligger 
 strategisk til ved ferdselsveier.

Noen rike gravfunn i øvre del av fylket vitner om betydningsfulle 
sentra også der. Ved Strandafjorden i Ål, på Børtnes i Nes og på 
Hunstad i  Sigdal har det trolig sittet mektige bønder med relasjon 
til  maktsentrene i sør.  

De eldste kjente sporene etter langhus i Buskerud er fra eldre jern-
alder (500 f.Kr. - 550 e.Kr.). Ved Haug kirke i Øvre Eiker ble det 
for noen år  siden funnet spor etter flere langhus, flere store grav-
hauger og en  hulvei under matjordlaget i åkeren. Dette kan ha 
vært et viktig handelssenter i jernalderen. På denne tiden strakte 
Drammensfjorden seg helt inn hit, og var en viktig ferdselsåre. 

Den økende etterspørselen etter utmarksprodukter kan også 
være  grunnen til at noen familier slo seg ned langt oppe i  fjellet. 
I  regulerings sonen til Strandavatnet i Hol er det påvist rester 
etter to  gårder med langhus, der gjenstandene tyder på helårs-
bosetting  mellom 1000 og 1100 e.Kr. På tross av et varmere 
 klima må  dette  likevel ha vært marginale gårdsbruk, der jakt, 
fangst og fiske var  viktigst. Dessuten viser mengden slagg utenfor 
tuftene at  menneskene som levde her utvant jern i stort omfang 
fra myrene rundt. Jern og andre utmarksprodukter ble sannsynlig-
vis brukt som byttemiddel mot viktige varer som salt og korn fra 
sentrale strøk.

JERNALDERSAMFUNNET  
– VEKST OG VELSTAND

Gravfunn fra Sætrang i Ringerike. Gravfunnet omfatter blant annet sverd, pilspisser, belte, kjede med  glass  
og ravperler, fingerringer i sølv og gull, bronsespenner, spillebrikker og spann.

Gårdsnavnene kan også si oss 
noe om bosettingens alder. 
Usammensatte naturnavn og 
korte uforståelige navn kan ha 
høy alder, men det er uvisst 
hvor langt tilbake i tid de har 
vært i bruk. Gårdsnavn som 
slutter på vin, heim, land, 
stadir, by og tveit indikerer 
at gårdene senest ble ryddet i 
yngre jernalder (ca. 5501050 
e.Kr.). Andre navn (som rud, 
gardr, torp, bod, voll, lund 
og holt) viser at ekspansjo
nen i bosettingen fortsatte 
helt fram til svartedauden på 
midten av 1300tallet. I denne 
perioden ble det ryddet mange 
rudgårder (rud = rydning) i 
hele fylket
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◄
Det er gravd ut tre 
langhus liggende side 
og side på høyderyggen 
sør for et stort gravfelt 
på Veien i Ringerike. 
 Husene har avløst hver
andre i perioden 100 f.Kr 
til 500 e.Kr. Alle husene 
var store, men særlig 
de to siste må ha blitt 
bygd for en  høvding. Det 
rekonstruerte langhuset 
på Veien gjør et mektig 
inntrykk.

►
Høydedraget fra Sem 

over Berg og til Spæren 
har vært et attraktivt 

område for tidlig 
jordbruks bosetning. 

Det har ikke blitt 
utført  arkeologiske 

ut gravninger på Berg 
eller Sem, men en rekke 

metalldetektorfunn 
og en kartlegging med 
georadar forteller oss 
noe om stedet tidlige 

historie. Bildet er tatt fra 
Bergshøyden.
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I løpet av tidlig middelalder fikk konge og kirke stadig større 
 kontroll over gårder og mennesker. Gjennom landskapslovene 
og den eldste landsloven fra 1274 får vi innblikk i hvordan en 
middelalder gård så ut, hvilke regler som gjaldt både i innmarka 
og i utmarka og skattleggingens omfang.

Bebyggelsesmønsteret som vi kjenner fra norske gårder fra middel-
alderen, med flere laftede tømmerhus i et tun, lar seg ikke  datere 
lenger tilbake enn 1200-tallet. Overgangen til den nye gårds-
strukturen skjedde fra vikingtid til tidlig middelalder. Til forskjell 
fra jernalderens gårdstun, der langhuset inneholdt alle funksjoner 
under ett tak, bestod middelalderens gårdstun av en rekke hus 
med hver sin funksjon. Laftekunsten skal ha spredt seg østfra via 
Novgorod og handelsplassene i Baltikum i løpet av vikingtiden.  

Middelaldergården bestod altså av et tun med flere bygninger, 

omkranset av mindre åkrer med steingjerder og rydningsrøyser. 
Vi hører også tidlig om humle- og kålhager. Så å si alle gårder 
 hadde stue, eldhus, stabbur, låve, fjøs og staller, de fleste en-
etasjes  upanelte tømmerhus. Badstuene og smiene sto i utkanten 
av  tunet på grunn av brannfaren. De større gårdene hadde ofte 
flere loft og stabbur og mer enn ei stue. Mange gårder fikk utover 
i middelalderen kvern til eget bruk. 

Det er bevart over 50 profane (ikke-kirkelige) middelalderhus i 
tømmer i Buskerud. De er loft, stabbur og stuer. 

Numedal er den dalen i hele landet med størst antall middel-
alder   bygninger, og kalles derfor Middelalderdalen. Årsaken til at så 
mange gamle hus i Numedal er bevart, skyldes en kombinasjon av 
tørt klima og tilgang på seint voksende trevirke som holder  lenge, 
sannsynligvis også spesielle økonomiske og sosiale forhold.

MIDDELALDERGÅRDEN  
– NY BYGGETEKNIKK OG NY TUNSTRUKTUR 

De eldste bevarte bygningene fra Buskerud er tidfestet til slutten 
av 1100-tallet. På Kravik i Nore er det bevart tre middelalder-
bygninger i tømmer: en stuebygning og to langloft. Kravik må ha 
vært en storgård i tidlig middelalder, og stua på mellom- Kravik 
er blant de største som er bevart fra middelalderen. Den har 
vært forbundet med loftet gjennom en drumbegang, en over-
bygd  passasje mellom de to bygningenes overetasje. Stua har en 
 spesielt fint utformet dør, med rike utskjæringer. På den ene siden 
er Gunnar i Ormegården, på den andre siden akantusranker. 

Stabburet på Alstad i Rollag er en av de aller eldste  trebygningene 
i Buskerud, bygd omkring 1180. Det framstår som et ganske  enkelt 
tømmerhus, men med ei dør med fint utførte smijerns beslag. 
Stabburet sto opprinnelig på en mur, men er senere  plassert på 
trestabber på ei grime. På en trestolpe inne i  stabburet er det en 
runeinnskrift som oversatt til moderne norsk er slik: Geirmund 

gjorde meg. Hvem Geirmund var, vet vi ikke, men ut fra typen 
 runer kan innskriften være fra tidlig i stabburets historie. 

Loftet og stua var de husene på gården som ble utsmykket med 
utskjæringer og prydtekstiler. Vi kjenner flere loft som prakt-
bygninger fra høymiddelalderen i Buskerud. Loftene ble brukt til 
oppbevaring og som gjestehus. De ble ofte dekorert med treskurd 
og utstyrt med dreide hjørnestolper og fint utformede  svalganger. 
Senere, under barokken og renessansen, ble akantusranker og 
 bladverk viktige motiv. Loftet sto opprinnelig på bakken, men ble 
etterhvert satt på stabber.

Alle bygninger datert til middelalderen er automatisk fredet etter 
kulturminneloven.

►
Middelalderloftet på 

søre Kravik i Nore. 

◄
Utskårne beitskier fra 
middelalderloftet på 
søre Kravik.

1. Staveloftet fra Ål, nå på 
Hallingdal Museum, er bygd 
ca. 1340 og er et av de best 
bevarte middelalderloftene.

2. Portalen i våningshuset på 
MellomKravik i Nore og Uvdal 
kommune. MellomKravik er 
trolig Norges eldste bebodde 
bolighus.

1 2 1 2
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Mye tyder på at samfunnet allerede i eldre jernalder besto av jord-
eiere og eiendomsløse undersåtter, kalt treller. Treller var slaver og 
ble betraktet som eiendom. Trellehold må ha utgjort en viktig del 
av gårdsdriften. Etter hvert som landet ble kristnet, ble trellene 
frigitt og kunne rydde seg egne gårder. Jordeierne bestemte hvor 
de skulle slå seg ned. Ofte ble disse små gårdene lagt på grensen 
til utmarka. 

Avviklingen av trelleholdet og befolkningsøkningen i første del av 
middelalderen resulterte i en betydelig nyrydding av gårder. Nye 
grender ble etablert og gårder ble ryddet på grensen av hvor det 
var mulig å livberge seg ved jordbruk. Samtidig ble eksisterende 
gårder delt i flere bruk. 

I løpet av tidlig middelalder ble det stadig flere leilendinger 
 under kronen, kirken og store jordeiere. En leilending betalte 
leie (landskyld) for gården han bygslet (leide), og måtte i tillegg 

 betale forskjellige avgifter. Etter loven var norske leilendinger frie 
og ikke bundet ved noe stavnsbånd (forbud mot å flytte), som 
i andre land. I noen tilfeller krevde jordeieren ekstra ytelser av 
 leilendingene, vanligvis var det arbeidsplikt på hovedgården.
 
Rett før Svartedauden i 1349-50 tok livet av omkring halvparten 
av befolkningen, er det anslått at verdslige jordeiere (inklusiv 
 aristokratiet) eide 50-70 % av all eiendom, og kirken 20-40 %. 
 Etter Svartedauden og pestepidemiene som fulgte ble en mengde 
av de nyryddede gårdene fraflyttet, og det ble også ledige gårder i 
sentrale deler av bygdene. Gårdenes økonomiske verdi (landskyld-
verdien) falt drastisk.

JORDEIERE  
OG LEILENDINGER

HERREGÅRDER OG STORGÅRDER  
– UTVIKLING AV DET MODERNE JORDBRUKET

◄
Mælumgårdene på Modum var på 
 slutten av 1600tallet blant de få 
 gårdene som hadde sag med rett til å 
skjære tømmer for eksport. Sorenskriver 
Gert Falch kjøpte rundt 1740 begge 
 gårdene med sju husmannsplasser, 
skog, bekkesag og mølle. Falchs etter
følger i embetet Otto Darjes kjøpte 
Mælum i 1759 og bygde snart om 
hovedbygningen. 

Den opprinnelig toetasjes upanelte 
rødmalte tømmerbygningen med 
svalgang ble ombygd i rokokkostil. 
Den ble for lenget i begge ender, panelt 
og malt grå og blå, med europeisk 
stein arkitektur som forbilde. Det ene 
tilbygget inneholdt en hagestue med 
teatersal, dette ble senere revet. Både 
 eksteriør og  interiør er svært godt 
 bevart. «Rokokkostua» med håndmalte 
tapeter og brystninger med kineserier 
fra 1760årene kan nevnes spesielt. 
Tunet inneholdt flere bygninger, blant 
annet store uthusbygninger i hestesko
form. 

I 1828 ble Modums første ordfører Auen 
Gregersen eier av Mælum. Hoved
bygningen på Mælum ble fredet i 1923.

FOTO: Jørn Jensen ©
 Buskerud fylkeskom

m
une



Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 1940 Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 194024 25

Ved reformasjonen i 1536 sikret den dansk-norske kong  Christian 
III seg det store kirkegodset i tvillingrikene Danmark-Norge. Alt 
dette godset på tusenvis av gårder og gårdparter kom nå i kronens 
eie, og kongen fikk mulighet for å gi deler av dette godset og det 
øvrige krongodset videre som len til lojale medlemmer av den 
dansk-norske adelsstand. 

I nedre Buskerud ble en rekke sentrale storgårder adelige hoved-
gårder eller «herregårder» ved midten av 1500-tallet. Felles-
trekk ved disse nye herregårdene var at de rådet over mange 
 leilendingsbruk, mye skog og sagbruk. Herregårdene i Buskerud er 
konsentrert i nedre del av Drammensvassdraget. 

Sem i Øvre Eiker ligger på den brede moreneryggen som  strekker 
seg sørover fra Haug kirke. Gården hadde lang tradisjon som 
 sentral hovedgård med omfattende åkerland hvor det ble drevet 
hovedgårdsdrift, det vil si en form for stordrift basert på pliktarbeid 
av leilendingene. På Sems grunn i Haugsund og på vestsiden av 
tettstedet Vestfossen vokste det fram samfunn av «strandsittere». 
En strandsitter var en arbeider som eide hus, men ikke grunn, og 
bodde ved kysten eller en elv. Begge steder hadde på 1600-tallet 
over hundre innbyggere, og på 1700-tallet bodde det flere hundre 
mennesker her. Noen sagbruk i Vestfossen hadde vannføring til 
å skjære det meste av året. Andre sager var flomsager som kun 
kunne benyttes når elvene var flomstore. 

Østsiden av Vestfossen lå under Fossesholm hovedgård, som 
 rådet over et stort antall gårder i Eiker som hadde skog. Høveds-
mannen på Akershus, Peder Hanssøn Litle, anskaffet alle disse 
 leilendingsbrukene i løpet av 1540-årene.

 

Området som etter hvert skulle bli til Strømsø lå under Strøm 
hovedgård. Langs elva vokste det fram en befolkning av strand-
sittere som drev handel, håndverk og skipsfart. Navnet «Strøms-
godset» forteller at gårdene i området hørte under Strøm. På 
Bragernes var det en enda mer tallrik befolkning som var strand-
sittere under Nesøy hovedgård i Asker.

Helt sør i Hurum lå slekten Huitfeldts gamle hovedgård Tronstad. 
Også Gullaug i Lier hadde privilegier som herregård og beholdt 
disse privilegiene et stykke opp i tid. Disse gårdene rådet ikke 
over noe sagbruk, men drev et omfattende landbruk. En kort tid 
midt på 1600-tallet var også Tislegård ved Lågens østre bredd i 
Kongsberg herregård. Så sent som i 1688 ble dessuten den gamle 
ladegården Buskerud solgt av kronen med privilegier som herre-
gård. Buskerud var et av landets viktigste herregårdsfylker, med ti 
herregårder.

Herregårdene var bebygd med mange hus, blant annet store 
 låver, fjøs og staller. Tronstad og Sem var bebodd av sine adelige 
 eiere i perioder på 1600-tallet, og disse gårdene ble utstyrt med 
her skapelig bebyggelse. Men oftest var det forvaltere som holdt 
hus på gården. Bebyggelsen gikk imidlertid snart tapt etter at de 
 adelige beboerne forsvant. Bare Sem, Tronstad og Fossesholm 
fikk nye store hovedbygninger i løpet av 1700-tallet. Kun Fosses-
holms hovedbygning er bevart i dag, og er fredet. På Sem forsvant 
all bebyggelse tidlig på 1800-tallet.

Etter 1700 gikk det meste av adelsgodset i Buskerud i oppløsning. 
Eiendomsretten til sagbrukene gikk over til byborgere. Adelen og 
dens etterkommere solgte leilendingsgodset som ble kjøpt av 
bøndene til selveie. De fleste herregårdene ble snart redusert, 
blant annet gjennom bruksdeling til ordinære gårder.

◄ 
Interiøret på Fossesholm Herregård. Jørgen von 
 Cappelen kjøpte herregården i 1763 og bygget 
den om etter inspirasjon fra slotts og herregårds
anleggene i Europa. Gårdsanlegget ble utformet i 
rokokkostil og er godt bevart fra den tid. Det er bevart 
dekorerte tapeter fra 1700tallet.
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I nærheten av Drammen finner vi på 1800-tallet et betydelig inn-
slag av byborgere og embetsmenn som eide gårder, som de kalte 
for «hovedgårder». I resten av fylket var embetsstanden i hoved-
sak begrenset til sognepresten, kapellanen, futen og lensmannen.

Kulturlandskapet som vi ser i dag på flatbygdene, med store tun 
og lettdrevne kornåkrer, utgjør siste kapittel i en lang endrings-
prosess av jordbrukslandskapet. Allerede under  opplysningstiden 
i siste halvdel av 1700-tallet begynte embetsmenn og stor-
bønder å foreta store forbedringer av gårdene sine. Utover på 
1800- tallet ble det drevet raseforedling av husdyr for å øke melk- 
og kjøtt produksjon, og det ble dyrket fôrvekster for å øke melke-
produksjonen. Bedre innrettede fjøs som førte til trivsel og økt 
matlyst kan ses på Fossesholm hvor det ble bygget et stort murt 
vinterfjøs i 1780-årene. Åkrene ble utvidet og etter hvert ryddet 
helt frie for stein, for å lette pløying og slått. Åkerarealet økte med 
nye engvekster i vekselbruket som bredte om seg fra midten av 
1800-tallet. 

Embetsmenn og især sogneprestene var foregangsmenn innen 
vekselbruk og anvendelse av kulturvekster. De var dessuten aktive 
og engasjerte innen hagebruk, frukt- og grønnsaksdyrking og tok 
tidlig i bruk poteten. Den revolusjonerte etter hvert norsk landbruk 
fordi den kunne dyrkes på steder som var uegnet til korn. Ved 
en betydelig nyrydding i første del av 1900-tallet oppsto mange 
selveide småbruk, både frikjøpte husmannsplasser og nyryddete 
bruk. 

En viktig forandring var at enga ble betraktet som del av det 
 dyrkete arealet. Etter 1850 ble tollen på importkorn fjernet, og 
store mengder korn fra Krim førte til reduserte kornpriser. Dette ga 
blant annet støtet til en omlegging til økt husdyrhold.

Storbøndenes hovedbygninger var store toetasjes bygninger med 
malt bordkledning og rekker av store vinduer. Driftsbygningen  eller 
enhetslåven ble en ny bygningstype på gårdene i andre halvdel 
av 1800-tallet. Driftsbygningen samlet mange funksjoner under 
ett tak – fjøs, stall, låve og oppbevaringsrom for jordbruksredskap 
– og bidro til en forenkling av gårdsdriften. Den var oftest bygd 
i bindingsverk, men husdyrrommene var fortsatt ofte i tømmer. 
Senere kom fjøs og staller i teglstein. Den «røde låven» er blitt et 
viktig innslag i jordbrukslandskapet, særlig på flatbygdene, og har 
de fleste stedene erstattet eldre uthus i tømmer.

Slåmaskinen innledet mekaniseringen av jordbruket. De  tekniske 
nyvinningene på 1800-tallet lettet det manuelle arbeidet og 
 resulterte i en sterk økning i dyrkingsarealet over hele landet. Den 
første slåmaskinen kom i bruk omkring 1870. Det er  imidlertid 
først rundt 1900 at bruken av maskiner i jordbruket økte. Den  første 
traktoren kom til Norge i 1908 og den første skur treskeren ble tatt 
i bruk i 1939. Disse ble gradvis vanlige  redskaper i land bruket. 
I tillegg bidro kunstgjødsel til bedre avlinger, fra  begynnelsen av 
1900-tallet.

STORGÅRDER OG FORBEDRINGER  
I JORDBRUKET FRA 1750

Hesselberg er en av flere storgårder i nærheten av Norderhov kirke. Hovedbygningen i  
rokokkostil er bygd i 1771 for lensmannen Abraham Hesselberg.

Vaker og Buregårdene sett fra Bureknatten. SteinslettaNorderhov er en god  
representant for jordbruket på flatbygdene med mange større gårder.
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Oppdelingen av gårdene 
i mindre bruk førte til at 
innmarka ble liggende spredt 
i mange mindre teiger. Tunene 
lå ofte samlet. Teigblandingen 
var upraktisk, og spesielt etter 
som moderne redskaper ble 
tatt i bruk, tvang omfattende 
utskiftinger seg fram. Med 
hjemmel i utskiftingslovene 
fra 1857 og 1882 ble det i 
1890årene i Steinsfjerdingen 
i Hole og i Norderhov foretatt 
en av de mest omfattende 
utskiftinger i hele landet, 
der seks tun måtte flyttes og 
et tjuetalls bruk fikk endret 
grensene sine.

Utskifting
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►
Leveld i Hallingdal er et helhetlig 
jordbrukslandskap der eiendoms 

og bebyggelsesstruktur er beholdt, 
og med mange eldre bygninger 

og kulturlandskapselementer som 
rydningsrøyser og steingjerder. 

Teigdelinga er karakteristisk, med 
lange smale teiger som strekker 

seg fra elva Votna i dalbunnen opp 
på begge sider, med steingjerder 

som grense mellom gårdene. 
Mange av steingjerdene ble anlagt 

da mye av jorda ble fulldyrket 
tidlig på 1900tallet.

Kulturlandskapet JoleimGrøte i Hemsedal viser en utvikling av jordbrukslandskapet fram til midten av 1900tallet, med mange elementer typisk for 
jordbruket i fjellbygdene. Den fulldyrka marka med de mange løene er karakteristisk. Spesielt interessant er det at tidligere åker og eng med steingjerder og 

rydningsrøyser er lite endret, som en følge av den omfattende nydyrkinga på tidligere myr i dalbunnen.
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De fleste gårdsbrukene i Buskerud på 1700- og 1800-tallet var ikke 
storgårder, men mindre gårdsbruk. Utmarka var en livs nødvendig 
ressurs for beite og fôrhøsting, som omfattet både gras, lauv og 
mose. Her var det også mulig å hente trevirke til å sette opp hus 
og gjerder, finne emner til redskaper og skaffe ved til fyring. 

Seterdriften utnyttet klima- og vekstforskjellene i utmarka og opp 
mot fjellet, og er kjent fra det meste av landet fra langt tilbake i 
tid. Haglebu i Eggedal er nevnt i en skriftlig kilde fra 1300-tallet. 
Mest omfattende var seterdriften i øvre deler av Buskerud. Bu-
skapen ble flyttet til utmarksbeite i sommerhalvåret, og vinterfôr 
ble høstet på setervoller, myrer og utslåtter. Ressursene i utmarka 
var avgjørende for å kunne ha en stor vinterfôret buskap. Også i 
nedre Buskerud ble det drevet setring, men konkurransen om bruk 
av skogressurser begrenset etter hvert mulighetene. 

For å utnytte sesongene og ressursene best mulig, hadde de fleste 
gårdene to setrer: en heimseter og en langseter. Heimsetra ga vår-
beite nær gården, men kunne også brukes om høsten. Ved jonsok 
ble buskapen flyttet til en langseter inne på fjellet. 

De fleste setrer hadde seterbu, fjøs og løe, som var enkle tømmer-
bygninger. Løa sto nederst på setervollen. Her ble høyet oppbevart 
fram til det på kjørt hjem med hest og slede på vinteren. Stort 
behov for ved til ysting og koking førte til et åpent landskap rundt 
fjellsetrene.

SETRING OG  
UTMARKSBRUK 

►
Hydalen i Hemsedal 

er ei typisk stølsgrend 
med mange eldre 

bygninger, samt tufter 
og steingjerder.

▲
Langstølene på fjellet i Hallingdal forteller en viktig del av fylkets jord
brukshistorie. Trettestølane og Nystølane i Ål er gode eksempler på stølslag 
i høyfjellet, med den  opprinnelige eiendoms og bebyggelsesstukturen 
godt bevart. De første stølene ble trolig ryddet tidlig på 1500tallet.

◄
Seterliv på Solheimstulen på Hardangervidda. Fotografi tatt 18901915.
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Begrepet husmann finner vi i skriftlige kilder fra tidlig middelalder. 
En husmann leide en husmannsplass, med eller uten jord, av en 
gårdbruker. En husmannsplass nevnes i skriftlige kilder i et  diplom 
fra 1452 fra Efteløt i Sandsvær. Diplomet gjelder en grense-
dragning mellom to sameier. Der blir det nevnt «en husmandz 
rudsto», det vil si «husmanns rydning» som da tilhørte begge 
 gårdene som ble nevnt i diplomet.

Husmennene var den største gruppa eiendomsløse i bonde-
samfunnet. De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller 
uten jord, og betalte avgift for plassen i form av pliktarbeid. 

Flere forhold lå bak utviklingen av husmannsvesenet. Det  viktigste 
var den store befolkningsveksten fra 1600-tallet og framover. Et 
annet viktig forhold var odels- og åseteretten fra begynnelsen av 
1800-tallet, som ga eldste sønn retten til å arve gården udelt. 
 Dette førte til at yngre brødre fikk rydde en husmannsplass, mens 
gården tidligere vanligvis ble delt mellom flere brødre.

Husmannsstanden var i sterk vekst, særlig på 1700-tallet, fram 
til midten av 1800-tallet. Antallet husmannsplasser vokste  særlig 
på gårder som hadde virksomheter utenfor jordbruket. Hus-
mennene på de 30 plassene som tilhørte Haug prestegård i Øvre 
Eiker  arbeidet med fløting, frakt på elva, tømmerkjøring, fiske, 
håndverk og småhandel. Et kart over storgården Nedre Hoen ved 
Hellefossen i Øvre Eiker viser husmannsplassene som perler på en 
snor etter allfarveien. Beboerne der var sysselsatt på sagbruk, med 
laksefiske eller de drev som håndverkere.

Med Rollag som eksempel kan en se hvordan antall husmanns-
plasser økte. I 1723 var det 33 husmannsplasser, i 1805 var det 
105, mens det i 1835 var opp mot 200.

Husmannsvesenet hadde sin største utbredelse i 1855. Da var 
det i Norge nesten like mange husmenn (87.000) som selv eiende 
gårdbrukere (91.000). Utvandring til Amerika og innflytting til 
 byene ble etter hvert løsningen for mange husmenn som ønsket 
seg bedre levekår. 

HUSMANNSVESENET
►

Husmannsplassen Hovda under nordre Sletto i Hovet i Hol 
ble tatt opp i 1826. Den lå 870 meter over havet, høyt 
oppe i den bratte sørvendte lia, rundt 170 høydemeter 

ovenfor tunet på gården den hørte til. Den første beboeren 
Knut Sjugurdson fikk bygslet «jordstykket Hovda», noe 

som tyder på at det var  dyrket her før, men ingen hus. Han 
måtte bygge nye hus, men stua var trolig et eldre tilflyttet 

hus i dårlig stand, for neste beboer Gaute Asleson flyttet 
et loft nede fra gården og bygde det om til stue. På bildet 
kan en se kornstaur, som står på den mest steinfrie jorda. 

Åkrene ble ryddet for stein, som ble samlet i rydnings
røyser, brukt til steingjerder eller murer under eller ved 
husene. Her ser vi en stor røys nedenfor korn staurene, 

en høy mur foran stua og mur under fjøset. Den delen av 
innmarka som ikke er ryddet fri for stein, ble brukt som 

slåttemark. Dyra beitet i utmarka. I 1860årene hadde de 
to mål åker og dyrket eng, sådde bygg og hadde ei ku.

 
Gaute kjøpte Hovda i 1864, og dermed ble plassen 

selveier bruk. Men allerede etter ti år solgte han gården 
videre og reiste til Amerika med familien. Den neste 

eieren Ivar Knutson dyrket både bygg og poteter, hadde 
to kyr, en kalv, fem sauer og to geiter. Også han reiste 

til Amerika, med mor, kone og sju barn. Tolleiv Arneson 
kjøpte Hovda i 1894, og bodde her til han døde i 1923. Da 

ble bruket solgt tilbake til nordre Sletto.  Siden har Hovda 
vært  ubebodd, og husene har forfalt. Det ble bare hundre 

år med fast bosetting.

Historien til Hovda er ganske typisk for husmannsplasser 
og småbruk i dalbygdene, både når det gjelder bruk av 

jord, hus, flytting fra bruk til bruk, og  
utvandring til Amerika.

FOTO: ©
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Byborgerne i middelalderens Europa hadde ofte både hest, ku og 
gris for å sørge for eget livsopphold. Disse dyrene måtte ha tilgang 
til beiter. I byenes nærområde vokste det derfor fram et løkke-
jordbruk der borgerne både kunne ha dyr på beite, høste vinter fôr 
og dyrke mat til eget bruk. I løpet av 1800-tallet forsvant løkke-
landskapet omkring de fleste byer i forbindelse med befolknings-
veksten, og er i dag stort sett bare bevart i stedsnavnene. 

Løkkelandskapet omkring bergstaden Kongsberg
Da kong Christian IV grunnla bergstaden Kongsberg i 1623, var 
takmark (løkker) til byen en selvfølge i tradisjon med middel-
alderens bystruktur. Bergmennene fikk bruksrett i takmarka, og 
ryddet løkker rundt bergstadens sentrum. Dette var av stor be-
tydning for gruvearbeiderne, som hadde behov for å dyrke fôr til 
husdyrene og grønnsaker til eget bruk, samt ha beite til dyrene. 
Løkkebruket ble etter hvert utvidet til det omfattet et 32 km2 stort 
areal. Noen av løkkene var i bruk til langt ut på 1900-tallet. 

Løkkene, med steingjerder og fegater, danner et særpreget bynært 
jordbrukslandskap. Dette løkkelandskapet var spesielt for berg-
verksbyene i Nord-Europa, og landskapet rundt Kongsberg er et 
av de best bevarte.

Løkker i Drammen
Også i Drammen var det løkker. Da innmarka til gårdene Lajord, 
Brakar og Tveitar på Bragernes i 1660 ble lagt ut til bruk for 
 borgerne, fikk Drammen sin bymark (løkker). Navnet Løkkeberg-
veien forteller hvor noen av løkkene lå. Store arealer opp fra be-
byggelsen langs elva var utlagt til løkker. Mellom lappverket av 
små og store løkker gikk veier og tråkk ut til beitemarka i åsene 
rundt. På de større løkkene kunne det stå en liten hytte eller løe.

Sørsamer i Nordfjella og på Hardangervidda
Ressursene i fjellet har alltid vært viktig for menneskene i 
 Buskerud. Selv om jordbrukende bønder var bofaste i bygdene, 
levde det fortsatt jegerfolk i fjellet, folk med en kultur som  skilte 
seg fra jordbrukssamfunnets. Kanskje aner vi sporene etter en 
 tidlig sør-samisk befolkning fra sen bronsealder og tidlig jernalder. 

I fjellene i Ål og Hol ble det på 1980-tallet undersøkt ca. 20 hus-
tufter. Noen var runde med voller av jord og stein. Fire av disse 
tuftene ble datert til vikingtid/middelalder (800-1400 e.Kr.), og 
kan være spor etter samiske gammer. Senere er det undersøkt en 
rund tuft med et typisk samisk ildsted ved Byrkjedalstølen i Hol. 
Tufta er datert til 1100-tallet. Det er også funnet gravhauger og 
gravrøyser som kan være av samisk opphav (fangstmarksgraver).

Tamreindrift 
Enkelte bønder i øvre Hallingdal begynte med tamreindrift på 
slutten av 1700-tallet og hentet hit samer fra Røros som rein-
gjetere. Tamreinen ble holdt både på Hardangervidda og i Nord-
fjella. Dette ble en viktig næring, som varte fram til 1957.

Skogfinnene
Tidlig på 1600-tallet vandret finske bosettere inn fra øst til 
 Buskerud, og manntallslister og tingbøker samt stedsnavn kan 
fortelle hvor skogfinnene slo seg ned.  Finnene drev svedjebruk, 
som gikk ut på at trær i grov granskog ble felt, tørket og brent, 
og at det deretter ble sådd rug og neper i den varme asken, som 
virket som gjødsel. Etter noen års dyrking måtte nye områder svis 
av. Denne typen svedjebruk var både arealkrevende og arbeids-
intensiv, men avlingene kunne bli på mange fold. 

Modum, Lier, Ringerike og Sigdal utgjør finnenes vestligste 
 bo settings  områder på Østlandet. Særlig kjent er boplassene om-
kring Glitrevann i Finnemarka og på Krokskogen. De første finnene 
bygslet plasser i kongens almenning, men gjerne i områder der 
bygdefolk tidligere hadde seterrettigheter. Finnene endret etter 
kort tid driftsform, fra det arealkrevende svedjebruket til rydding 
av åkrer og slåtteeng omkring små gårdsbruk i skogsbygdene.

LØKKEJORDBRUKET 
 I BYENE

URFOLK OG MINORITETER 
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►
Fegate i løkkelandskapet, Kongsberg.
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Rom/sigøynere og romani/
tatere er nevnt første gang 
i norske  skriftlige kilder på 
1500tallet. De har holdt til 
også i Buskerud, men har 
etterlatt seg relativt få spor.

Spenningsforholdet mellom 
storsamfunnet og de 
 reisende førte til for følgelser 
og  trakassering. Men de 
var også ettertraktet som 
 nyhetsformidlere, hånd
verkere, musikere og handels
folk ute i  distriktene. I dag 
er rom og romani folket mer 
bofaste. Tradisjons stoff fra 
deres reiseliv er blitt muntlig 
overlevert fra  generasjon til 
generasjon og  tradisjonelle 
leir og møteplasser er en 
viktig del av deres kulturarv.

De reisende
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Hulveiene er de eldste ferdselsveiene vi kjenner. Hyppig bruk 
av mennesker og dyr over lang tid har ført til at de har fått en 
u- formet tverrprofil i terrenget. Hulveier finnes flere steder i 
 Buskerud. Etter hvert som hest og kjerre ble vanligere, ble mange 
hulveier utvidet til kjerreveier.

HULVEIER

◄ 
Oldtidsveien gjennom Røyken har 
svært høy alder. Langs  veien ligger 
flere gravfelt fra jernalderen. Store 
deler av veifaret er  dag lagt under 
asfalt, men strekningen mellom 
Bø til Slemmestad kan opplevees 
som en autentisk oldtidsvei.
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Nordmannsslepene er en samlebetegnelse for ferdselsveiene over 
Hardangervidda mellom Vestlandet og Østlandet. Hoved slepene 
gikk fra Numedal og Hallingdal, med sidegrener til bygdene om-
kring. Ordet slepe betyr på flere dialekter «spor» (etter ferdsel). 
Slepene over Hardangervidda skal ha fått navnet Nordmanns-
slepene fordi østlendingene kalte hardingene for «nord-menn», 
det vil si menn nordfra.

De viktigste slepene gikk opp fra Eidfjord og Ullensvang over vidda 
og ned i Ustedalen eller Uvdal. Noen av slepene har vært i bruk 
helt siden folkevandringstiden (ca. 500 e.Kr.). Handelsruter over 
vidda er kjent fra middelalderen. Fra 1600-tallet økte ferdselen, 
da det ble ført store krøtterflokker langs slepene for salg på Øst-
landet. 

Slepene vitner om utstrakt kontakt mellom Østlandet og Vest-
landet langt tilbake i tid. Vi finner gravfelt langs ferdsels veiene 
nede i bygdene, som Fekjo på Geilo og Frygne i Nore, og det 
er gjort gravfunn høyere opp mot fjellet, som i Jønndalen og 
Seterdalen. I middelalderen lå Hallingdal og Valdres under 
 Stavanger bispedømme, og biskopene dro over fjellet på visitas 
til  Hallingdal. Stedsnavn som Bispevarden og Biskopskleivi vitner 
om  biskopenes ferd mellom Eidfjord og Hallingdal.

Funn av sølv ved Kongsberg i 1624 la grunnlag for økt handel 
mellom Østlandet og Vestlandet. Markedet på Kongsberg og 

drifte handelen med hester og kyr var stor fram til slutten av 
1800-tallet. Driftekarene hadde tilhold i steinlægre (steinbuer) på 
vidda mens dyrene gikk på sommerbeite. På høsten ble de ført 
ned til markedene i Kongsberg, Tønsberg og Oslo. Flere skreppe-
handlere tjente godt på driftehandelen. De største steinbuene er 
fra jernalderen eller middelalderen, og varder er bevart langs flere 
av slepene.

NORDMANNSSLEPENE  
– GAMLE FERDSELSVEIER OVER FJELLET

Etter hvert som det ble mer vanlig å kjøre med hest og kjerre økte 
behovet for kjørbare veier. Utviklingen av postvesenet og  hensynet 
til embetsmenn på reise økte behovet for framkommelige veier. 
En del rideveier ble derfor bygd om til kjøreveier fra 1600-tallet 
og utover.

Den første offentlige kjøreveien i Norge ble bygd mellom Kongs-
berg og Haugsund (Hokksund) etter grunnleggelsen av berg staden 
Kongsberg i 1624. Den ble kalt Sølvveien, for her ble sølvet fra 
 gruvene på Kongsberg kjørt til Haugsund for omlasting til trans-
port på Drammenselva og deretter utskiping til København. Veien 
ble forlenget til Bragernes, og videre til Christiania 30 år senere. 
De bratte bakkene opp til Tranby i Lier kalles Paradisbakkene. 

Betegnelsen kongevei brukes om de eldste kjøreveiene mellom 
landsdelene. Flere nåværende riksveier og fylkesveier følger delvis 
de gamle kongeveiene. Den Bergenske Kongevei over Krokskogen, 
som ble bygd i 1805, var en del av hovedveien mellom  Christiania 
og Bergen fram til 1858. De bratte bakkene fra Kleivstua ned til 
Sundvollen i Hole kalles Krokkleiva. Denne delen av veien er  fredet. 
Kleivstua er en av de mange skysstasjonene som ble  anlagt langs 
hovedveiene utover på 1800-tallet. 

DE ELDSTE  
KJØREVEIENE

◄ 
Nordre Nordmannsslepa,  
sør for Ustevatnet.

Bøndene hadde helt fra middelalderen plikt til å stille med inn-
kvartering og bytte av hester for veifarende. På enkelte sentrale 
steder ble det etter hvert faste skysstasjoner, hvor de som reiste 
kunne få mat og drikke, samt tak over hodet. Fornemme reisende 
pleide derimot å ta inn på prestegårdene hvor de unngikk møte 
med en støyende og drikkende allmue. Flere skysstasjoner har 
 tradisjoner helt tilbake til 1660, som sundplassen Østre  Vikersund, 
som hadde privilegier som gjestgiveri. Bygningen herfra står nå 
på friluftsmuseet i Drammen. 

Buskerud har bevarte skysstasjoner på Fausko i Hemsedal, Vik og 
Sundvollen i Hole, mens Engerodden i Ådal ved Sperillen er  flyttet 
til Norsk Vegmuseum. Mest besøkt av dem alle var utvilsomt 
 Gjellebekk i Lier, som for lengst er revet.

SKYSSTASJONER
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De eldste båtene som er funnet i Buskerud kalles stokkebåter. 
Dette er enkle farkoster laget av uthulte trestokker. Stokkebåtene 
har vært brukt fra steinalderen og langt inn i middelalderen, noen 
steder til og med ut på 1800-tallet. Stokkebåtene ble brukt i rolig 
farvann som tjern, innsjøer og stille elver. I Junger i Øvre Eiker og 
Tunhovdfjorden i Nore er det funnet stokkebåter fra vikingtiden. I 
Buvatn i Nes og i Vannen i Hemsedal er det funnet slike båter fra 
middelalderen, mens en stokkebåt fra 1500-1600-tallet har vært 
i bruk i Sandungen i Hurum.

De eldste skipene vi kjenner var klinkbygde, slik som våre viking-
skip. De ble rodd, men hadde også seil. Skipene kunne benyttes 
i grunne elver og vann, da de ikke stakk dypt i sjøen. Det er ikke 
gjort funn av vikingskip i Buskerud, men bruk av vikingskip på 
både fjord og innsjøer er kjent fra omtale i kongesagaene.

Årer og ror ble etter hvert erstattet av kjøl og seil. Under innflytelse 
fra Østersjø-landene og Nederland overtok snart kravellbygde skip 
med bedre lastekapasitet. Bordgangene ble da festet til et skjelett 
av spanter, kjøl og bjelker. Endringen i skipskonstruksjon med førte 
nye krav til havnene. Vikingskipene kunne seile inn på grunne 
strender, mens større skip krevde dypere havner og større brygger.

Skipsbyggingen tiltok stort mot slutten av 1600-tallet, blant  annet 
i Drammen, i konkurranse med nederlenderne.  Drammenserne 
bygde egne skip for selv å kunne seile trelast til havnene i  Europa, 

særlig til Nederland der det var stor etterspørsel etter norsk 
trelast. Det ble bygd seilskuter i forskjellige størrelser og med 
 forskjellig kapasitet, og båttypene het blant annet barker, brigger 
og full riggere. Det kom stadig flere skipsredere til Drammen, og 
det ble etablert skipsverft. Drammen var en tid landets viktigste 
utskipningshavn for trelast.  

I nedre del av Drammenselva var den slanke nedsetterbåten med 
spisse stevner et lettrodd transportmiddel som kunne ros mot 
strømmen og forankres i tømmerlenser og annet i elva. Stabil var 
den også, man kunne gå i den og arbeide stående med lensehake 
og fiskegarn. Produksjonen av nersetterbåter i Hokksund er kjent 
helt fra 1600-tallet.

Den andre båttypen som ble brukt på elva og fjorden var laste-
prammen, en flatbunnet farkost som tok større last og som gjerne 
kunne trekkes av hester på land. Det er tradisjon for prambygging 
i Drammen og utover langs Drammensfjorden. Kjent fra Hurum er 
også holmsbuprammen, en liten flatbunnet robåt.

FERDSEL TIL VANNS 
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◄
Skipsbygging på Holmen i 
Drammen. Drammen var en stor 
sjøfartsby og særlig i perioden 
mellom 1780 og 1890 ble det 
bygd en rekke seilskip i byen. 
På Holmen var det spesielt stor 
 byggevirksomhet, og det er 
 beregnet at det på det meste var 
2000 personer i arbeid med skips
bygging og andre næringer relatert 
til skipsbyggingen ( sagbruk, 
seilmaker, smed) på Holmen. Det 
er beskrevet 20 skipsbyggerier i 
Drammen og omegn i perioden 
16701892.

Sju skip og en labyrint fra bronse alderen, Berget på Utstranda i Hole.

◄  
Tømmerfløtere ved fergestedet 
i Mjøndalen. Bildet viser tre 
 nersetterbåter med fløtere i 
arbeid. Legg merke til folkene 
som står i båten. I bakgrunnen 
ser vi direktørboligen til Krogstad 
Cellulose.
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Dampskip ble viktige for frakt av folk og varer både langs kysten 
og på innsjøene. Drammen fikk sitt første dampskip alt i 1838, da 
hjuldamperen «Statsraad Jonas Collett» ble satt inn i rutetrafikk 
mellom Drammen og Christiania. Flere skip kom til, og fra 1872 
var det fast rute til Holmestrand. Isbrytere på Drammensfjorden 
gjorde det mulig å transportere varer med båt også vinterstid.

Midt på 1800-tallet kom dampbåter i bruk også på Drammens-
elva og på innsjøene. Fra slutten av 1850-årene ble «Nøkken» 
og senere «Oscar» og «Alphen» satt i trafikk mellom Drammen 
og Hokksund. Da Krøderbanen ble åpnet i 1872 åpnet det for 
 korrespondanse mellom båt og jernbane.  Fra 1878 overtok den 
større båten «Krøderen». Fra begynnelsen var det i hovedsak 
 personer og post som ble fraktet. Etter hvert slepte båtene store 
tømmerflåter over sjøene, slik at tømmeret kunne fløtes videre 
nedover vassdragene.

Både på Tyrifjorden, Sperillen og Eikeren var det dampskipstrafikk. 
«Tyrvi» gikk på Tyrifjorden, mellom Sundvollen og Tyristrand, med 
flere anløpssteder. Den var i drift i 30 år fra 1869, og gikk siden på 
Randsfjorden. 

Sperillen hadde dampskipet «Bægna», som ble satt i drift fra 
1868 og gikk helt til 1929. Den ble brukt til person- og gods trafikk, 
samt post. 

Med den store betydningen sjøveis kommunikasjon til alle  tider har 
hatt i Norge, ble det viktig å etablere  navigasjonstekniske hjelpe-
midler, som fyr. Fyrstasjonene trygget ferdselen langs  kysten. På 
Rødtangen ble det satt opp et fyr i 1840 og ei tåke klokke året etter. 
Det fredete Filtvet fyr i Hurum ble bygd i 1877.

DAMPSKIPENE

Dampskipet Tyrvi gikk på Tyrifjorden og var i drift fra 1869..

FOTO: Nils Thaulow
 ©
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Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvold ble åpnet i 1854 
som landets første jernbane. Randsfjordbanen mellom Drammen 
og Randsfjorden åpnet i 1868, sidelinja fra Hokksund til Kongs-
berg i 1871, og Krøderbanen mellom Vikersund og Krøderen året 
etter.

Årsaken til at disse jernbanestrekningene ble anlagt var  behovet 
for lettere transport av trelast og malm, som ble utskipet fra 
 Drammen. Alternativet til jernbane var kanalisering av Drammens-
vassdraget, noe som kostet for mye. Drammenbanen mellom 
Christiania og Drammen åpnet 1872. Grevskapsbanen ble åpnet 
fra Drammen til Larvik i 1881.

I 1909 ble Bergensbanen mellom Hønefoss og Voss i Hordaland 
ferdig, og dermed var hele strekningen fra Kristiania til Bergen 
 ferdig.

Sørlandsbanen ble ført videre fra Kongsberg først i 1920. Den var 
tenkt som en av forbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. 
Numedalsbanen åpnet i 1927, på grunn av kraftutbyggingen i 
Nore. Jernbanen var en av de viktigste tekniske nyvinningene på 
1800-tallet og revolusjonerte kommunikasjonene på land. Med 
jernbanen kunne store volumer av varer fraktes over lange av-
stander på kort tid og til faste tider. Jernbanen innvirket også på 
bosettingsmønstre og tettstedsutvikling, ved at mange av tett-
stedene rundt stasjonene fikk stor vekst. Både dampskipene på de 
store innsjøene og den nye industrien var avhengige av jernbane-
nettet.

JERNBANEN

◄ 
Rødberg stasjon, foto fra  
åpningen av Numedalsbanen i  
19. november 1927. 

FOTO: Ivar Aasen ©
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Krøderen stasjon er et helhetlig stasjonsmiljø. Krøderbanen ble bygget som en godsbane for frakt av  
tømmer fra Hallingdal til Drammen. Det gikk derfor sidespor ned til brygga ved Krøderen stasjon. Dampskip  

trafikkerte Krøderen fram til 1925.

Haugastøl stasjon ble bygd 19031908 og er en stasjon langs Bergensbanen. Rallarvegen er en anleggsvei som ble anlagt for å 
kunne frakte opp materiell i forbindelse med byggingen av banen.
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Buskerud har en lang og betydningsfull historie som industri fylke. I 
forhistorisk tid var jernframstilling spesielt viktig, og sporene  etter 
denne virksomheten er tydelig i de øvre delene av fylket. Etter den 
industrielle revolusjon ble det bygd fabrikker langs vassdragene i 
nedre del av Buskerud. Bergverkene var også store industriforetak 
som la grunnlag for vekst og velstand både lokalt, regionalt og 
nasjonalt.

I nedre del av Buskerud (Drammen, Eiker, Modum, Kongsberg) var 
det stor virksomhet innenfor bergverk og industri så tidlig som 
på 1600- og 1700-tallet. Her lå Sølvverket på Kongsberg, andre 
bergverk, glassverk, jernverk, og Modum Blaafarveværk. Sagbruk 
og møller ved de store vannfallene var også av stor betydning.

Den industrielle revolusjon på 1800-tallet bestod av to stadier. 
Først ble det utviklet arbeidseffektiviserende maskiner drevet 

 primært av vannkraft. Deretter ble utnyttelse av nye kraftkilder ut-
forsket – både dampmaskiner og elektrisitet. Manuelt arbeid ble i 
stor grad erstattet av fabrikkproduksjon.

I løpet av 1800-tallet ble industrien stadig viktigere i Buskerud, 
som i resten av landet. I 1840- og 1850-årene var det særlig 
industri reising innenfor tekstil og jern/metall. Fra 1870-årene kom 
treforedlingsindustrien og fikk stor betydning i Buskerud. Annen 
type industri i vårt fylke var jernstøperier, mekaniske verksteder, 
glassverk, sement- og kalkfabrikker, teglverk og tekstil fabrikker. 
I alle de tre byene var det stor industrivirksomhet. Mange tett-
steder vokste også fram som et resultat av industrialiseringen. Is-
produksjon var en viktig næring i Hurum og Røyken.

4
INDUSTRI
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Den tidligste masseproduksjon i Buskerud foregikk lenge før den 
industrielle revolusjon. Det var en omfattende produksjon av jern 
i Buskerud, spesielt opp mot skoggrensa i de øvre delene av fylket. 
Vi kjenner til flere store produksjonsanlegg fra perioden romertid 
og folkevandringstid (200-550 e.Kr.).

Fosshaug på Golsfjellet og Veslestølen i Rukkedalen i  Hallingdal, 
og Fausko i Smådøldalen i Numedal, er eksempler på tidlige 
jernvinner. Disse anleggene var hver for seg svært omfattende, 
og  produserte flere tonn jern. Denne produksjonsmengden var 
 neppe beregnet kun på lokalt forbruk.

I yngre jernalder ble det en markant oppgang i jernproduksjonen 
på grunn av forbedret teknologi. Det er bevart svært mange av 
denne type jernframstillingsanlegg i Buskerud, spesielt i de øvre 
dalførene. Anleggene skiller seg til dels mye fra de eldre jern-
vinnestedene, både i type og utforming. Råjern og bearbeidet jern 
i form av jernbarrer ble en viktig handelsvare for bygdene, og ga 
rikdom til gårder over hele fylket. 

De mange tusen kullgropene opp mot fjellet kan knyttes  direkte til 
jernframstillingen. Kullet ble brukt til fyring i  jernvinneovnene.  Flere 
steder finner vi også enkle husvære i tilknytting til jern vinnene. 
Slike blestertufter var arbeidssted, og kanskje overnattings-
plass, for dem som arbeidet med jernvinna. Omfanget tilsier at 
jern produksjonen sysselsatte mange mennesker,  spesielt i høy-
middelalderen. Jernet ble brukt til blant annet pilspisser, spyd-
spisser, økser, hestesko og hesteredskap, båtnagler, fiskeredskaper, 
dørhengsler, ljåer og sigder. 

Jernvinna på Furumo i Modum viser at det også ble produsert jern 
i jordbruksområdene i lavlandet.

JERNFRAMSTILLING I ELDRE TID

◄ 
Illustrasjonen viser 
framstilling av jern i 
vikingtid/middelalder, 
trinn for trinn.

ILLUSTRASJON: ©
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Tømmerstokken har alltid vært en verdifull ressurs i Buskerud. 
Trekull ble brukt i forhistorisk jernutvinning, og ved ble brukt ved 
fyrsetting i gruvene. Tømmer var utgangspunkt for bjelke- og 
 trelastproduksjon for eksport, og ikke minst som utgangspunkt 
for cellulose- og papirproduksjon.

Tømmerfløting
Tømmeret måtte ofte transporteres over lengre avstander før det 
kunne sages eller nyttes til ulike industriprodukter. Før jernbane 
og tømmerbil overtok transporten ble tømmeret oftest fløtet på 
 elver og sjøer. Numedalslågen og Drammensvassdraget var  viktige 
fløtningsvassdrag. I mindre elver ble det bygd fløtningsdammer 
for å gi nok fløtningsvann. Hengsler ble anlagt for å  samle opp og 
sortere tømmeret. 

Det største anlegget var Steinberg hengsle i Nedre Eiker, som 
er kjent fra 1700-tallet. Dette var det siste store hengslet før 
 Drammen. Tømmeret herfra kunne enten gå til Drammen og 
bli utskipet i uforedlet stand, eller det kunne gå til sagbruk eller 
 treforedlingsbedrifter i Nedre Eiker og Drammen. Rundt 1870 
 arbeidet det over 100 mennesker på hengslet.  

Kvernandammen i Lyngdal i Flesberg. Det har vært dam her siden 
1600-tallet, da Lyngdalsvassdraget var i bruk til fløting av lakter-
ved til Sølvverket på Kongsberg. Dammen har tjent mange formål, 
både til fløting, mølle, sagbruk og til et mindre kraftverk. Kvernan-
dammen representerer utstrakt og mangfoldig bruk av vannets 
krefter, og har lang historisk kontinuitet. 

INDUSTRI  
BASERT PÅ TØMMER

◄ 
Kvernandammen i Lyngdals
vassdraget. Dagens dam ble murt 
opp i stein i 1911, og det ble bygd 
et lite kraftverk i 1918.

Selve sagbruket der tømmeret ble skåret, var fram til  1860-årene 
avhengig av vannfall. Sagene (oppgangssager) lå som oftest ved 
bekker og elver i bratte dalsider. Saga ble drevet av en  «fossekall», 
et vasshjul, som overførte kraft direkte fra vannfallet til sag-
bladene. Drift av saga og ikke minst kontroll og bruk av vann-
ressurser i form av oppdemte vann og vannveier, var nøye regulert 
av eier av saga. Sagbrukseierne ansatte ofte egne sagfogder med 
ansvar for drift av sagbruket.

Sagfogden hadde stor makt og myndighet. I Mjøndalen er det 
 bevart en instruks for sagfogden Jonas Rask som hadde ansvaret 
for sagene i Mjøndalsbekken. Det var på det meste 7 sager i denne 
bekken. Instruksen er datert 1800 og gir detaljerte instrukser i 21 
punkter for sagfogdens arbeidsoppgaver og plikter. I punkt 2 står 
det som følger: 

«Skuuren skal begvnde saasnart mulig i Vaar, som dog maa 
ikke skeer førend 3de Paaske Dag, da Vandet slippes fra 
 HageKiærn (…) Maae Skuuren vedvare Dag og Nat bestandig 
uden Ophold om Søndagene, indtil lugen kan dæmmes og 
 blive tæt. (…)  Ellers maa bruges den største Sparsommelighed 
med Vandet og ikke slippe meere end et Sauq-Vand.»

Det var som regel nødvendig å frakte tømmeret fra de store 
fløtningselvene og opp til sagbrukene. Tømmeret som  skulle 
 sages kunne trekkes med hester. En mer avansert mekanisk 
 konstruksjon var en kjerrat, en løpende kjetting drevet av et vass-
hjul der tømmerstokkene kunne hukes fast og trekkes oppover-

bakke. En kjerrat ble anlagt ved Hoensagene på Øvre Eiker i 
1750-årene og er avbildet på en glasspokal fra Nøstetangen. 
Det største anlegget i Buskerud var kjerraten i Åsa på Ringerike, 
som var i drift i  perioden 1809-1850. Den førte tømmeret hele 
387 høydemeter fra Steinsfjorden opp til Storflåtan i Sørkedals- 
vassdraget, derfra ble det fløtet ned til Lysaker ved Oslofjorden.

SAGBRUK  
– OPPGANGSSAGER

▲ 
Erik Gustaf Tunmarcks  berømte 
tapetscene fra 1763 viser 
Fossesholmsagene. Vestfossen 
var ett av flere steder på Eiker 
der det ble bygd vannsager alt 
omkring år 1500. Tapetet finnes 
på  Fossesholm Herregård.

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf



Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 1940 Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 194054 55

Driften ved de store sagbrukene på 1700-tallet var i høy grad 
 industri. Produksjonen var siden 1660 kvoteregulert, men ut-
over 1700-tallet ble regelverket endret, noe som førte til at 
 produksjonen ved de store sagbrukene økte på bekostning av de 
mindre. Helt fram til 1860 ble skjæring av bord foretatt ved de 
store vassdrevne sagene.

Med dampmaskinen kunne imidlertid sagbruk i prinsippet  legges 
hvor som helst og uavhengig av vannkraften. Da sagbruks-
privilegiene ble helt opphevet i 1860, ble det bygd dampsager 
ved utskipningshavna i Drammen. En fordel ved dette var at en 
slapp å fløte de sagskårne bordene fra sagene høyere opp i vass-
draget, men kunne fløte tømmeret helt ned til havna.

Produksjon av bjelker og sagbord var en ressurskrevende virksom-
het, med mye svinn og skader ved blant annet fløting og lagring. 
Tømmeret kunne utnyttes bedre da det ble anlagt tresliperier 
som malte opp lett transportable «kubb» til tremasse, som videre 
 kunne bearbeides til papir. Nå ble billig papir masseprodusert. 

Landets første tresliperi, Bentse Brug i Christiania, ble anlagt i 1863 
og fikk snart følge av tresliperier langs Drammens vassdraget. 
 Prosessen med vanndrevne slipesteiner var tysk og hentet kraft 
fra fossene. Fra 1870-årene kom vanndrevne turbiner i bruk som 
økte effekten og produksjonen vesentlig. Flere  mekaniske tre-
sliperier ble anlagt langs vassdraget, som Foss, Borchs, Kongs-
sagene, Embretsfos, Drammenselvens, Hofsfos, Follum og Weme.

Ved hjelp av kjemiske prosesser ble det produsert cellulose, som 
ga papir av bedre kvalitet enn det tremasse gjorde. Dette la grunn-
laget for moderne papirmaskiner, som ble tatt i bruk i 1890- årene. 
I perioden 1870-1920 ble det langs Drammensvassdraget, fra 
Hen i Ådal ned til Drammen, anlagt hele 38 tremasse-, cellulose- 
og papirfabrikker. 

Papirindustrien var den dominerende industrien langs vassdraget 
og i Drammen, fram til slutten av 1900-tallet.

DAMPSAGER TREFOREDLINGSINDUSTRI

► 
Labro ligger omtrent 

6 kilometer sør for 
Kongsberg sentrum, 

ved Labrofossen i 
Numedalslågen. Her lå 
det møller og sagbruk 

før Labro Træsliberi 
kjøpte rettighetene til 
fossen i 1872 og anla 

det som ble et av de 
største tresliperiene i 

landet. Det ble nedlagt 
i 1917 og revet kort tid 

etter. Kraftstasjonen 
som ble bygd i 1910 

ble etter kort tid solgt 
til Drammen kommune. 

I dag er kraftstasjonen, 
direktørboligen, en 

arbeiderbolig samt ei 
tømmerrenne bevart.
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Jernovner er kjent her i landet fra 1500-tallet. De første  ovnene ble 
importert, men fra tidlig på 1600-tallet fikk vi vår egen  produksjon. 
Fritzøe jernverk i Larvik var først ute. Ovns produksjonen ble en 
 viktig del av norsk jernverksindustri. Den hadde sin storhetstid fra 
1660-årene til midten av 1800-tallet, da billigere utenlandsk jern 
kom på markedet. 

Hassel Jernverk
Danmark-Norge trengte kanoner og våpen i de stadige krigene. 
Derfor underskrev kong Frederik III i 1649 et privilegiebrev til fire 
rike embetsmenn, som da fikk tillatelse til å anlegge Hassel jern-
verk i Øvre Eiker. Smeltehytta med en stor masovn var  avhengig 
av vannkraft, og lå like ved Bingselva. Gruvene, der  jernmalmen 
ble utvunnet, lå et par kilometer unna. I begynnelsen var 
 produksjonen kanoner og kanonkuler, men senere gikk verket over 
til å  produsere stangjern for videre bearbeiding, og støpejern som 
kunne bli til jernovner. Jernverket ble revet i 1888 i  forbindelse med 
 etableringen av Skotselv Cellulosefabrikk lenger ned i  Bingselva. 

Düvelgården i Skotselv står fremdeles og har blant annet vært 
brukt som skole for barna til jernverksarbeiderne Jernverket og 
 sagene ved Bingselva la grunnlaget for tettstedet Skotselv.

Kongsberg Jernverk
Kongsberg Jernverk ble anlagt i 1809 for å bøte på arbeidsløs-
heten i en periode hvor driften av sølvverket var innstilt (1805-
1816). Dette var forløperen til Kongsberg Våpenfabrikk. 

Drammens Jernstøberi
Det ble anlagt et jernstøperi på Tangen i Drammen i 1846. I 1863 
ble virksomheten utvidet til å omfatte mekanisk verksted. Navnet 
ble nå «Drammens Jernstøberi & Mek. Værksted». Jernstøperiet 
var kjent for sin produksjon av ovner og bygningsstøpegods som 
bryggepanner og gryter, men de produserte også turbiner, kraner 
og drev skipsbygging. Bedriften ble nedlagt i 1986.

JERNVERK OG JERNSTØPERI 

Malmleting forekom alt i middelalderen, blant annet i Sandsvær. 
Det var utvinning av kobber på Meheia på 1400-tallet, og ved 
 Labrofossen var det forekomster av sølv-blyglans, som var grunn-
lag for bergverksdrift rundt 1540. 

Kongsberg Sølvverk
Kongsberg Sølvverk ble startet høsten 1623, etter at to barn 
fant sølv ved den senere Kongens gruve. Neste vår besøkte kong 
 Christian IV de nye sølvgruvene og anla bergstaden Kongsberg. 
Sølvverket ble på 1700-tallet landets største bergverk, med over 
4000 arbeidere på det meste. Til tross for svingninger i lønn-
somheten hadde sølvproduksjonen stor betydning for statens 
inn tekter og dermed den økonomiske politikken. Den  Kongelige 
Mynt ble opprettet i 1686 for å utnytte sølvforekomstene til 
mynt produksjon på Kongsberg. Bergingeniører ble utdannet ved 
Bergseminaret på Kongsberg fra 1757 til 1814. 

Gruvesamfunnet var bygd opp etter tysk mønster og i  begynnelsen 
ledet av tyske bergmenn. Etter hvert ble nordmenn både  arbeidere 
og funksjonærer. Sølvverket ble nedlagt i 1958. Kongsberg Sølv-
verk kulturmiljø, som omfatter gruveområdet, er fredet.

Det er flere mindre gruvefelt rundt Kongsberg, som Vinoren i 
 Flesberg og Skarra-gruvene i Øvre Eiker. Vinoren var et av de 
 viktigste gruveområdene, med drift fra 1663 til 1956. I sølvverkets 
storhetstid arbeidet over 700 personer ved gruver, skjerp og pukk-
verk i Flesberg, blant annet ved Vinoren.

BERGVERK► 
Kongsberg Sølvverk. Kongens 

dam på Knutefjell, en del 
av det store systemet av 
dammer, vannrenner og 

hjulstuer utbygd på 1600  og 
1700tallet for å forsyne 

 gruvemaskinene med 
driftsvann.

▼ 
Kongsberg Sølvverk. Gruvetog 
på vei til gruvene. Fotografi 
tatt 19101914.
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Modums Blaafarveværk og Skuterudgruvene
Ole Witloch, tidligere sølvverksarbeider på Kongsberg, fant kobolt-
malm i Skuterudåsen i Modum i 1772. Etter prøvedrift kom «Det 
Kongelige Modumske Blaafarveværk» i drift i 1778. Blått farge-
stoff fra kobolt ble brukt i porselens- og glassindustrien. 

Blaafarveværket hadde sin storhetstid i første halvdel av 
1800- tallet og ble en betydelig leverandør av kobolt til verdens-
markedet. I 1840 hadde verket 2000 ansatte og var dermed 
 landets største industribedrift. Gruvedriften ble gradvis redusert 
etter 1849 og nedlagt i 1898.

Rundt 8 kilometer sør for gruvene ligger selve Blaafarveværket, 
like ved Haugfossen. Ei fargemølle og et pukkverk ble drevet av 
vannkraft. Av et stort industrianlegg er glasshytte, smie, bødker-
verksted og arsenikktårn bevart, og fredet. Like ved ligger Nymoen 
med arbeider- og funksjonærboliger, samt skole. Også deler av 
dette miljøet er bevart.  

Ringerike Nikkelverk
Det ble også drevet bergverksdrift på Tyristrand på Ringerike. Det 
ble etablert et kobberverk ved Åsterudtjern på Holleia i 1688, og 
i 1789 ble driften utvidet med produksjon av kobolt. Etter at det 
i 1837 ble oppdaget at malmen inneholdt nikkel, ble driften lagt 
om til nikkelproduksjon. 

Tyskeren Adolf Friedrich Roscher grunnla Ringerike Nikkelverk 
i 1848. Dette ble et av verdens største nikkelverk og var blant 
Norges mest lønnsomme bergverk. Verket hadde på midten av 
1800-tallet over 260 mann som arbeidet i gruvene. Driften ble 
redusert ved århundreskiftet og verket gikk konkurs i 1920. 

Marmorbrudd på Gjellebekk
På Gjellebekk i Lier var det marmorbrudd. Storhetstiden var på 
midten av 1700-tallet, da det arbeidet opp til 100 personer 
her. «Gjellebekkmarmor» ble brukt som fasademateriale, i grav-
monumenter og sarkofager i både inn- og utland. Steinen er blant 
annet brukt i Frederiks kirke («Marmorkirken») i København og i 
Oslo rådhus.

Konnerudverket 
Konnerudverket i Skoger startet gruvedrift i 1731. Grev Wedel 
Jarlsberg overtok verket i 1736 og flyttet knuse- og  smelteverket 
fra Sande til Konnerud. «Det Jarlsbergske Sølvhaltige Blye- og 
 Kobberverk» var Konnerud-verkets offisielle navn. Her ble det 
utvunnet bly, sølv og kobber. 

Gruvedriften ga arbeid til mange, på det meste 376 arbeidere, og 
det vokste fram et stort gruvesamfunn med egen administrasjon, 
eget rettsvesen og med en slags trygdeordning kalt «knappskatt-
kassen». Driften ble innstilt i 1770, men det var kortvarig drift 
flere ganger senere, blant annet under 1. verdenskrig, da det ble 
produsert sink.

◄ 
Kvernsteinsbruddet på Skartum i Sigdal er det eneste av sitt slag i 
 Buskerud. Det var i drift på 15001600tallet og var sannsynligvis en 
 organisert produksjon med preg av industri. Kvernsteiner var en etter
traktet handelsvare og produktene ble trolig distribuert over større 
områder.

► Blaafarveværkets gruver ligger i Skuterudåsen i Modum. Gruveganger, 
store dagbrudd og ikke minst berghalder (hauger med bruddstein fra 
gruvene) preger dette industrihistoriske kulturlandskapet.
 
▼ Blaafarveværket produserte rundt 80 % av verdensproduksjonen av 
koboltblått fargepigment i perioden 17731893. Fargen ble benyttet i 
porselens og glassindustrien.
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Nøstetangen glassverk
Nøstetangen Hviidglas- og Chrystal fabrique var landets første 
glassverk, etablert i 1741 i Hokksund. Det var en av flere virksom-
heter som ble anlagt i nærheten av landets industrisentrum 
på Kongsberg, delvis for å utnytte naturressursene. Mange av 
 arbeiderne kom fra Tyskland. For å produsere flasker og bruksglass 
ble Aas grønne glasshytte i Sandsvær anlagt i 1748, mens Nøste-
tangen spesialiserte seg på finere glass. 

Dekorerte pokaler og lysekronene i Kongsberg kirke er produkter 
av høyeste kvalitet. Allerede i 1777 ble glassverket på Nøste-
tangen nedlagt, og produksjonen flyttet til Hurdal, der tilgangen 
på brensel var mye bedre.

Det Schimmelmanske glassverk på Hurum
Etter initiativ fra forretningsmannen og politikeren Carsten Anker 
ble Det Schimmelmanske glassverk anlagt på bygslet grunn fra 
gården Hov på Klokkarstua i Hurum i 1782. Verket ble oppkalt 
etter den dansk-norske  finansministeren. Her ble det fremstilt 
bruksglass som syltekrukker, flasker, lyse staker og ølkrus. Dette var 
en stor virksomhet. I 1801 bodde det i alt 21 familier på Verket, 
med tilsammen 93 mennesker. Glassverket ble nedlagt i 1832. 

På grunn av brannfaren ble verksbygningene plassert nede ved 
fjorden, mens det ble bygd boliger, skole og krambod litt  høyere 
opp. Verksbygningene er for lengst borte, men  arbeiderboligene 
og forvalterboligen er bevart, men i stor grad ombygd og 
 modernisert. 

Drammens Glassverk
Drammens Glasværk ble grunnlagt i 1873. Det produserte fra 
 begynnelsen av flaskeglass, gikk senere over til å lage vindusglass 
og sylteglass (bl.a. norgesglass). Den eldre  håndverksmessige 
 produksjonen ble i 1928 overtatt av maskiner, som kunne 
 produsere langt større mengder av stort vindusglass og bruks-
glass. Driften ble nedlagt i 1989. Industrimiljøet besto i tillegg 
til fabrikkbygningene av et stort antall arbeiderboliger og et eget 
forsamlingslokale.

Solberg Spinderi i Nedre Eiker har vært en viktig industriarbeidsplass.

►
Bacchuspokalen (foto) er et av mesterverkene gravøren Heinrich Gottlieb 

Köhler har etterlatt seg. Pokalen ble  gravert på Nøstetangen glassverk 
i 1764. Gravyren forestiller et  Bacchustog som beveger seg mellom 

gårdene Bogstad i Oslo, og Mælum og Buskerud i Modum. Pokalen kommer 
fra Mælum og var sannsynligvis bestilt av gårdens eier, sorenskriver Otto 

Laurentii Darjes og hustru Karen Müller.

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf

FOTO: ©
 Buskerud fylkesfotoarkivGarn- og tekstilproduksjon var i flere tusen år primært hånd-

arbeid. I løpet av 1800-tallet ble disse prosessene mekanisert og 
 produksjon av garn og tøyer gikk fra å være lokal  husflidsproduksjon 
til industriell fabrikkproduksjon. Lokale vadmelsstamper var 
 imidlertid i bruk til godt inn på 1900-tallet. En slik stampemølle 
er blant annet bevart i Stampehølen i Votndalen i Ål.

Solberg Spinderi
Drammens bomuldsspinderi ble etablert i Bergstien i Bragernes-
åsen i 1818 av lokale kjøpmenn fra Drammen. Fabrikken er nest 
eldst i Norge etter Haldens Bomuldsspinderi & Væveri.  Spinderiet 
flyttet sin virksomhet til Solbergelva i 1821 og forandret navn 
til Solberg Spinderi. Norges første mekanisk spunnede garn ble 
 levert fra denne fabrikken som i 2018 feirer sitt 200-årsjubileum. 

I begynnelsen besto produksjonen i hovedsak av spinning, men 
ble etter hvert utvidet til bleking, farging og veving av stoffer. Tett-
stedet Solbergelva vokste etter hvert fram rundt spinneriet. Både 
fabrikkanlegget med dammer og deler av rørgater og tekniske 
installasjoner, arbeiderboliger, direktørbolig og andre bygninger 
knyttet til fabrikkens produksjon og drift er bevart.

Fredfoss Uldvarefabrik
Fredfoss Uldvarefabrik i Øvre Eiker startet i 1895 som  ullspinneri, 
men ble snart utvidet med veveri, fargeri og apparatur. Etter  flere 
utvidelser fikk fabrikken stor betydning, før produksjonen ble 
 avviklet i 1960-årene.

TEKSTILINDUSTRIGLASSVERK
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Bryggerier
Midt på 1800-tallet ble det grunnlagt en lang rekke bryggerier 
i Norge, blant annet på grunn av nye produksjonsmåter. Både i 
Drammen, Hønefoss og Kongsberg ble det anlagt bryggerier. Aass 
bryggeri i Drammen har brygget øl og mineralvann siden 1834 
og er dermed Norges eldste bryggeri som fremdeles er i drift. 
 Bryggeriet ligger sentralt i byen. 

Brennerier
Landets første brennevinsbrenneri basert på potet ble  anlagt 
av  Johan Gottfried Schwencke i Bergstien i Drammen i 1804. 
 Bygningen er bevart, men er i dag et bolighus. Etter at  produksjonen 
av brennevin ble frigitt og brennevinsimport forbudt i 1816, kom 
det til mange brennerier. I en periode var Drammen landets tredje 
største «brenneriby». 

Meierier
Stor tilflytting til byene i siste halvdel av 1800-tallet skapte be-
hov for en annen omsettingsmetode for melk enn direkte salg 
fra bonden til forbrukeren. Meierier som kunne ta imot og foredle 
melka og selge til landhandlere eller fra egne utsalg dukket opp. 
Det første andelsmeieriet i Nord-Europa ble bygd i 1857 i Øster-
dalen. Det ble bygd meierier i alle bygder i Buskerud. I Lier ble 
det fra 1865 og utover bygd 12 meierier. Mange av meieriene ble 
bygd i teglstein, noe som gjorde at de skilte seg ut fra den øvrige 
bebyggelsen i tettstedene.

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 

Teglstein har blitt produsert i Norge siden midten av 1200-tallet. 
I drammensdistriktet har det vært teglindustri fra rundt 1750. I 
1812 er det kjent seks teglverk på Eiker. Også i Lier og Skoger var 
det teglverk på denne tiden. 

På slutten av 1800-tallet var det behov for teglstein til fabrikk-
bygninger, fjøs i enhetslåvene og ikke minst til byene, der myndig-
hetene på grunn av brannfaren ønsket at ny bebyggelse ble opp-
ført i mur. 

Mekaniseringen av teglproduksjonen skjedde etter at den såkalte 
«Hoffmanns ringovn» ble tatt i bruk fra 1860-årene, og det vokste 
nå fram en lang rekke teglverk på steder med leireforekomster. 
Produksjonen ble vesentlig effektivisert, og det førte til at antall 
teglverk på landsbasis ble redusert fra 300 i 1865 til 100 i 1885.

Spikkestad Teglverk ble anlagt i 1897, med ønske om å tjene  store 
penger på å produsere murstein til den store  byggevirksomheten 
i hovedstaden. Råstoffet, leira, fantes lokalt i store  mengder, 
og  plasseringen av teglverket helt inntil jernbanen gjorde at 
 transporten var enkel. Det ble produsert murstein, takstein og 
drensrør. Teglverket var bygdas største arbeidsplass. Teglverket 
gjennomgikk etter hvert flere moderniseringer. I tiårene fram-
over vekslet lønnsomheten, og teglverket ble nedlagt i 1967 fordi 
 teglsteinen var blitt utkonkurrert av lettbetong og andre bygge-
materialer.

TEGLVERK

Spikkestad Teglverk etter at det ble oppbygd etter en brann i 1922. Fotografi utlånt av Trond Kjekstad. 
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Arbeidere ved sementfabrikken på Slemmestad.

► 
Sementfabrikken la grunnlaget for frem

veksten av tettstedet Slemmestad. De store 
sementsiloene sees til høyre i bildet. 

Portland-sement basert på kalkstein ble oppfunnet i England i 
1844. Det var bakgrunnen for at et svensk-tysk selskap  etablerte 
«Christiania Cement Aktie-Bolag» på Slemmestad i 1888. Det 
 viste seg snart at kvaliteten på lokal kalkstein var for dårlig, og 
råstoffet måtte hentes fra Langøya ved Holmestrand. Etter  konkurs 
og store problemer de første årene, var det oppsving rundt 1900, 
da det var stor byggevirksomhet. 

En omfattende brann i 1908 med påfølgende gjenoppbygging, 
og vekslende oppgangs- og nedgangstider har satt sitt preg på 
både fabrikkområdet og resten av tettstedet. Fram mot 1920 ble 
det bygd et stort antall arbeiderboliger. Etter nedleggelsen rundt 
1990 er mange av fabrikkbygningene revet, men de store sement-
siloene fra 1960-årene er bevart.

SEMENTINDUSTRI

FOTO: ©
 Buskerud fylkesfotoarkiv
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Isproduksjon 
Isproduksjon var en viktig næringsvei i Røyken og Hurum fra 
 midten av 1800-tallet fram til rundt 1960, men hadde  mindre 
omfang utover på 1900-tallet. Is ble eksportert til England, 
 Danmark, Tyskland og Frankrike, der den ble brukt til  oppbevaring 
av mat og til bryggeriene. Norges samlede eksport var i 1866 
på 75.000 tonn, og 38.000 tonn gikk fra Røyken og Hurum. Is-
eksporten var svært innbringende. 

I vårt fylke ble det skåret is på tjern og kunstig anlagte dammer. 
Isskjæringen på Bårsrudtjern i Røyken startet opp i slutten av 
1850-årene, og isen ble skipet ut fra Nærsnes. I 1866 ble den 
 første isdammen anlagt. Spor etter isdriften, i hovedsak isdammer, 
finnes langs Oslofjorden i både Røyken og Hurum. Isen ble sagd 
ut til blokker og lagret i ishus. Sagflis ble brukt som isolasjons-
materiale for å holde seg kald. Enkelte steder ble det laget renner 
for å frakte isblokkene ned til havna der de ble skipet ut.

ISPRODUKSJON

DYNAMITT OG VÅPEN

► 
Engene dynamittfabrikk  

i Hurum.

◄ 
Kongsberg våpenfabrikk  
fotografert ca. 1910.

FOTO: Jenny Arnesen ©
 Buskerud fylkesfotoarkiv 
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Lossing av is fra Røyken fra seilskuta Irene i ant. Italia. Fotografi tatt i 1907. 

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Ringerikes m
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Engene gamle dynamittfabrikk
For 150 år siden startet kjemikeren og oppfinneren Alfred Nobel 
(1833-1896) industriell produksjon av sprengstoffet nitroglyserin. 
Han medvirket til at Nitroglycerin Compagniet bygde en fabrikk 
på Lysaker utenfor Oslo i 1865. Etter en eksplosjon i 1874 ble 
fabrikken flyttet til Engene i Hurum, der det var produksjon fram 
til 1976. 

Dynamittfabrikken var en hjørnesteinsbedrift på Sætre, og har 
hatt stor betydning for utviklingen av tettstedet. Sprengstoff-
produksjonen er en viktig del av norsk industrihistorie. Av Nobels 
mange fabrikker i Europa og USA, er trolig fabrikken i Hurum den 
eneste som er bevart.

Kongsberg Våpenfabrikk
Kongsberg Våpenfabrikk har vært en hjørnesteinsbedrift på Kongs-
berg fram til oppsplittingen og salget i 1987. Våpenfabrikken ble 
opprettet i 1814 ut fra behov for egen våpenproduksjon da Norge 
skulle bli en egen nasjon. Fabrikken ble lagt til Kongsberg fordi det 
var et jernverk her, det var god tilgang på arbeidskraft og en dyktig 
leder: Paul Steenstrup. 

Våpenfabrikken produserte opprinnelig blankvåpen (sverd,  økser, 
spyd m.m.) og håndskytevåpen for norske styrker, men den utviklet 
seg i 1920-årene til en allsidig bedrift med mye sivil  produksjon. 
Fra 1950-årene og til den ble splittet opp var den på mange vis 
det teknologiske «flaggskipet» i Norge.
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De første vannkraftverkene i Norge ble bygd på slutten av 
1800- tallet, med stor utbygging i perioden 1906-1920. Kraft-
utbyggingen var et resultat av elektrisitetsbehov i industrien 
og behov for  elektrisitet til privat forbruk. Både kraftverkene, 
 dammene og kraftlinjene har satt tydelige spor i landskapet. Et 
stadig økende kraftbehov etter krigen, har ført til at flere eldre 
kraftverk har blitt utvidet og modernisert. 

Kraftverket Nore I ligger på Rødberg, og var det største kraftverket 
i Norge da det ble satt i drift i 1928. Kraftstasjonen utnytter fallet 
fra Tunhovddammen. Kraftstasjonen er en murbygning tegnet i 
nyklassisistisk stil av arkitektene Ree & Buch. Numedalsbanen, 
som går fra Kongsberg til Rødberg, ble bygd i forbindelse med 
kraftutbyggingen. Den var viktig for å transportere utstyr til kraft-
verket, og har hatt stor betydning for gods- og persontrafikken i 
Numedal fram til den ble nedlagt i 1988.

Hol II ble satt i drift i 1949 og var viktig for hovedstadens 
elektrisitets forsyning. Det var den siste kraftstasjonen som ble 
bygd med synlig rørgate og kraftstasjon i dagen. Hakavik kraftverk 
i Øvre Eiker fra 1922 ble bygd for å produsere strøm til Drammen-
banen.

VANNKRAFTUTBYGGING 

► 
Nore I kraftstasjon på Rødberg i 

 Numedal. Rørgata ligger oppover dal
siden. Messa sees til høyre i bildet.

FOTO: Ingvild Tjønneland ©
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Grav- og depotfunn fra jernalderen viser eksempler på både grov-
smed- og finsmedarbeid, og redskapene i gravene viser også at det 
fantes spesialister i treskjæring. Som et resultat av den  store jern-
produksjonen har det nok vært flere smier som har smidd  jernet 
videre til både hestesko, jordbruksredskap, hengsler,  smykker og 
pilspisser. Noen av gravfunnene viser høyt utviklet smedarbeid. 
Sølv- og gullsmykkene er preget med mønstre, fabeldyr og slanger 
lignende dem vi finner i stavkirkene.

Grophus er små verkstedhus som ofte forekommer på markeds-
plasser ved vikingtidens storgårder, eller i de eldste byene i landet. 
I husene har håndverkere bearbeidet gevir til kammer, glassperler 
til smykker, vevd på oppstadvev med mer. Vi har eksempler på 
slike grophus på Hoen i Øvre Eiker og på den tidligere Frydenlund-
stranda nær Huseby i Lier. Ved grophusene på Frydenlund er det 
også funnet to store ildsteder fra vikingtiden. Ildstedene kan ha 
blitt brukt til å koke salt, eller til røyking av fisk.

Smedtradisjonen finnes også i nyere tid. Geilo-smedene var  tidlig 
viden kjent for sin smedvirksomhet. Her foregikk det utvikling 
fra tradisjonell håndsmiing av ljåer til maskinsmiing. Et annet 
 eksempel er Knudsensmia i Mjøndalen som ble startet i 1896 og 
var i drift fram til 1980. Knudsensmia var en stor leverandør av 
merkeøkser til tømmerkjøpere på hele Østlandet. Merkeøksene 
var viktige i tømmerfløtinga slik at tømmerkjøperne kunne merke 
sitt eget tømmer. 

Det er rike tradisjoner innenfor rosemaling og treskurd i Halling-
dal og Numedal. Det utviklet seg lokale formspråk. Det er mange 
kjente rosemalere i fylket fra 1700- og 1800-tallet. Interiørene i 
kirkene, stuene og loftene, samt kister, ølboller, tiner og møbler, 
vitner om utbredelsen av denne folkekunsten.

HÅNDVERK  
– SMEDARBEIDER, TRESKURD OG ROSEMALING 
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Hoenskatten er det største skattefunnet fra vikingtiden i Norge. Skatten ble funnet i 1834 på 
gården Hoen i Øvre Eiker og bestod av mynter, smykker, perler m.m. Den eldste mynten er en 

romersk solidus fra 364 e.Kr. De fleste gjenstandene kan dateres til 800tallet. Til sammen var det 
2,5 kg gull i skatten. Flere av gjenstandene var blitt bearbeidet til smykker. Dette er sannsynligvis 

gjort i Skandinavia, men vi vet ikke om denne håndverksaktiviteten har foregått i Buskerud.

FOTO: Ove Holst ©
 Kulturhistorisk m
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, Universitetet i Oslo
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Jegerfolkets veideristninger 
De mest iøynefallende spor etter jegerne på slutten av stein-
alderen er de store helleristningene som ble risset inn i bergflater. 
På Østlandet er det i alt ti slike felt, fem ved kyst og fjord i  Buskerud 
og Oslo, og fem langs vassdrag i innlandet. Alle ristnings feltene 
ligger eller har ligget ved fjord, elv eller foss. 

Flere ligger nær viktige elgtrekk også i dag. At jegerne hadde et 
spesielt forhold til elgen, forstår vi ved at elg er avbildet på alle 
feltene. I Skogerveien i Drammen er det også avbildet sjødyr og 
fisk, som tannhval og kveite, samt noen geometriske figurer som 
er tolket som fangstfeller. De øvrige helleristningsfeltene ligger på 
Åskollen i Drammen, ved Katfoss i Modum og på Overn-Utengen i 
Lier. Den sistnevnte ligger på et bratt vestvendt svaberg, og består 
blant annet av en fire meter lang elgfigur.

Bronsealderens jordbruksristninger
I bronsealderen fortsatte menneskene tradisjonen med å risse 
bilder på bergflater, men nå er det ikke det jaktbare viltet som 
er hovedmotivet. På de fem kjente helleristningene i Buskerud 
er det båtene som dominerer. Andre motiver er fotsåler, spiraler, 
konsentriske sirkler og en labyrint. Fire av feltene ligger i Hole, ved 
vannkanten på østsiden av Tyrifjorden. Det femte helleristnings-
feltet ligger ved Lågen i Hvittingfoss i Sandsvær, nær fossen. 

 Båtene peker både mot den viktige kontakten med samfunnene 
i Sør-Skandinavia, men de har også en religiøs betydning. Bilder 
av båten som drar sola over himmelen er et mye brukt motiv i 
bronsealderen.

Bronsealderen er sannsynligvis også hovedperioden da de  fleste 
skålgropene ble hogd i berg. De har en videre utbredelse enn 
bilde ristningene. I Buskerud kjenner vi minst ti sikre forekomster 
av felt med skålgroper, fra store deler av fylket. Kilder forteller at 
skålgroper er brukt til offer opp mot vår tid. De kan også ha hatt 
en funksjon i seremonier og ritualer.

Jernalderens kultutøvelse
Skriftlige kilder forteller om kultutøvelse i jernalderen. De mest 
kjente av disse er Snorre Sturlussons kongesagaer. Disse ble 
 skrevet ned på 1200-tallet, altså en god stund etter at  mange 
av hendelsene fant sted. Sagaene tegner et levende bilde av 
 kongenes liv og levnet i vikingtid og middelalder i Norge. 

Håkon den gode var sønn av Harald Hårfagre og levde fra ca. 920 
til 960 e.Kr. I sagaen om Håkon den gode omtales den førkristne 
skikken med bloting: 

Menneskene i forhistorisk tid framstår ordløse for oss. Vi har kun 
gravskikker, gjenstandsfunn og bergkunst som kan formidle noe 
om deres forestillingsverden. Verdensbildet vi kjenner fra norrøn 
mytologi har sitt utspring i folkevandringstiden, 400-500-tallet 
e.Kr. Gjennom Edda-diktene lærer vi om guder som Odin, Tor 
og Frøya, og deres verden med Midgard, Yggdrasil og Ragnarok. 
 Håvamål forteller om normer og leveregler.

I slutten av eldre steinalder, for ca. 7000 år siden, begynte 
 menneskene på Østlandet å uttrykke seg gjennom ristninger i 
stein og berg. Ettersom bildene gjerne er risset på ganske  jevne 
bergflater, «heller», kalles bildene for helleristninger. Men det 
 finnes også bilder som er hogd eller malt på berget, og kalles 
derfor også bergkunst. Man skiller gjerne mellom jegerfolkets 
 veideristninger og de senere jordbrukernes jordbruksristninger. 

BERGKUNST5
RELIGION OG 

TROSUTØVELSE
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«Kong Håkon var en god kristen da han kom til Norge. Men 
landet var hedensk, og det var mye bloting (…) Sigurd jarl holdt 
alle blotgildene på kongens vegne (…) Etter hedensk skikk 
skulle alle bøndene komme dit hvor hovet var når det skulle 
være blot, og de skulle ta med seg dit det de trengte av mat 
og drikke (…)» 

Det framgår videre av teksten at småfe og hester skulle slaktes og 
at blodet fra slaktet skulle skvettes ut over staller (sokler til gude-
figurer), innvendige og utvendige vegger i hovet og menneskene 
til stede. Høvdingen skulle så utbringe skåler til ære for kongen og 
gudene, her er både Odin, Njård og Frøy nevnt.

Vi har flere eksempler på stedsnavn som viser til førkristne kult-
steder i Buskerud. Navnet Hov forekommer i flere bygder. Ellers 
kan nevnes Frøyshov i Hole, Onsgård (Odins gård) i Nes, Ulsåk 
(guden Ulls åker) i Hemsedal og Horgen (horg=hov/offersted) på 
Eiker. Kanskje viser disse gårdsnavnene til steder for gudedyrkelse.

► 
Skråbelysning av Lierelgene.  
Elgfiguren måler 4 x 4 meter. 

► 
Sju skip og en labyrint fra 

 bronsealderen, Berget på Utstranda  
i Hole. 

Gravskikkene har endret seg mye gjennom forhistorien, både når 
det gjelder hvor gravminnet ble plassert i landskapet, hvordan 
det ble utformet og hvordan den døde ble behandlet. Jordfesting 
(gravlegging i jorda), var vanlig fram til omkring 1000 f.Kr., da 
likbrenning ble enerådende i Buskerud som i det øvrige Europa. 
 Videre inn i jernalderen ble noen jordfestet, mens de fleste ble 
lagt på likbål. Slik varierte skikkene også i Buskerud.

I jegersteinalderen ble de døde ofte lagt i jorda på boplassen, 
 senere i steinalderen kunne de også bli gravlagt i huler og hellere.

Dyssegravene på Rødtangen i Hurum er fra omkring 3500 f.Kr, og er 
de eldste gravmonumentene i Buskerud. Disse storsteins gravene 
(megalittgravene) er de nordligste sporene etter traktbeger-
kulturen, som strakte seg over Europa i tidlig jordbrukstid. Dysse-
gravene ble bygd helt i strandkanten og var godt synlige fra sjøen.

Store gravrøyser og gravhauger ble senere lagt på markante høyde-
drag i landskapet og ofte langs viktige ferdselsveier.  Plasseringen 
viste ættas tilhørighet til og innflytelse over landskapet. Grav-
røysene på Rødtangen og på flere av småøyene i Tyrifjorden er fra 
eldre bronsealder, og er de eldste i Buskerud.

I siste del av bronsealderen bredte en ny gravskikk seg ut over 
Europa. De døde ble kremert og lagt i urner i en grop i jorda. På 
Veien på Ringerike er det funnet slike urnegraver. 

Fra urnegravfeltenes tid og inn i jernalderen ble det vanlig å 
 anlegge gravfelt med gravhauger eller gravrøyser nær gårdstunet.  
Vi aner at forfedrekult og arv av jordeiendom hadde betydning 
for valg av gravplass. De som ikke hadde eiendom, ble trolig lagt i 
umerkede graver eller gravd ned sekundært i gravhaugene til mer 
betydningsfulle personer.

Halvdanshaugen på Steinssletta i Hole er en av de største grav-
haugene i Norge. Den har aldri blitt utgravd, men det er foretatt 
boreprøver i haugen. Prøvene viser at haugen inneholder både 
dun og pels fra dyner og puter, ting som man ellers bare finner 
i fyrstegraver. Ifølge Snorre Sturlason skal Halvdan Svartes hode 
være gravlagt her.

Gravgodset forteller både om dagliglivet og hvilken rolle den døde 
hadde i livet, men gir også et bilde på forestillingen om livet etter 
døden. I de rikeste gravene ligger smykker og utstyr av gull, sølv og 
glass, våpen, hester, tjenere og annet som vedkommende kunne 
få bruk for på reisen til dødsriket. Om den døde ble gravlagt i et 
skip, skulle det være vendt mot nord, mot Valhall. 

Etter innføringen av kristendommen ble de døde gravlagt i vigslet 
jord. Kristendommen tok avstand fra kremasjon, og det ble vanlig 
å gravlegge de døde i kister. Personer med høy status i samfunnet 
kunne bli gravlagt inne i eller i nærheten av kirken.

GRAVSKIKK

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf
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Illustrasjonen viser hvordan dyssegravene kan ha sett ut for 5000 år siden. Dyssegrav på Rødtangen er de eldste gravmonumentene i Buskerud. Halvdanshaugen på Steinssletta i Hole. Fekjo gravfelt i Hol er et av landets høyestliggende gravfelt fra vikingtid. 
Gravfeltet består av i alt 17 gravhauger, både langhauger og rundhauger.

▲ 
Gravfeltet på Veien på Ringerike 
er et av Østlandets største gravfelt 
fra eldre jernalder. Av de 150 grav
haugene som ble gjenoppdaget 
her på 1800tallet, er omlag 90 
blitt utgravd. I disse gravhaugene 
er det funnet gravgaver som vitner 
om stor rikdom og makt. Her er 
det også en rekke flatmarksgraver.

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf

FOTO: Bjørn Johnsen ©
 Buskerud fylkesfotograf
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Kristendommens gudshus ble ofte bygd på sentrale steder som 
i førkristen tid hadde vært ansett som hellige eller hatt viktige 
funksjoner. Plasseringen av middelalderkirken i Røyken like ved 
tre gravhauger tyder på kontinuitet i religiøs kultøvelse fra norrøn 
religion til kristendommen.

Det ble trolig bygd over 1000 stavkirker i Norge i middelalderen. 
Hele fem av landets 28 bevarte stavkirker er i Buskerud: Flesberg, 
Rollag, Nore og Uvdal i Numedal, og Torpo i Hallingdal. Gol stav-
kirke ble flyttet til Norsk Folkemuseum i 1884.

Nedover i Europa ble de aller fleste kirkene bygd i stein. I Norge 
ble det trolig bygd rundt 300 steinkirker i middelalderen, 12 av 
dem er i Buskerud.

Mange middelalderkirker ble revet etter reformasjonen og 
 erstattet med nye og større kirker, blant annet på grunn av folke-
økningen på 1600-tallet. I Svene ble stavkirken revet og erstattet 
av en ny og større korskirke i laftet tømmer i 1730-årene. Andre 
stavkirker ble ombygd og utvidet. Ønsket om en større og mer 
 representativ kirke førte til at Kongsbergs første kirke, en tømmer-
kirke fra 1631, ble revet og erstattet av landets største barokk- 
kirke. Den nye kirken, som ble innviet i 1761, ble bygd i teglstein, 
og har et gedigent kirkerom som kan huse 2400 personer. 

På 1800-tallet var det stort behov for å reise nye kirker. «Lov om 
kirker og kirkegaarde» (1851) ga påbud om at kirkene skulle ha 
sitteplasser til 30 % av sognets innbyggere. Dette medførte at det 
måtte bygges mange nye kirker. I siste halvdel av 1800-tallet ble 
det bygd 37 nye kirker i Buskerud, 27 av dem i tre. 

Åtte kirker ble tegnet av den kjente arkitekten Christian Henrik 
Grosch, blant dem to kirker i Ådal: Nes kirke fra 1860 og Hval  kirke 
fra 1862, begge åttekantete i nygotisk stil. Også Hønefoss fikk 
en kirke tegnet av Grosch, en nygotisk langkirke som sto ferdig i 
1862. Den brant i 2010.

Ti av de nye kirkene fra siste halvdel av 1800-tallet ble bygd i 
stein eller tegl. Den første av dem er Tangen kirke i Drammen 
fra 1854, en teglsteinskirke tegnet av den kjente arkitekten H. E. 
 Schirmer. Fylkets største nygotiske teglsteinskirke er Bragernes 
kirke i  Drammen fra 1871, tegnet av Ernst Norgrenn. Den gamle 
kirken brant i bybrannen i 1866.

KIRKER

► 
Nore stavkirke (foto) er tidligst 

bygd i 1167. Kirken har gjennom
gått endringer, blant annet er den 

utvidet til korskirke.

FOTO:  Turid Kolstadløkken ©
 Buskerud fylkeskom
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Bedehus, som er forsamlingshus bygd for kristne organisasjoner, 
finnes fra midten av 1800-tallet. Opprinnelig var de samlings-
steder for bekjennende kristne for bønnemøter. Dette har 
sammen heng med indremisjonens framvekst. Bragernes bede-
hus var et av de første bedehusene i Buskerud, bygd i 1858. Det 
tilhørte Indremisjonen. Bedehuset overlevde bybrannen i 1866, 
ble revet i 1979. Rødtangen bedehus ble bygd i 1909 av stedets 
kvinneforening, er godt bevart og er et godt eksempel på denne 
bygningstypen. Det finnes fortsatt mange bedehus i vårt fylke.

Haugianerbevegelsen var en lekmannsbevegelse igangsatt av 
Hans Nielsen Hauge, den sto spesielt sterkt på Eiker og i  Drammen. 
Hauges forkynnelse i årene 1796-1804 fikk mange tilhengere, 
de fleste bønder, og mange av disse var foretaksomme og nøy-
somme. Haugianerne etablerte flere industriforetak, blant annet 
Eker papirfabrikk i Vestfossen og Drammen Bomulds spinneri 
 (senere Solberg Spinderi). 

Bevegelsen sto i opposisjon til embetsmenn og den  autoriserte 
 kirkelige lære. En av deres fanesaker var opphevelse av 
Konventikkel plakaten, det var en kongelig forordning av 1741 som 
forbød lekfolk å avholde kirkelige forsamlinger. Den ble avskaffet i 
1842, i det motstanden mot haugianismen svant betraktelig ved 
midten av 1800-tallet da indremisjonsbevegelsen vokste fram.

BEDEHUS HAUGIANERBEVEGELSEN

FOTO: Jørn Jensen ©
 Buskerud fylkeskom
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Skoger gamle kirke i Drammen er en middelaldersk steinkirke. Dammen,  
som skal inneholde en kilde viet St. Olav, sees i forgrunnen på bildet. 

Rødtangen bedehus er bygd i 1909. 
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I alle tider har mennesker drevet med handel. I tidlige tider ble 
det benyttet byttehandel, i senere tider ble ulike former for  valuta 
tatt i bruk. Helt fra steinalderen har man byttet til seg flint og 
rav fra  kontinentet, mot blant annet pels. I bronsealderen ble det 
 importert prydgjenstander og våpen fra Danmark. Funn av  skatter 
fra eldre jernalder som gullringer, smykker og amuletter viser at 
det trolig fantes sentrale handelssentre eller høvdingsentre der 
varer som korn, jern, pels og gevir ble samlet. Viktige sentre var 
Efteløt i Sandsvær og Veien på Ringerike. 

I vikingtiden ble det vanligere å betale med edelmetall og mynter. 
Det vokste fram handelsplasser ved viktige ferdselsveier og gode 
naturlige havner. Det kan ha vært en markedsplass ved Berg/Sem i 
Øvre Eiker, hvor det var gode forbindelser med Kaupang ved Larvik 
og Drammensfjorden.

Jernet ble en særlig viktig eksportvare fra de øvre delene av 
 Buskerud. I vikingtid og middelalder må eksporten av jern ha vært 
omfattende. Vi kjenner til flere depotfunn av jernbarrer der større 
mengder jern ble samlet for senere bruk. Det er funnet 12 jern-
barrer i ei steinrøys på Teigen i Uvdal. I middelalderen var en tylft 
(12 enheter) en handelsenhet.

I Buskerud finnes en rekke stedsnavn som beskriver viktige 
handels plasser. Kaupang betyr handelsplass og finnes i navne-
former som Koppangen i Flesberg, Kaupang i Hol og Komnes 
(Kaupangsnes) i Sandsvær. Markedsplasser fra middelalderen og 
århundrene etterpå er kjent fra hele Hardangervidda og bygdene 
rundt, som Kolsfet i Hol og Sandbu i Uvdal. 

Det er funnet metallbeslag fra relikvieskrin og bokbeslag  flere 
 steder i Buskerud. Disse må ha kommet fra vikingenes plyndrings-
tokter eller handelsferder til for eksempel England og Irland.

◄ 
Skålvekt fra Braathen 
på Norderhov, lagd av 
bronse med ti tilhørende 
vektlodd for romersk vekt
inndeling. Betalingsvekt 
for veiing av edle metaller. 
Datering ca. 200 e.Kr. 

◄ 
19 jernbarrer fra Nes 
i Ådal, Ringerike. Jern
barrene ble laget med 
hull i toppen for at den 
enkelt kunne fraktes.

FOTO: Eirik Irgens Johnsen ©
 Kulturhistorisk m

useum
, Universitetet i Oslo

FOTO: Marianne Volden © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Traaenskatten ble funnet i Rollag i 1906 og inneholder blant annet mynter, smykker og spenner   
som ble brukt som betalingssølv. Sølvinnholdet avgjorde verdien som betalingsmiddel. Sølvskatten ble 

trolig gravd ned tidlig på 1000tallet. 

Det var særlig tømmerhandelen som la grunnlag for framveksten 
av ladesteder på 1500- og 1600-tallet. Med utbredelsen av vann-
drevne oppgangssager fra slutten av 1400-tallet fikk tømmerskog 
og vannfall avgjørende økonomisk verdi. I Buskerud var det adelen 
som først sikret seg kontroll med fløtningsveier og utskipnings-
steder for trelast. Senere overtok byborgerne i Drammen denne 
virksomheten. En eksklusiv krets av byborgere kontrollerte etter 
hvert alle de store sagbrukene. 

Borgerne i ladestedene og kjøpstedene hadde handelsrett, det vil 
si rett til selv å innføre og utføre varer. Høkere (kjøpmenn) kunne 
videreselge varer fra sine utsalg i byen til bøndene. Salg av varer 
var regulert i kongens lovgivning og skulle bare foregå i byene. 
Med handelsmonopolet var ladestedene Strømsø og Bragernes 
lenge de viktigste handelsstedene i Buskerud.

Et ladested var en havn eller strandsted på landet der kjøpstads-
borgere og embetsmenn drev eksport av trelast. De første lade-
stedene kom på 1500-tallet. Etter hvert fikk enkelte ladesteder 
rett til å drive egen utførsel av trelast og annen handel, men 
kjøpmennene måtte ha borgerskap i en kjøpstad. Strømsø og 
 Bragernes var ladesteder fra 1600-tallet. Strømsø var knyttet til 
Tønsberg og Bragernes til Christiania. Holmsbu ble et viktig lade-
sted på 1700-tallet. 

En kjøpstad var en by der det kunne drives handel eller annen 
næringsvirksomhet. De hadde kjøpstadsprivilegier som ga dem 

rettigheter framfor bygdene rundt. Bragernes ble kjøpstad i 1715. 
Kjøpstaden Drammen ble etablert i 1811 ved en sammenslåing 
av Strømsø og Bragernes. Kongsberg fikk kjøpstadsrettigheter i 
1802, og Hønefoss ble kjøpstad i 1852.

Med en voksende skipsflåte, blant annet tilhørende i Drammen, 
ble bord og bjelkelast eksportert til Danmark, Nederland, Frankrike 
og England. Skogene på Eiker, Modum og stadig lenger oppover 
langs vassdragene ble utnyttet.

Tollbugata på Strømsø var et viktig handelsstrøk på 1700-tallet. 
Cappelen-gården (1697) og Bangegården (1790) er eksempler 
på de større handelshusene fra denne tiden, og de er fredet. Vel-
stående handelsmenn bygde seg store bygårder på oversiden av 
gata, med staselige representasjonsrom ut mot gata. Bak lå uthus 
og sidebygninger som drengestue, bryggerhus, matbod, utedo, 
ved- og vognskjul, løer, fjøs og staller. På nedsiden av gata lå sjø-
buene tett i tett vendt mot elva, som var en viktig ferdselsåre. 
Cappelen-gården hadde to sjøbuer og to pakkhus. Den ene var 
innredet som krambu (forretning).  

Med handelsloven av 1857 ble det tillatt å drive  landhandlerier 
utenfor byene. I 1860 var det 17 landhandlerier i Hallingdal. 
Bøndene slapp å reise til byene for å skaffe seg det de trengte. 
Vareomsetningen i byene økte likevel betydelig i løpet av andre 
halvdel av 1800-tallet etter hvert som byene vokste. 

HANDEL I LADESTEDER  
OG KJØPSTEDER 

FOTO: Eirik Irgens Johnsen ©
 Kulturhistorisk m

useum
, Universitetet i Oslo
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Handelsstedet på Hagafoss ble opprettet i 1927, like ved hovedveien gjennom Hallingdal. Det var ikke langt til nærmeste butikk,   
men den hadde ikke fortrinnet det var å ligge så sentralt. Svein Nestegard som anla forretningen hadde god erfaring fra forretningsdrift, i tillegg hadde han 

 kommunale verv og var formann i ungdomslag, mållag og avholdslag. Svigerinna Ågot Reinton var også med fra begynnelsen, hun var forretningsfører for butikken og 
bodde i annen etasje. Ifølge «Norges kjøpmenn» fra 1946 er Hagafos Handel «ein av dei beste ass. forretningar i dalen», og inneholder følgende: «Kolonial – Ty og  

alle slags kledevaror – Skoty – Jarn og Kortevaror – Papir og Skrivesaker. Oljer og målarsaker. Bensin.» På fotografiet ser vi forretningsgården til venstre.  
Ellers sees sag og trevarefabrikk, med Hol nye kirke fra 1922 bak.

► 
Cappelengården i 

Tollbugata på Strømsø er 
et eksempel på de større 

handelshusene.

FOTO: Ingvild Tjønneland ©
 Buskerud fylkeskom
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Handel, industri og jernbane var viktige faktorer for by- og tett-
stedsutviklingen i Buskerud. Norge var omkring 1900 fremdeles 
et bondesamfunn, hvor det store flertallet av befolkningen levde 
på landsbygda. Med industrialiseringen på slutten av 1800-tallet 
opplevde byene og tettstedene imidlertid stor befolkningsvekst. 
Mange flyttet til byene for å arbeid.

Befolkningsveksten på 1800-tallet var høy.  Bedre ernæring, samt 
større kunnskap og kamp mot epidemier, slik som lepra, kolera 
og tuberkulose, bidro til å redusere barnedødeligheten og å bedre 
helsetilstanden i befolkningen. Innbyggertallet i Norge ble for-
doblet fra 1,32 millioner i 1845 til 2,65 millioner i 1920. Rundt 
800 000 utvandret til Amerika og andre land i denne perioden, 
og svært mange flyttet til byene. I Drammen ble innbyggertallet 
fordoblet fra 15.300 i 1865 til 34.000 i 1920. 

ÅRSTALL 1800 1865 1890 1920

Prosentvis innbyggertall i byer og tettsteder i Norge 9 % 19 % 29 % 42 %

7
BYER OG 

 TETTSTEDER
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Drammen er fylkeshovedstaden i Buskerud. Drammen ble grunn-
lagt i 1811, da Bragernes og Strømsø-Tangen ble slått sammen, 
men byens historie kan gå helt tilbake til 1200-tallet. Da begynte 
trelasthandelen med Holland. 

Bragernes og Strømsø var viktige ladesteder ved utløpet av 
Drammens elva. De vokste fram med bakgrunn i tømmer-
eksporten og var blant de største utskipningshavnene i Norge på 
1700-tallet. Byen har i hele sin historie hatt utstrakt kontakt med 
Europa. Strømsø og Bragernes hadde opprinnelig en selvgrodd 
bystruktur hvor bebyggelsen var konsentrert langs elvekanten. 
Det er fremdeles bevart flere trehus fra 1600-tallet i Drammen, i 
hovedsak på Strømsø. 

Byområdene ble etter hvert regulert. Dette er spesielt tydelig på 
Bragernes, som fikk en tydelig kvartalstruktur etter den store by-
brannen i 1866. Som en følge av denne og flere andre branner, ble 
det innført murtvang. Da det ikke var praktisk mulig å gjenopp-
bygge hele byen i mur, ble det gjort et unntak for trehus med opp-
til 5 meter gesimshøyde. Det meste av den nye bebyggelsen ble 
halvannenetasjes trebygninger, og hustypen kalles drammens hus.
 

Industrialiseringen på 1800-tallet la grunnlaget for kraftig byvekst. 
I Drammen har papirindustrien vært viktig fram til andre halvdel 
av 1900-tallet. Union, Forenede Papirfabrikker og Drammen Paper 
Mills er blant de store papirfabrikkene i byen. 

Utover 1900-tallet krøp bebyggelsen etter hvert oppover  åssidene 
på begge sider av byen. På Strømsø-siden ble det bygd et stort 
 antall sveitserstilvillaer på Danvik og Strøm, rett utenfor  bygrensen. 
Bebyggelsen i Hans Hansens vei, oppført i perioden 1932-1940, 
er et eksempel på boliger inspirert av  funksjonalismens tanke-
gods og tegnet av tidens fremste arkitekter. Bragernes kolonihager 
ble også anlagt i 1930-årene for å gi byfolk i leiligheter mulighet 
til å dyrke frukt og grønnsaker.

DRAMMEN  
– SJØFARTS-, HANDELS- OG INDUSTRIBY VED ELVA

► 
Bragernes torg / Øvre Storgate  

i Drammen, fotografi tatt  
19101914.

FOTO: Th. Larsen ©
 Buskerud fylkesfotoarkiv
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Bergstaden Kongsberg ble anlagt i 1624 på vestsiden av 
Numedals lågen. Byplanen med et rutenettsmønster hadde Kirke-
torget som byens hovedtorg og maktsentrum. Her lå  kirken, 
Bergseminaret og amtshuset. Her bodde Sølvverkets leder (berg-
hauptmannen), oberbergmesteren og prestene. Den eldste delen 
av Naufgården ved Kirketorget, som ble oppført som bolig og 
 administrasjonsbygning for ledelsen ved Sølvverket, kan være 
bygd så tidlig som i 1630-årene. 

Bergseminaret, som også ligger ved Kirketorget, var Norges første 
høyskole for bergvitenskap. Det ble grunnlagt i 1757 som landets 
viktigste lærested fram til vi fikk eget universitet i 1811. I 1769 var 
Kongsberg landets nest største by etter Bergen, med hele 8.000 
innbyggere.

Bergstaden ble bygd opp med tysk kompetanse. Den tyske 
 kontakten viser seg blant annet i gatenavnene, som Stukenbrocks 
gate og Schlanbusch vei.  I tillegg bærer sølvgruvene tyske navn 
slik som «Gottes Hülfe in der Noth gruve» (Guds hjelp i nøden) og 
«Gnade Gottes gruve» (Guds nåde). 

Kirketorget på Vestsida i Kongsberg var bergstadens hovedtorg. 
Korskirken er i tegl, og er oppført etter tegning av bergverks-
embetsmannen J.A. Stukenbrock (1699-1756). Barokk-kirken ble 
innviet i 1761 og er Norges største kirke med hele 2.400 sitte-
plasser. 

Det ble bygd boliger for bergfunksjonærene og bergarbeiderne, 
og gruvesamfunnets rangordning er lesbar. De største og mest 
fornemme husene lå rundt eller i nærheten av Kirketorget, mens 
 boligene for arbeiderne lå lenger unna. Arbeidernes boliger var 
enkle tømmerhus i en etasje. Rangordningen er også tydelig 
i  kirken, der det er egne losjer for kongen og byens overklasse, 
mens det er enklere sitteplasser for de lavere befolkningslagene. 

Etterhvert som byen vokste, måtte en ta i bruk nye områder rundt 
bergstaden som tidligere hadde vært brukt som løkker. Kongsberg 
fikk fulle kjøpstadsrettigheter i 1802.

Tettstedet Hønefoss vokste fram midt på 1600-tallet, med bak-
grunn i sagbruk og trelasthandel. Sagarbeiderne bosatte seg 
både på Nordsida og Sørsida. I 1760-åra var Hønefoss det  største 
 produksjonsstedet for trelast i landet, og det største industri-
samfunnet etter Kongsberg og Røros. Etter en periode med 
 stagnasjon i første halvdel av 1800-tallet var det igjen oppgangs-
tider. Lovendringer opphevet drammenskjøpmennenes monopol, 
og kjøpstadsrettighetene i 1852 ga et stort oppsving i handels-
næringen. Forretningsgårder ble bygd i stort antall.

Med etableringen av treforedlingsbedrifter og kraftindustri langs 
vassdraget i annen halvdel av 1800-tallet opplevde Hønefoss 
 kraftig vekst i befolkning og byområde. Her var Bergensbanens 
åpning i 1909 av stor betydning. Hønefoss Brug (Hønefoss 
 Træsliberi) og Follum Fabrikker var sentrale treforedlingsbedrifter.

BERGSTADEN KONGSBERG INDUSTRIBYEN  
HØNEFOSS

◄ 
Kongsberg kirke ruver over 
 bybebyggelsen. Kirketorget ble 
plassert på det høyeste  punktet 
i byen, og var bergstadens 
 hovedtorg og maktsentrum. 

Hønefossen fotografert 18651868. Øyaområdet i for grunnen og Nordsia i bakgrunnen. Hønefoss Brug ble modernisert med ny fasade 
mot bybrua i 19091910. Industribebyggelsen fikk 

 dermed sine karakteristiske jugendgavler.
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Sundet ved Haug kirke, Haugsund, senere Hokksund, har vært et 
handelssted fra middelalderen. Hit kunne en komme med båt på 
Drammenselva. Den eldste bebyggelsen, i hovedsak langs én lang 
gate, ble lagt på østsiden av elva. Her holdt lensmannen, soren-
skriveren og mange handelsfolk til. Tingstua fra 1840 med Eikers 
første kommune- og banklokale kan nevnes spesielt. 

Da Randsfjordbanen ble åpnet i 1866, ble stasjonen lagt på vest-
siden av Drammenselva, og mange av sentrumsfunksjonene i 
Hokksund ble flyttet over elva. Stasjonsgata, fra brua til jernbane-
stasjonen, ble den nye hovedgata. Hokksund fikk bystatus i 2002.

Med industrialiseringen vokste det ofte fram tettsteder rundt de 
store industrivirksomhetene. De viktigste er Solbergelva, Krokstad-
elva, Mjøndalen, Vestfossen, Skotselv, Åmot, Geithus, Vikersund, 
Tyristrand, Hen, Hvittingfoss, Spikkestad, Slemmestad, Sætre og 
Tofte. Disse tettstedene fikk etter hvert mange funksjoner, da 
det ble naturlig å legge både landhandel, post, telegraf, meieri 
og jernbanestasjoner her. Buskerud har også tettsteder som ikke 
har vokst fram på grunn av industrien. Eksempler på dette er 
kommune sentrene i Hallingdal.

Mjøndalen
Mjøndalen ligger ved Drammenselva og har vært Nedre  Eiker 
 kommunes administrasjonssentrum siden 1912. Navnet  Mjøn dalen 
kommer trolig av norrønt Mylnudalr. Mylna betyr mølle og ved 
 bekkene, både her og i Krokstadelva, lå det fra 1700-tallet både 
 møller, kverner og sagbruk. Tidlig på 1800-tallet var det bare et 
 titalls hus i Mjøndalen. Her bodde det småbrukere, mølle arbeidere, 
sagbruksarbeidere og tømmerfløtere.

Randsfjordbanen bygd i 1868, og det ble anlagt jernbanestasjon 
i Mjøndalen. Det åpnet seg da mange nye næringsmuligheter, 
og det ble etablert storindustri innen papir og cellulose, som 
 Mjøndalen Cellulose (etablert i 1894) og Papyrus papirfabrikk 
 (etablert i 1906). I 1970-årene ble disse store bedriftene nedlagt 
på grunn av vanskelige konkurranseforhold. I Mjøndalen ble det 

også  etablert en rekke kalkovner på slutten av 1800-tallet. Disse 
laget kalk av stein fra hele sju kalksteinsbrudd i Åsen sør for tett-
stedet. Det siste kalkbruddet var i drift fram til 1980-årene.

Nesbyen
Nesbyen er det eldste tettstedet i Hallingdal. Det har utviklet 
seg fra gårdsbebyggelse med gårdstun samlet nærmest som en 
landsby, og med en stavkirke fra middelalderen. Fra 1700-tallet 
ble Nes tingsted for hele Hallingdal, og sorenskriveren fikk fast 
sete her fra 1825. Hallingdals første landhandel ble åpnet i 1828, 
også den på Nes. Distriktsfengselet for Hallingdal ble også lagt til 
Nes, det var i 1863. Utover 1900-tallet har Nesbyen utviklet seg 
som et handelssted. 

Det opprinnelige administrasjons- og handelsstedet ligger på 
vestsiden av Hallingdalselva. Jernbanestasjonen ligger øst for 
elva, men har i svært liten grad ført til sentrumsutvikling på  denne 
siden.

HOKKSUND TETTSTEDER

◄ 
Treforedling og papirproduksjon 
har lange tradisjoner i Buskerud 
og har vært en viktig del av 
Buskeruds industrihistorie. Det 
var mange slike fabrikker i nedre 
del av Drammensvassdraget. 
Hellefoss i Øvre Eiker har vært i 
drift siden 1898.
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Mjøndalen var allerede et lite tettsted da jernbanen kom, men jernbanen bidro til utvikling av Mjøndalen. Dagens 
stasjonsbygning er tegnet av Paul Due og sto ferdig i 1902. 

Tollefsgård i Nesbyen har vært brukt som tingsted.

FOTO: Jørn Jensen ©
 Buskerud fylkeskom
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Gjennom eldre jernalder ser det ut til at samfunnet gjennomgikk 
en del endringer. Disse endringene kunne være resultat av store 
folkevandringer på kontinentet, men også av interne konflikter 
mellom ulike småriker på Østlandet. I romertid og folkevandrings-
tid ble det derfor etablert flere forsvarsanlegg i bygdene, kalt 
bygde borger. Vi vet ennå lite om borgenes konstruksjon og bruk, 
men deres plassering taler for at bygdefolket i perioder hadde 
 behov for å søke ly i ufredstider.

I Buskerud kjenner vi flere bygdeborger, de fleste i sentrale jord-
bruksbygder, men også noen få nordover til Bromma i Nes. Bygde-
borgene ligger helst på strategiske steder, med god utsikt over 
landskapet rundt. I dag ser vi kun rester av enkle tørrsteinsmurer, 
men disse har opprinnelig vært forsterket med palisader av tre. 

Ved innsjøen Junger, midt i de store skogområdene nordvest for 
Fiskumvannet, ble det i forhistorisk tid anlagt tre slike bygde borger. 
Borgene ligger langt fra dagens gårdsbebyggelse.  Plasseringen 
kan begrunnes med at det her tidligere gikk en ferdselsvei, som 
det var viktig å ha kontroll over.

BYGDEBORGENE 

► 
Jungerborgene  

i Øvre Eiker.
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Fra eldre og yngre jernalder kjenner vi til en mengde gravfunn. De 
fleste knytter seg til den faste gårdsbosettingen, der selveiende 
bønder gravla sine døde på egen grunn. Gravfunn forteller noe 
om livet til den døde, alt fra jaktutstyr til redskaper. Noen graver er 
rikere enn andre, og inneholder forseggjorte våpen og hesteutstyr 
som var en viktig del av livet til den gravlagte. Vi ser konturene av 
samfunnets maktelite der våpenmakt og krigerkultur stod sterkt.

Gjennom jernalderen ble makten samlet på færre hender. Flere 
rike graver ble lagt ved høvdingseter, som Stein på Ringerike og 
Huseby i Lier. Rundt disse sentralgårdene er det funnet flere så-
kalte ryttergraver med utstyr til en væpnet rytter. På Gjermundbo 
og Sætrang i Haugsbygd på Ringerike   er det gjort gravfunn som 
kan tyde på at en hirdmann ble begravd her.

VÅPENFUNN FRA JERNALDEREN

◄ 
Gjermundbuhjelmen fra Haugsbygd, Ringerike. 
Vikinghjelmen ble funnet i en mannsgrav.

FOTO: Ove Holst ©
 Kulturhistorisk m

useum
, Universitetet i Oslo

Gjellebekk skanse spilte en viktig rolle under «Den store  nordiske 
krig». Svenskekongen Karl 12.s tropper rykket i mars 1716 fram 
til Christiania i forsøket på å erobre Norge. Den norske  armeen 
trakk seg tilbake til Bragernes, samtidig som det ble bygd 

 forskansninger ved Gjellebekk i Lier, på begge sider av  kongeveien. 
Her ble  svenskene stoppet.I 1978 ble restene etter forsvars-
anlegget gjenoppdaget. Det bestod av oppmurte forskansninger. 
Skansene har hatt palisader av treverk.

GJELLEBEKK SKANSE 
◄ 
Illustrasjon av slaget på 
 Gjellebekk, major Andreas  
Hauge.

ILLUSTRASJON: ©
 Andreas Hauge

Ved veien fra Sylling kirke til 
Hørte ble det ifølge kongesagaene 
utkjempet slag mellom baglerne 
og birkebeinerne under borger
krigene. Her er en beretning om 
Sverre og hans birkebeinere som 
dro gjennom Lier i 1178 og fikk 
vite at Kong Magnus Erlingsson og 
Orm kongsbror var på vei sørfra. 
I en tale på Hørtejordene egget 
Sverre sine menn, før de dro videre 
til brua over Hørtebekken. Her 
gjemte de seg i et kratt like ved 
brua. Da kong Magnus kom over 
brua med en del av sin hær, gjorde 
birkebeinerne et hardt utfall. Det 
ble en kort, hard kamp, hvor kong 
Magnus mistet mange menn, og 
både Magnus og Orm ble såret. 

Slaget førte til at Sverre vant 
større ry, og allerede året etter 
vant han det avgjørende slaget 
mot kong Magnus på Kalvskinnet i 
Trondheim. I nærheten av veifaret 
ble det i 1861 funnet en grav med 
øks, kniv og pilspisser.

Borgerkrigstiden i 
Norge – slaget ved 
Hørte bru i Sylling i 
Lier



Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 1940 Buskeruds historie – Et kort riss av fylkets historie fram til 1940102 103

Buskerud har hatt fire militærleirer. Den eldste er Helgelands moen 
i Hole, som ble anlagt i 1868. Her ble det hallingdalske og det 
valdriske musketerkorps samlet. Området var egnet for realistiske 
øvelser og hadde en sentral plassering utenfor de to dalførene. 

Etter rundt 20 år var de to kompanitunene hallingtunet og 
valdres tunet bygd opp, med blant annet mannskapsbrakker og 
offisersbrakker. To av bygningene er fredet: kornmagasinet fra 
Norderhov kirke, bygd 1820 og tilflyttet 1869, og et depot fra 
1883. Under den tyske okkupasjonen ble det bygd 40 bygninger, 
spesielt mannskapsforlegninger. Et vanntårn kan nevnes spesielt. 
Leiren ble nedlagt i 2004.

Hvalsmoen i Norderhov ble etablert i 1894. Ingeniørtroppene som 
ble opprettet i forbindelse med hærordningen av 1887  hadde fra 
begynnelsen holdt til på Helgelandsmoen, som ikke var egnet 
for troppenes ønsker og behov. Her er bevart flere  bygninger fra 
 leirens første år, blant annet depoter, messe og spisshytter. Noen 
av dem er fredet. Leiren ble utbygd under den tyske  okkupasjonen, 
blant annet ble flere vognskur ombygd til forlegninger. Hvals-
moen ble nedlagt i 2004. 

Eggemoen i Norderhov ble etablert under annen verdenskrig av 
tyskerne. Opprinnelig var den en flyplass for småfly. Militærleiren 
ble anlagt i 1950-årene for Brigaden i Sør-Norge, med bygninger 
oppført etter typetegninger. Kaserner, befalsmesse og gymnastikk-
sal er fredet. Eggemoen ble nedlagt i 2003.

Heistadmoen Leir i Øvre Sandsvær utenfor Kongsberg ble etablert 
i 1909 som ekserserplass for Telemark infanteriregiment nr. 3. I 
forbindelse med ny hærordning var det ønske om å erstatte den 
200 år gamle Graatenmoen ved Skien. På Heistadmoen var det en 
tidligere ekserserplass uten bebyggelse, og her ble 17 bygninger 
fra Graatenmoen oppført ca. 1910. Fire av depotbygningene er 
fredet. Leiren ble utvidet under annen verdenskrig, med et sær-
preget administrasjonsbygg og flere mannskapsbrakker. Den var 
planlagt som rekreasjonsleir. Heistadmoen ble nedlagt i 2003. 

MILITÆRLEIRER

► 
Kornmagasinet ble bygd i 1820. 
Kornmagasinet sto opprinnelig 

ved Norderhov kirke og ble brukt 
til oppbevaring av korn for å 

sikre forsyningen av korn etter år 
med matmangel og nød. Øverst 
i mønet er det bevart hjultaljer 

hvor tauet ble festet for heising av 
korn. Forsvaret overtok bygningen 

og flyttet den til militærleiren 
 Helgelandsmoen i 1868 for å 

benytte det til depot for militært 
utstyr. Det ble da satt inn større 
vinduer. Vinduene fikk gitter for 

å hindre innbrudd i depotet. 
 Bygningen ble brukt som depot 

helt fram til leiren ble nedlagt  
i 2004.
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I 1890-årene hadde Norge ønske om å føre en egen utenriks-
politikk, uavhengig av vår unionspartner Sverige. Sverige var imot 
dette og trusselen om krig ble reell. Flere tiltak ble iverksatt for å 
styrke vårt nasjonale forsvar. Det var viktig å forsvare hoved staden. 
For å unngå angrep «bakfra» gjennom Vestfold ble det opp rettet 
artilleri- og infanteriforsvar på Bragernesåsen i  Drammen og 
 Gjeithol i Nedre Eiker. Innseilingen i Drammens fjorden var  allerede 
sikret ved hjelp av Svelvik befestning (blant annet på Verket). Fort-
satt kan man se kanonstillingene ved Spiralen.

UNIONSOPPLØSNING  
– FARE FOR KRIG MOT  

SVENSKENE
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En lystgård var en gård på landet, som ble brukt som sommer-
bolig for velstående byborgere. De aller fleste lystgårdene i vårt 
fylke lå i Drammen og omegn. Våningshusene på lystgårdene var 
vanligvis store og hadde arkitektoniske kvaliteter. En hage eller 
park hørte med. I tillegg var lystgården også vanligvis en vanlig 
avlsgård som ga de jordbruksproduktene en husholdning i byen 
trengte. 

Lystgårdskulturen hadde sin storhetstid på 1700- og 1800-tallet, 
og oppføringen av lystgårder fulgte gjerne konjunkturene innen 
handel og skipsfart. Det var økonomisk oppgangstid omkring 
1800, da Drammen var blant Norges største trelasthavner. Dette 
var en forutsetning for at det velstående borgerskapet hadde råd 
til å oppføre lystgårder. 

Hele 22 lystgårder ble anlagt i perioden 1790-1817, men de aller 
fleste av dem hadde tidligere vært vanlige gårdsbruk.  Følgende 
gårder har bevart bebyggelse fra lystgårdsperioden: Anker- 
Berskaug, Sommerfryd, Bergh-Berskaug, Nordre Vivelstad, Austad, 
Gulskogen, Smithestrøm og Marienlyst. De fleste av disse er  fredet.

Hageanleggene var en viktig del av lystgårdene. Det var både 
frukthager og mer formelt anlagte hager. Gulskogen gård (1804), 
som tilhørte trelasthandleren og skipsrederen Peter Nicolai Arbo, 
har bevart et stort hageanlegg med blant annet en lang lindeallé, 
dammer, spaserveier og lysthus. 

LYSTGÅRDER 

◄ 
Gulskogen gård og hage
anlegg er en god representant 
for lystgårdene som det 
velstående borgerskapet 
bygde i Buskerud på 1700 og 
1800tallet. Gulskogen gård er 
knyttet til Arbofamilien som 
hadde en sentral posisjon 
innenfor trelasthandelen i 
Drammen.
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Viktige arbeidsreformer utover på 1900-tallet, med innføringen 
av regulert arbeidstid og lovfestet ferie, ga mer fritid til folk flest. 
Med den økte levestandarden som mange også opplevde på 
1900-tallet, fikk flere råd til å reise på ferie og å bruke penger 
på fritidsaktiviteter. Forbedret kommunikasjon gjorde det  enklere 
å dra på lengre søndagsturer og ferier. På samme tid kom det 
små kinolokaler i byene og de større tettstedene. Foreningslivet 
 blomstret, og med det turer, fester og dansetilstelninger.

Mot slutten av 1800-tallet ble naturen også viktig til rekreasjon. 
Natur og friluftsliv ble dyrket av den økonomiske og kulturelle 
 eliten, og nå dominerte ikke lenger nytteperspektivet.

Det ble bygd flere turisthytter og private hytter i fjellet på  slutten 
av 1800-tallet. De fleste hyttene ble bygd i setergrendene, med 
Ustaoset som et godt eksempel. Her ble den første hytta bygd 
i 1894, men først etter at det ble anlagt jernbanestasjon ble 
 Ustaoset ble det fart på hyttebygginga. 

I motsetning til tidligere tider hvor det å gå på ski var en nødvendig-
het for å ferdes vinterstid, ble skisport en populær fritidsaktivitet 
fra slutten av 1800-tallet. Både skiturer i skogen og på fjellet og 
skihopping ble vanlig. Det ble bygd mange hoppbakker rundt i 
hele fylket. Hannibalbakken på Kongsberg, som ble tatt i bruk i 
1926, er en av de største med en bakkerekord på 88,5 meter.

FERIE OG FRITID  
FOR ARBEIDERKLASSEN

FJELLTURISME OG  
SKISPORT

De første badegjestene fra byen kom til hurumhalvøya fra 
1870-årene. Holmsbu og Rødtangen ble populære sommer-
steder. Rutetrafikken med dampbåter på Oslofjorden og 
Drammens fjorden gjorde det stadig enklere å kombinere arbeids-
liv for  fedrene i byen med familieliv på hytter og pensjonat. Bade-
turismen la grunnlag for gjestgiveri, hotell- og handelsvirksomhet. 

De første badegjestene leide seg inn i bryggerhus og bolig-
hus hos de fastboende, og på pensjonater og hoteller, men ut-
over på 1900-tallet ble det vanligere å bygge egen hytte. Både 
 Røyken og Hurum utviklet seg til å bli attraktive  hyttekommuner 
fra 1920-årene. Det ble bygd mange hytter for Oslo-folk og 
 drammensere langs Oslofjorden og Drammensfjorden.

BADETURISME OG  
HYTTELIV 

► 
Modum bad fotografert ca. 1872. 

 Jentene på bildet spiller krokket. Det 
ble etablert flere kurbad og helse

institusjoner mellom 1850 og 1920 
som en del av bade og helseturismens 
framvekst. Et av disse var Modum bad 

som ble  anlagt i 1857 av badelegen 
 Heinrich Arnold Thaulow på det stedet 

hvor St. Olafs kilde befant seg. Både det 
 opparbeidede parkanlegget og flere av 
de opp rinnelige sveitserstilshusene fra 

det opprinnelige kurbadet er bevart. 

► 
Bebyggelsen på Modum bad  

er oppført i sveitserstil. 

FOTO: Heinrich Arnold Thaulow
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Buskeruds natur har inspirert mange kunstnere. På slutten av 
1800-tallet fant både Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen 
 inspirasjon til sine kunstverk i Sigdal og Eggedal. Både natur-
skjønne og trolske motiver fra disse områdene ble festet til lerret. 

I Holmsbu ble det på begynnelsen av 1900-tallet etablert en 
kunstner koloni med malerne Oluf Wold Thorne, Thorvald  Erichsen 
og Henrik Sørensen. De fant spesielt inspirasjon i det spesielle 
 lyset i området. Holmsbu kirke ble dekorert av disse malerne og 
i 1974 ble Holmsbu Billedgalleri bygget til minne om Holmsbu
malerne. Billedgalleriet er fredet. 

Flere kjente musikere har også sitt opphav i Buskerud. Mest 
 kjente er kanskje komponistene Johan Halvorsen fra Drammen 
og  Christian August Sinding fra Kongsberg. Han var bror av billed-
huggeren Stephan Sinding, kunstmaleren Otto Sinding og billed-
huggeren Johanna Sinding.

KUNSTNERE  
VED FJORD OG FJELL

Chrstian Skredsvigs kunstnerhjem Hagan.

Rødtangen bad fotografert 1920. 

FOTO: ©
 Buskerud fylkesfotoarkiv

Theodor Kittelsen med familie, Lauvlia i Sigdal.

FOTO: ©
 Hagan, Buskerudm

useet
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 Buskerud fylkesfotoarkiv
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Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563
3007 Drammen 

Besøksadresse
Haugesgate 89 
3019 Drammen 

Telefon
32 80 85 00
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