
Fiskum - gård, tingsted og kirkesogn

Fiskum har alltid vært en del av Eiker, men samti-
dig har det vært ei selvstendig bygd som på mange 
måter har skilt seg ut fra resten av kommunen. 
Opprinnelig var Fiskum navnet på en gård, men 
helt siden middelalderen (og kanskje enda lenger) 
har det også navn på et større område. Opprinnelsen 
til dette er nok at gården Fiskum var tingsted for 
ett av fjerdingstingene på Eiker. Det var her folk 
samlet seg for å løse konfl ikter eller forkynne vik-
tige avtaler offentlig. Det var en ordning med røtter 
tilbake til vikingtida, og den fortsatte å bestå gjen-
nom hele middelalderen.

På 1200-tallet ble Fiskum også kirkested. Gården 
må ha hatt rike og mektige eiere, som på denne 
måten kunne sørge for at denne delen av bygda 
fi kk sin egen kirke. Slik ble Fiskum også navnet på 
et kirkesogn, med omtrent samme utstrekning som 
fjerdingen. Det er nok en viktig årsak til at navnet 
har overlevd, mens navnene på mange av de andre 
gamle fjerdingene på Eiker etter hvert har blitt 
glemt. 

Da Kongsberg ble grunnlagt i 1624, fi kk jordbruks-
bygda Fiskum en av Norges største byer som nærm-
este nabo. Det har vært med på å prege utviklingen 
de siste fi re århundrene. Mange var sysselsatt med 
å levere tømmer til gruvedriften eller med kjørsel 
av varer til Magasinet, og byen var et marked for 
jordbruksvarer. Kongeveien, som ble anlagt gjen-
nom Eiker på 1620-tallet, satte også sitt preg på 
Fiskum. Men resten av Eiker fi kk tettsteder samlet 
rundt sagbruk og industri, fi kk Fiskum et belte av 
husmannsplasser langs Kongeveien.

Dessuten hadde Kongsberg Sølvverk fl ere gruveom-
råder som lå på Eiker, og en del av bosetningen på 
Fiskum - spesielt i Lurdalen - var direkte knyttet til 
denne virksomheten.

Fiskum var det minst tettbefolkede delen av Eiker, 
men fi kk likevel beholde kirken, selv om den lenge 
bare var en annekskirke under Haug. Det betydde 

at Fiskum ikke hadde egen prest. Det forandret seg 
imidlertid i 1883, da Fiskum ble eget kirkesogn med 
egen sogneprest. For at der nye sognet skulle ha stor 
nok befolkning, ble også gårdene på østsiden av 
Eikeren og Fiskumvannet lagt under Fiskum. Slik 
var det helt til Vestfossen kirkesogn ble opprettet i 
1997.

Gårder og husmannsplasser fi nnes spredt over hele Fiskum, 
men plasseringen av dem er ikke tilfeldig. Mange av dem 
lå langs veien til Kongsberg, slik som plassen Korsbak-
ken (over). Her var det mange veifarende som dro forbi og 
som kanskje trengte tjenestene til en smed eller skomaker, 
eller som betalte for kost og losji eller kjøpte varer som en 
kunne ta med til byen og selge der. Andre husmannsplasser 
lå i nærheten av Fiskumvannet, slik som Nikolineplas-
sen (under). Denne plassen lå under gården Nedre Fiskum. 
Det gjorde også Anfi ndsplassen, som har gitt navn til 
Anfi ndshølen, som var en populær badeplass i Fiskumelva. 
Husmannsplassene under Darbu, Bakkerud og Fiskum var 
på mange måter starten på det som skulle utvikle seg til 
tettstedet Darbu. 


