
Fra Botnar
Lars Engelstad

pn fin høstdag starjeg^nede på de flatejordene vedjernbanestasjonen i Sande og ser mot sørvest hvor
åsene stiger bratt opp fra det flate landskapet. vi 

"t 
i guog med å registrere en gimmel veitras6 mellom

Sande og Lardal, den var en del av kongeveien (hoveåveien) melloå oslo og $ti"n-
De reisende som kom nordfra i l743,hadde kanskje overnattet på Revoe (vedjernbanestasjonen) somvar giestgivergård og skysstasjon den gang. Etter ån forhåpentligvis god frokoit skuile de reise videregjennom Jarlsberg grevskap. Enten kunne de fortsette .r-u", Oåt naæ terrenget og slite seg opp
Angerskleiva, eller så måtte de ri veien reff over jordet og opp Hanekleiva. riuOo"-6e ærend i de indre
bygdene, eller i retning av Skien, valgte de nok det siste ålternativet. Begge u"i"* u* en utfordring
for folk og hester.

P9t u* ikke bygd veier i vår forstand av ordet den gang. om sommeren red de til hest eller kjørte medooslep", mens båt var best egnet noen steder. På vinåstid k"o*r de benytte slede, ognoen veier ble
kans(ie flyttet til islagte vann. Veiene var ikke gode nok fdr bruk av hjulredskup, r"'"n fra 1660-årene
skal det ha vært mulig å $øre med hest og vogn fra christiania til Larvik.
For å få et bedre inntrykk av hvordan kommunikasjonene i nordre Vestfold var i 1740-ilrene, gar jeg
først til Peter Claussøn, "Cancelliraad og overinspåktør ved Grevskabet Jarlsberg',. overinspektøren
var grevskapets øverste embetsmann. Han bodde i perioder på gårdene Reggesti og Brekke i Våle, såhan må ha vært lokalkjent._På vegne av greven besvarte harde?3 poster fii*r.aU]. . som efter
Kongelige Allernaadigste Befahling, alle Civile og Giestlige Betieitere t iVårge ere bleven tilsendt...
Al hans svar går det fremat den viktigste veien fra nord tii sør gikk fra Sandåog opp eng"rrkleiva,
giennom Botne, Våle og så videre søråroer på Raet. Den ble kalt-R.adeveien. Men det var enda en
hovedvei fra nord mot sør i vårt område.

I post 15 spørres det nemlig om veiene har milepæler. Claussøn svarer at det i l:Æable reist
milepæler ved landeveiene, da de som sto derfra 1686, varfodalne. Men så sier han:
Frø Sønde kirke indenfor Angers Klev, over Hønne Kleven til Hofs Sogn, som løber over
let1ne eller Bierge og DaIe til Scheen, ere i dette grevskøb ingei nye åpprettede... deels
fordi gømle endnu ere passable og nogenleedes kiendetig,fo*dto-at dei heller ikke ere
alføre Vei (undtøgen om Vinteren på Stæde Føret) og oittoo desto mindrefornøeden.

"Vår vei" hadde altså - ifølge Claussøn - milepæler allerede i 1686. I 1685 hadde kongen bestemt atdet-skulle settes opp milepæler for hver mil på alle hovedveier. Hos oss ble det satt opi steiner medinnhogd tekst. Mellom milsteinene ble det piassert fierdingsteiner (kvartmilsteiner). Itiålenheten dengang var "en stor dansk mil" som var delt opp i 18000 alen og tilsvarte lI,2}4krnior oss i dag.
Kvartmila ble kalt "en fierdings vei,', og matte da være pb cal2,gkrn

Hvor sto så disse steinene? Med $elp fra grunneiere og andre kjentfolk har vi gått gjennom tras6en ogftt-Fg:l veien inn på kqt ved å benytte tt*onotot cps. t uil biir jo Gps mye"bruft na, ,n"r, kanskje
er ikke alle fortrolige med bruken av dette hjelpemidlet? På tur i terrenget viser instrumentet varposisjon, og vi kan fii.tegnet et spor på kartet etter hrrert som vi gar. Dette sporet består egentlig avmange punkter som vi også kan måle avstander mellom. Hvis vivet hvor gn milstein sto, bør vjkunne
måle oss frem til stedene hvor de andre steinene engang var plassert.



Mellom Stubsrud og Sundbyfoss er den gamle kongeveien blitt benyttet som bygdevei og gårdsvei like
opp mot vare dager. Under vedlikeholdsarbeid på asen nord for Lybekk fant grunneieme-Jan Kalager
og Sundby en stein som ble tattvare på. Den er ca. tretti sentimeter bred, over en meter høy, oghai en
tekst som er uleselig i dag. Vi antar at dette har vært en fierdingstein. Tar vi utgangspunkt i denne
steinen og merker av på kartet for hver 2,8km i begge retninger, ffir vi disse stedeni: Revo -
Hanekleiva nord - Kaldager - Lybekkåsen - Nøtnes - Djupedal - Buen * Øvre Åkerholt -
Nordby/Skjerven.

Det blir da spennende å sammenholde våre beregninger med en pålitelig kilde:
Sognepresten i Hof- Fredrik Engelstrup - besvarte den7.atg.l743 de nevnte 43 postene. Om
milepæler skrev han deffe:
'På den vei over Haneklevenfrø Brøgernæs til Scheen, ere milepæle, og staar een milepæI ved
gøørden Nøttenæs, eenfterdingqtæl ved pløtzen Dybendat under gaarden Grenæs, en hilvmilpæl
ved gaøden Buen, og eenJierdingpæl ved gaarden Øfre Aaherholdf,
Dette stemmer jo med våre beregninger. Det er ikke plass til våre kart i Botnar, men oversiktskartet på
baksiden av dette heftet viser i grove trekk hvor veien har gått. Milepælenes plassering er merket med
"tegnestiftero'.

Veiene ble giort så korte som mulig, selv om de kom til å krysse både daler og åser. Først langt senere
krevde transport med tunge lass at veiene hadde mindre stigning. Nåtidens vei i Hanekleiva rned sine
store slynger er et godt eksempel på dette. Den gamle veien gikk nokså reff opp. Flere store hulveier i
den nedre delen tyder på stor trafikk her i tidligere tider. Midtveis i den lange motbakken passerte de
reisende den første kvartmilsteinen. På toppen av kleiva kunne de se utover Heiene eller Eierge og
Dale ogglede seg til de lange utforbakkene ned gjennom Kjeksrudskogen.

Nede ved Snippen tok en sidevei av mot Bakke. Like ved dette krysset ligger det et svaberg hvor det er
hogd inn en krone med bokstavene OSK og datoen 1854. Bokstavene pasierjo for Oscar isom var
konge i Sverige og Norge på den tiden. Dette "minnesmerket" har i sa Al ikke sammenheng med den
gamle kongeveien. Jan Kalager forteller at her sto alltid snøplogen parkert den gang de brukte hester
til brøytingen.

På jordene sør for Østre Kaldager passerte de en halvmilstein. Så bar det igjen over en ås mot Auerød.
(Opp" i åsen er det også funnet en stein med inskripsjon. Vi tror den har fungert som rodestein som
hadde med veivedlikeholdet å gjøre.) Ved Auerød tok gamleveien en runde vest om nåværende
bebyggelse, derfra og frem til Stubsrud har gammel og ny vei samme tras6. Fra Stubsrudsvingen gikk
veien i retning av Sundbyfoss, først rett over en ås, på toppen her sto den milsteinen som er bevart. De
reisende passerte gå1den Lybekk hvor husene er fiernet. Noen hundre meter red de "gjennom åkeren,',
veien er senere flyttet litt lengre øst. Etter å ha passert stedet der Anton Skredder bodde, kunne de
skimte Jønsvika mellom trærne. Sagnet sier at røveren Bjørn holdt til på bygdeborgen som ligger på en
ås litt lengre nord. Folk i bygda prøvde å fange ham, men han greide a nytte. Han sprang tit jånsvita
med forfølgerne hakk i hæI, kastet seg uti, og la på svøm over Hillestadvannet. Da han kom i land på
andre siden, ble han innhentet. Hodet hans ble knust, og siden har deffe stedet hett Bjørnehodet.

Langs Hillestadvannet mot Nøtnes fikk reisefølget fin utsikt sørover vannet og mot Sundbyfoss.
Kanskje møtte de hester med lass av bord eller qjølsekker, og de hørte lydene fra sagbruk og kverner.
! dry er dette veistykket en fin turvei for både gående og syklende. Da de skulle kry*" elva som
forbinder Hillestadvannet med Haugestadvannet, så de steinen som viste at de hadåe reist en mil fra
Sande. Snart etter "tok kongeveien av" fra nåværende gårdsvei til Nøtnes og gikk ned i Bussærhølen
(der elva renner ut i Hillestadvannet). Den kom opp igien like inntil nordsiden av Sundbyfoss mølle.
Terrenget er her så bratt og gjengrodd at rester av veien er vanskelig å se. Svendsen forteller at i
tidligere tider kunne bøndene ro med kornet sitt inn i hølen og derfra bære sekkene opp den bratte
bakken til mølla.

Vannkraften var grunnlaget for den første indushien. Ved Sundbyfossen ble det tidlig bygd kverner,
og på 1500-tallet kom oppgangssaga i bruk. Bygdeboka forteller ati 1690 var det firå sagbruk



kombinert med møller her. Bruksnr. 3 og 4 under Søndre Sundby heter Bussebakken mølle og
Bussebakken sag.

Ferdafolket krysset antagelig elva i Sundbyfoss der hvor den eldste brua ligger i dag. Videre må veien
ha gått gjennom boligfeltene og mot Hallerud hvor det igien er synlige rester i terrenget. Fra Hallerud
måtte de opp Bjønnstigen mot Djupedal hvor neste kvartmilstein sto (Det var ingen vei mellom
Hallerud og Dokka). Det er vanskelig å finne spor her nå, men Kjell Rønningen kan huske at veien var
i bruk. Veien har gått rett giennom tomta til Tommy Andersens bilfirma. Snakk om sentral
beliggenhet! Mellom Eikenes og Buen lå det en stor mordtz (myr) som var vanskelig å passere, så det
er usikkert akkurat hvor veien gikk her. Ved Buen sto det igjen en kvartmilstein. Snart kom de til
Ønnemørk, og så til Auen. Hele tras6en gjennom denne delen av Vassås lå altså lenger øst enn
nåværende vei, det ville ha vært for bløtt til å kunne bygge kongeveien etter dagens tras6.
Auen ble etter hvert et vik;tig veikryss, herfra gikk det sidevei mot Langeli og Skotvedt i Fon
(Gregershullet), slik at de reisende kunne dra i retning av Tønsberg. Kongeveien krysset her løken
mellom vannene og gikk opp gjennom Åkerholtgrenda. Rester av et brukar like nord for nåværende
bru viser ett av stedene for overfarten.I 1922 ble vannene senket, da fant de rester etter ei bru som
hadde ligget enda litt lengre nord, forteller Ame Lofsberg. Opp gjennom Åkerholtgrenda fikk
ferdafolket flott utsikt mot Bergsvannet og Lønnskollen. Dagens vei følger gamleveien, bortsett fra et
kort stykke ved grensa mellom Vassås og Lardal hvor veien før 1840 gikk rett over åsen. I 1955 ble
hele veien utbedret for biltransport frem til delet mot Lardal

Et sted på høyden like ovenfor Øvre Åkerholt sto den sisteJrvartmilsteinen. Her kunne folk ta en
hvilepause og nyte utsikten sørover bygdene, nå hadde de bare en fierdings vei igjen til gjestgiveriet
på Skjerven. (Vanligvis var det 2-3 mil mellom gjestgiveriene og ca I mil mellom skysskiftene). De
kom snart ut i åpent lende og kunne se langt sørover i Lardal med gardene Nordby og Skjerven like
nedenfor seg. På Nordbys grunn har Thoresen de senere årene satt opp flotte merkesteiner med
innhugget tekst. En sykkeltur fra Vassås til Nordby anbefales!

Hvordan var det å ferdes på disse veiene?
Det var få som reiste over store avstander den gang, flertallet tilhørte nok embetsstanden. Et bedre
innfykk av forholdene for ferdafolket kan vi få ved å gå enda 150 år bakover i tid, til slutten av 1500-
tallet. Jens Nilssøn var da biskop i Oslo og Hamar bispedømmer. Hans tilsynsområde strakte seg fra
Østerdalen til Båhus ved Gøeborg, og fra svenskegrensa til og med Telemark i vest.
Dette var en tid med mye overtro og dramatikk. På skolen hørte vi om Giordano Bruno som ble
arrestert i1592 og brent på bålet i år 1600 fordi han hevdet at Jorda ikke var midtpunktet i universet.
Galileo Galilei ble professor i t592. Han hadde saulme oppfatning, men holdt klokelig sine meninger
for seg selv i mange år. I Norge ble nesten 300 personer henrettet etter å ha blitt dømt for trolldom og
hekseri i årene mellom 1550 og 1700.. De fleste var eldre, fattige kvinner som ble dømt som hekser og
brent på bålet, mange av dem var fra Finnmark.
Så snart etter reformasjonen måtte en biskop ha mye å rydde opp i, og visitasreisene hans ble mange
og lange. Biskopens dreng, Oluf Børgersøn, skrev hver kveld referat fra dagens hendinger. Referatene
har ingen notater om slike dramatiske begivenheter som er nevnt ovenfor. Han forteller om reiseruta,
om folk de møter og dagligdagse hendelser: En gang de kom opp Angerskleiva, tok følget en avstikker
ut på Rambergkastet for å beundre utsikten og drikke litt vin av sin medbrakte flaske. En gang de kom
fra Botne kirke mot Hillestad kirke, sier han at de hadde kirken på høyre hånd da de passerte den på
veien mot Hanekleiva. Slik det er i dag, ville de ha ridd rett ut i elva, men den gamle stavkirken som
sto der i 1590-årene, skal ha stått lengre øst, og da passerjo beskrivelsen.

I sine tre første år reiste bispen mer enn 400 mil. Han skrev gjerne en'tankeseddel'o om sin reiserute.
Dette brevet ble sendt i forveien til sogneprestene slik at de kunne gi beskjed til skysskafferne som
hadde i oppdrag å skaffe hester til skysskiftene. Embetsverk og adel hadde fri skyss, noe som ofte var
til plage for bøndene når de måtte møte frem med hestene sine selv om det var i onnene. Mange
bønder frkk bøer for ikke ilhamøtt &em, eller for å ha kommet for sent. Vi har plass til eff forkortet
reisereferat:



Vinteren 1596 skulle biskopen med følge reise fra Oslo til Skien. ... formiddag smucht klart
solschienn, ffiermiddag noget sclryet och sneet lidet...
Før k1.0700 den 6.feb. startet ferden med hest og slede over Oslofiorden. Utenfor Fornebo var isen så
darlig at alle måtte ut av sledene. De kom seg så vidt i land og kom først til Asker, så til Lier hvor de
overnattet. Dagen etter k1.0800 kjørte de videre de to milene til Sande. Sognepresten i Hof, her Peder,
hadde møtt frem i Sande for å følge bispen videre. ... droge vi i synder och i suduest
offuerHanekleffuen, och der vi komme imod it vand heder Hillestadtsvann ... Veien gikk jo fra
Stubsrud til Sundbyfoss, men denne gangen fulgte de Slobsrudaaen (Stubsrudelva - dette må være
Løkenbekken) ned til vannet. Så for de i sørvestlig retning over Hillestadvannet. ... Der ffier lromme
vi i land ochfore opfor en backe i norduest och saa i nord enfiering til Haffi klockenvaør 2
ffiermiddag. Och er mellom Haaff och Sanden en stol mijll, meste parten ond vey...
Hos presten i Hof fikk de en bisken mad, og straks etter måltidet reiste de en mil til Skjerven. Derfra
kjørte de 3-4 pilskudd ned til Lågen, og f6r delvis på land, og delvis på isen til Laugerdall (Svarstad
kirke) Dit kom de kI.1800. Denne februardagen kjørte de altså - ifølge bispedrengens notater - 5 store
danske mil (som tilsvarer 56km) på elendige veier. Biskopen var en eldre mann!

Den 8.feb. var det gudstjeneste i Hem kirke, deretter måtte presten preke bare for biskopen og hans
følge i Svarstad kirke. Sognepresten - her Hans - fikk også løfte om å kunne få $øpe en ny bibel av
biskopen. I 1550 var det kommet en utgave av Bibelen på dansk

Dagen effer reiste han videre til Sryrvoll, Siljan, Gjerpen og nådde målet: Scheen.

^e^

Litteratur:
Biskop Jens Nilssøns visitasbøger og reiseopptegnelser 1574 - 1597. ved dr. Yngvar Nielsen.
Peter Claussøn: Jarlsbergs grevskabs beskrivelse.
Bygdebøkene for Botne, Lardal, Hof, Sande
Norge i 1743: Innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli

Måleenheter: stor dansk mil.
fierdings vei
pilskudd ca.

11,284 km (18000 alen)
2,82lkrrl
450 m (utrolig!)

Kjentmenn: Jan Kalager, Hans Svendsen, Kjell Rønningen, Ole Bertil Grennæs,
Pål Zimmermann, Even Sjue, Odd Olsen, Arne Lofsberg.

) 
Arbeidsgruppe: Arne Lofsberg, Paul Thode og Lars Engelstad
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