EIDSFOSS
Av Fred Nordseth

Gamfe Eidsfoss stasjoll

i~ - en liten plass mcllolll 2 vann .

(!5

jernverkssamfunn - de

Fossen - Eidtzfossen, Eidsaaen eller Dagseid-

Norge. ble bymessig an-

Del som er sikkert er at

Eidsfoss

Elkern og Bergsvannet - ved rossen. I

396 skrives navnel JEidhino, i 1448
Eidhilh, i 1548 Eedh, fra 1667 - Eid.

50111

andre norske

f~rsle induslrisamfunll

i

str~mmene

hadde lidlig slor belydning og drev
allerede p~ 1200-tallet 3 kverner - Dagseid-,
Midl- og Fokka M~lIer - den sisle beliggende ved
JEikes bru.

lage De val' en slags slat i
stalen - mcd egne faro rd·
ninger ag privilegier - rell

Kommer du fra spr - pA RV-35 og over brua ellerkolllmcren til JEikes bru - m(-jler du Eidsfoss
og Bditagata - gamic arbeiderboliger fra jern-

brenneri, ingen verneplikt far eiere, bCljenter ag
arbeidere - som agsA hadde fritt kj0p av materia-

verks- og verkstida - beliggende p~ Iinje - med
gale Foran! Tilsvarende oppe p~ Gata, ved Bergsvannel - bymcssig all lag!. I «Reisebrcvcl», TVillllsiaget am kjente og kjrere steeler i Norge,

slraffercli - med rell Iii A id0mme arbeidernc

til

saglll~lle

og tegl-

ler og Illat i landels byer og ladesteder, egen
pengebol og fengsel p~ vann og br~d.
I 1697, eHer m~llenes og oppgangsagenes
(1500-tallet) tid blir det «Eidsfossische Jernvern»
grunnlagt - 9. mars.

nevner Erik Diesen Eidsfoss som engang «verdens minsle by», beliggende lengst i nord i

~

Vest fold, en del av R~yrdal som Hof het i riktig
gamle dager.

6

runnleggerCn - Caspar Herman Hausmann - brigadier ag trelasthandlcr ridder,

geheilllr~d

(regjeringsllledlem)

og etterhvert general og dermed kanskje Norges
mekligste mann (bl.a. sjef for Tordenskjold) var

gArder i Skoger
Anneks, I 14 gArder i
Sande Hovedsogn, 92
i Hof med «Wasseren
Annex» og Hillestad
Anneks i BOlne
Hovedsogn - som
bl.a. hadde pliklkj¢ring av k01 og
Caspar Herman Hausmann
maIm), heller ikke Eidsden med Sill sikre vann
hele Arel, men rett og slett hans slore KJ-£RLIGHET til Karcn - Karcn Tollcr, dattcr av rddmann i
Oslo - Nils Toller. Karen hadde ofte tilhold pA
Fosseholm ved Vestfossen (Norges stjlrste gArd pA
15OO-lallet og idag en turislattraksjon) og sAnn
sett var hun lett Abesjlke - kun med Eikem (2
mil) og Fiskumvannet imellom - en fin rolUr for
Hausmann! (Del stAr alltid en KVINNE bak!)

en staselig kar del' han k0111 pA sin hvite hest.
Forfatteren Yngvar Hauge forlellel': «Ni\.r gcncralen kom til vrerket bdde i anleggsliden og senefe,
fulgle han Bergsligen - rideveicn era Sande og
kom fram til genera!stpa ved Bergsvannet (Eidsfoss), hvor han gikk i bAt mens hesten ble ledet
fUndt, tok fergen for sA AgA iland pA verksiden.
Han kOI11 med f¢lge av offiserer og sivile, en
staselig hene i fransk jaktkjole, gdi med s¢lvbroderier, I"Ommelige ridcbenklrer av Iwitt skinn,
hjlye kravestjlvler og stor hatt med fjrerbusk!»
ct sics at Hausmanns valg av Eidsfoss

1JB

jemverk verken skyldlcs maim
forekomstene (Thorrud gruve, Borgen

50111

gruve i Sande, Konnerudgruvene og utcnfra -

gfUvene ved Arendal) eller god tilgang pA kjll fra
de store skogenc i nrerheten (til jernverket ble del

tillagt en sfikalt sircumferance som omfattet 73
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seplember 1718 dilr Hausmann og blir
bisatt i en sort marmorsarkofag (Norges
fincste kiste!) under Va.r Frelsers Kirke i
«Kristiania». Sarkofagen brerer dcnne innskrift:
«Herr Caspar Herman Hausmanns Ben skal her
Iii Hvile vrerc. Nu tredsinstjuge Aaf og fem er
endl mcd IEre. Som Gud og Kongen Ira hand
Generallieulnant var, Blef Gehejmcraad og
R idder-Ordcn bar.»

~

allS11lann og de andre eierne hadde nok
tV lltfordringer, arbeiderne hadde sitt
i\ slite mcd - del val' et livlig arbeids-

bilde bes river Karl A. Thon - «Masovnen (SOI11
lagde jernet - og verkels hjene) med ildsluen Iii
IOPPS dag og natt, dumpe dr0nn fra stangjernshamrcnc, happe, skjrerende slag fra sagbrukenes

oppgangsrammer, hvin av sirkler og brus av
fosscnde Val1l1 fra elven og de mange vasshjul 50111
formidlel drivkraften. Arbeidsstokken var for det
mesic folk som hadde vren pA stedet i generasjoner - for en del hell fra jernverkets ftlrste tid.
Arbeidsliden var fra 6 morgen til 6 aften, utenom
masovnen som gikk det hele dtlgn i 3 skift med
stadig pMylling av jernmalm og trek~l.» For~vrig
var jernverksfiret delt inn i 13 mnd. a 28 dager.
Et slit var det, fra morgen til kveld. Men var dll
sfi uheldig fi ffi barn utenfor ekleskapel - gikk del
deg riklig ille - f.eks, som med Berte og Paul - i

Den eldste oVJlsplata

lide pfi kroppen ved fi arbeide i jern pfi Eidsfos
Jernverk i to fir. Berte var kommet til Eidsfoss
med sine foreldre fire fir lidligere og Ijenle pfi
Hem. Hun ble ulvist fra grevskapel (Jarlsberg).
Hvis hun viste seg der igjen skulle ogsft hun «Iide
pA sin kropp».
Jernverkssall1funnet var hierarkisk oppbygd - forulen Gud og
Kongen med JERNVERKSEIEREN ilverSI - sfi kom aile de
andre i tur og orden. I 180 I (under
PedeI' von Cappelen) var arbeidsslokken slik:
I verkseier (Cappelen), I forvalter (Lucas Jahn), I skriverkarl
(Niels Falsler), I kullskriver
(Wilborn), I skoleholder (Abraham
Mathisen), 3 hall1mersmedll1cstre, 2
hallllllersllleder.9 hall1mersmedsvenner, I belgmaker og byggmes.r
ter, 2 t~1l111lerll1enn, I kleinsmed. I
kleinsmeddreng, I hylledreng, I
mallllpukker, I oppgiver ved mas-

17~3
( 'engill fra Hof Bygdebok):
aul Bentsen og Berte Abrahamsdalter,
som ikke var gifte, fikk et bam sarnmen.
Da de ikke hadde noe fi betale bilter
Illed e de straffet p<'i denne mfite: Paul skulle

Ilt'JUlfl/lUIJOITrIl fro EulsfoH' Ii/Offill/lilt.." ora Jkoge/l Ii/ Slmde mr el fmfen/eli};
J/il for melllleJb''r og dyr
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ovnen, 2 jaktf¢rere, 1 skredder, I skomaker, I I
dagarbeiderc av begge kj0nl1. Det samlede folkelall ulgjorde 168, fordelt pA 34 famiJier. Herav
var det 9 pensjonisler av begge kj~nn. I tillegg

men bitcnde koldt. Vi trekker saueskil1I1slucn
godl nedover ~rene og skriker til gampen - sA glir
del i IUlllcnde smfitrav 1Iiover til Evju ved Vil-

kom bl.a. malm- og kullkj0rere og milebrenncre.
a oss F¢Jgc en «k¢lrekj¢ren) i far-fars

bakkcnc over MAsAsen, hvor vi mA gA med. Vi

tingen. Der tar vi op, og

IlU

har vi de lange, bratte

1[

kommer her efter en hel rei mcd andre kullkj¢rere. Oct siger opover. Flere kOI11J1lcr til; del
tid (etter en anikkel i T~nsberg Blad
1934 av Krisloffer Skolem):
blir et F¢lge pfi «ell ljau gump»,
Vi drar til skogs lidlig 0111 l110rgcnen for A hcnte
hjem lestenc. Redskapen bestdr av en «hasselgj¢ler». nettet kurv festet til en trellleislede
e-;;;, :.?fj;.;4;,~,,,/~(-,,,,.~:':~j{--·-~iJJ!I,fu::rieUer langslede. Det heter herolll i
~ ~:';?'-~'f3~' ./.;;A-....-:;,;.':~-·:...<_ ...;:;'"
.
«K¢hekj¢ncrvisre»:
-~~--;-..~--..:
.~
Tiellig ollllllorgenen ela drager vi
· l ,~,
tilsk~gs

med hrerke og fyllfal, med grey og
med ~ks.
Da lesser vi vdr lest, sd kj¢rer vi
frest;
og lldr vi kOlll111cr hjcm igjell, da
stapper vi i sekk;
den gAr kjekk.
Ved 9-tidell om kvelden md vi ut. Vi
kj~rer ned pA LAgen, hvor det er fin
oppkj¢rt vei. Del er vakken mdlleskinn,

Mal!ameulwddl' brfIl/U'\·ill.ljlCU/';flllll/(fer!Mk!f('/
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d gjesigiveriel Goverud j VatsAs tar vi
inn for rt hvile. Efter rt ha sau bort
hesten og lagt over den en Iykk rye for
natten og gitt den en passelig don h¢i av «Iekkensekken», tar vi nislcskreppen og et par
«rAkrekl'lh> (grov kull som en fikk av spraveden)
og gAr inn i sluen. Og her blir del ikke stusselig.
Ovnen blir straks gloende heit av de gode kull,
og eftersol11 karcnc tincr opp, blir del pral og
«ajereri». Kanskje en og annen «tar i» en halvdalers Illugge brennevin, og er vi riktig oplagt, sf!.
kanskje vi kan fA ass en liten svingom med
jentene pA gArden ogsA.
Vi mrt brenntidlig lit igjen, skat vi fd levert v:lre
kull pfl. «ll1orrasI0itcl1». Vi hviler litt pA Fogslad i
Hof, men del blir ikke lenge; hestene liker ikke
br0r1l1vannet del'.

Jl den grl'lnnkolde morgenslllnd kjl'lrer vi sA
vestover Bergsvannet; vi syngeI'
«K0Iakj0rrervisre» og andre muntre viser, sA det
runger i de spikfrosne skoghager.
Vi er ffemme sAnn ved 8-tiden om morgenen,
og kommer f0rst inn j «K¢lrehuset» (relt ved

Beuumverksledet, Eidsfoss) for A levere; under
streng konlroll av Kli,)laskriveren.
Nell' vi kommer i IlIlset, levere skal wlr k~>/,
da vii vi sam de andre gjeme med gel sj¢l;
ellers gelr del illfe all; Ii vi hal' jo gjeme
«brand»;
vi Illlrlige viI wcre, men mel st¢ile over/mIg
for velr 111al1l1.»
«Brand» var uforkullede trestykker; var del
meget av slikt, vilde kullskriveren gjerne trekke
fra for det.
I I830-5ra var skriveren Nils Hansen som
bodde p5 «Pynten» - gjestgiveri og hvilestue.
Hansens kone - Ellen, solgle kaffe - ofte dArlig,
sam framg5r av f01gende vise:
Vtlres kola-shiver er mye til mallll,
hailS kjerrillg koker kajfe, men den gtir ikke all.
H fill koker" II for fort, hl/n koker" II for breltt.
Omtrcnt 4 mark ptl et pI/lid,
Iwl' hUll 'il sill skaff.

Vares k(>laskri\'er er mye tN mOIlIl.
Nt;,- vi skal ptlllllsel ellel'e,-e \'tire k(>I,
St; \'il vi som mulre gjerlle wcre metl sjol.
Men det gar ikke an
for i rakall (Iassel) har vi brallll
og h/ll'lig vii vi wera,
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mell l1ui stcUe o\'erlallg
for delllJlOI1I1.
N(ir vi kommer IiI Pyl11ell har \'i mora Ilokk.
Jor vi lwr sci 111f/1/ter og 1/OIIIIel ell kokk.
/-lUll g(ir /1(i sci lelf,
og tripper sci (eft,
lI(ir hUll kommer med klariJlgen Jrom
brett,

pa et
\11 1

<,: __

og gar kjekk.
iktet ble lall sv",n fom",mlelig opp - det
mAnc vrere en Lardli)ling som sto bak og
det ble Imet med rellslig ellerfOI~kning.
Men del var innchaveren av Pynten som «fikk pA
pukkelen». I Hof herredstyres prolokoll av 25.
januar 1838 pkt. 4: Et andragende til fogden bl.a.
«am et forbud mot den formentligen ulovelige
brrendevinsskjrenken hos kullskriveren N. Han-

7Jll

<fi

slil var det - men ogsA mora - spesielt i
hfi,Sylidene og ikke mins! rundl St. Hans.
I. Hansfestcne p,," Eidsfoss var viden
kjent. Da ble det reist «maistang» ved dansegulvet - en skikk de svenske
jernverksarbeidcrne 10k med seg til
Eidsfoss. Folk Slrl'lmmet til fra
Hof og omliggende bygder Sande, Skoger og Eiker. Jens Berg
fl'ldl p~ Berg G~rd i 1836 forleller
om St. Hansfesl p~ Eidsfoss i
brl'ldrene Cappelen Ollesens lid:
«To dager i forveien gikk ungdom
fra Eidsfoss og Bergsg~rdene og
sanket blom lilmaislangen. Stangen ble reist Il'lrdag ettermiddag
under slOr jubel og under musikk
av 10 feler, klarinelt og bass.

sen, hvorvcd ofte vcifreden
forstyrres.»
Kullskriveren sam ogsA
kunne vrere lrerer ved jernverkels skole (den fl'lrste skole i
landet fant du ved jernverket p~ Eidsfoss ca. 1750), kunne
likcvel selge brennevin (den
tids vinmonopol) - hvis du
hadde d~rlig kl'll eller lite kl'll
i lasset «gikk y for u og seks
for sju» - hvis elu kjfi,Spte nok
brennevin av k¢laskriveren!

II

Eidsfoss Hovedg/ird med kavalel!lr>yell til vellstre.
Foto:El'ik J¢rgensell.
Dansen rundt stangen ble innledet av Pcdcr Cappclen-Ottesen med frLl forvalter Haldorsen. Herr
PedeI' danset sfi «Oakene stod om ham». Som
neste par kom forvalter Haldorsen med frll Jacob
Cappelen-Otlesen - og sa danset de da ut de
gamle norske glibber fra verk og skog og de gamle
Viinnlandske hamar-smcer, hvis hal' hadde granet
i deres nye fedreland. Deretter ble dansen alminnelig.» Myra-mLlsikken fra Sande spilte og Verkct

Lokol/loti"stallen

spanderre punsj i kobberkjeler. Foruten rundt
maistangen ble del' danset to steder, - i sllekkcrverkstedet, hvor PCI' Flck fra Botne hadde musikken og i en stue i Bdhagata, hvor PCI' og Hans
Jensen era Veslfossell spilte opp.

Fossen
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Til !lvyre: "/-Iallell".
I//Iife/I: Iflleripr Hal/ell".
Fa/a del/ne side:

Erik J(JrgellscJI.

~

j&

ulturen blomSlret i lange perioder pt't
Eidsfoss. Sang og musikk, idrett (Eids
oss ldrettsforening ble stiftet i 1893

og den f0rste norske skihopper over 100 m. val'

eidsfossingen Kjell Kopstad ' ), folkeakademi,
politikk og teater var viktige ingredienser i del
gamic verkssamfunnel. Et «fullkomment.» S3111funn sku lie del vrere. Skolen kOI11 SOIn nevnt i

1750 og kirken sto Ferdig i 1904. T\lnsbergEidsfoss-banen, smalsporet jernbane, ble Apnel i
190 I og post- og turistdampskipet
Stadshauptmand Schwartz begynte A trafikkerc

Eikern i 1903. - En yndet tur for Oslo-turister val'
ta jernbane til Holmestrand eller T\lnsberg, s~

~

log til Eidsfoss, gjeme med overnatting - «Stalshaukmannen» til Vestfossen ph den vakre Eikeren

gere) og et flott samfunn d vokse 0PP i -

som gav sterke r\ltter og viktig tilh\lrighet.
Men p~ 60-tallet og ikke minst p~ 70-tallet
begynte kursen d dreie. Med mindre aktivitet p~
verket, som nt\ val' blitt mekanisk verksted, lite
engasjement fca Hof kommune og det at arbeiderne bygde sine egne boliger uten at det kOIll
noen inn i de gamle - gjorcle at dette sf! engang
livskraftige salllfunnet kom i sterkt forfall.
Rivningsvedtaket pt\ de tOlllme og delvis falle-

ferdige arbeiderboligene i

\lvrig

produsert ca. 150 ovner, dette
fjkte pA, ikke millst cUef at
produksjonen av jern opph¢rle
ca. 1880. Jernbancvogncr og
landbruksmaskiner ble ogsd en
viklig del av virksomheten.
opph~ret

Br~tagata

kom i 1977

(mye viktig norsk kulturhistorie, ikke minst
vanlige menneskers kulturhistorie forsvant for-

- for derellcr Aavsluttc i hovedstaden - gjerne p~
Theaterkafeen.
I 1945 val' det ca. 200 som
hadde sitt arbeid p~ verket fOrlrinnsvis mcd QVIlSproduksjon. I 1750 ble det

Fram til

~ seint som i 1958 val' det over 20
foreninger p~ Eidsfoss (ca. 600 innbyg-

i 1961 ble de

notte Eidsfossovnene dislribuert

til hele Norge og utenlands.

RestGllrerillg
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p~

70-tallet) og boJigene

p~

Gata og Hau-

ane sto for tur og det hvilte en dyster stemning
over stedel.
En kamp om skjebnell til det lille industrisam-

funnet ble starte!. 4. mai 1979 ble Stiflelsen til

fos Verk, Arbeidsformidlillgen, Hof kommune,

riksantikvar, Vestfold fylkeskommune/fylkeskonservator) Iyste del igjell fra vinduene - ogsA oppe
prt Gata og pA Haualle.

aktiv bevaring av kulturminner og milj¢ pA Eidsfoss til - for rt redde husene og minnene - blAse
nytt liv i sledel. Riksalltikvaren i Norge definerte
Eidsfoss allerede da som en unik indllstrihistorisk
enhet - en svrcrt viktig Utlalelse som gay muligheter.
tler I0 ~r med dugnad sto Br~tagata
ferdig og gjenllom sysselsettingstiltak
og utstrakt samarbeid mellom mange

poslmuseum. bibliotek og kirke, barnehage og
badstue, dampbAt (pA land!) og jernverksmuseum, HovedgArd med llnik renessansehave
under reslaurering, gjesigiveri. utstillinger av

ber~rte

kunst- og

<!B

parter (Stiflelsen, vegvesenet, A/S Eids-

I dag er Eidsfoss igjen et livskraflig og fargerikt samfullll - med bl.a. 2S restaurerte og verncverdige bygninger fra verkstida - med boliger og

mekanisk verksted, kro og butikk (Norges eldste
landhandel i drift, etab!. 1868), postkontor og

h~ndverk

(ink!. salg), skandinavisk
knivtreff, Eidsfossdag,
musikkfeslival og nft. - sist
men ikke minst

ARENA FOR NASJONALT STEINTREFF
vELKOMMEN TIL
EIDSFOSS - "VERDENS MINSTE BY,,g§ lurer, bad - i Bergsvannel eller Eikern (sjl'lormen eller sjl'loksen kommer kun tilsyne ved storm
og trollet Idde som har
sin bolig her, er vennligsinnet i), spis og kos dere
- la historiene og steinpraten g§

Skoleu
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Kra!ISlasjollel1. FOlo: Erik
J(Jrgellsell

Bruene /lied kni\'IIIaker KI1/ff Dais l'erksfedeJ:
FolO: Erik .!(-;rgc/lseJl

- STEDET 00 STEINTREFFET VIL FOR
ALL FRAMTID BESTA!
Hilsen Fred Nordselh, leder av «Sliftelsen
Oamle Eidsfoss»
P.S.! Jernverksmllseel eller Eidsfoss
Indllstrihisloriske samlinger er verd et bes¢k
og boka «Eidsfoss-minner» er verd A lese, og

- ST0TT STIFTELSE

OAMLE EIDSFOSS

(i Ar - 20 Ar l ) i arbeidet med Ala vare pA og
1I1vikie del sreregne indllslrisledel gjennom
medlemskap - kr. SO,-/Ar.
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