
Ferdsel og industri langs Fiskumelva
I 1595 var biskopen i Oslo, Jens Nilssøn, på visitas-
reise i sitt vidstrakte bispedømme, og fra beskrivelsen 
av denne reisen har vi  den eldste skildringen av Fis-
kumelva. Fra Sandsvær kom biskopen og hans følge 
inn i Eiker ved Vego, og de fortsatte langs lande-
veien til Stablum. “Siden i nordoust 1 fi ering til 2 
gaarde heder Fiskumgaarde den ene paa den  venstre 
oc den anden paa den høyre haand. Saa strax offuer 

Fiskum bro i nord. Saa i nor-
doust om Fiskum kircke annex 
til Eger, liggendis paa den  høyre 
haand ret hoss veyen.”

Dette var altså 30 år før Kongs-
berg by og den berømte Kongev-
eien ble anlagt. Beskrivelsen viser 
at ferdselsveien mot Sandsvær 
gikk rett forbi Fiskumgårdene og 
Fiskum kirke og krysset Fisku-

melva på ei bru. Videre fortsatte veien langs Fiskum-
vannet og forbi den adelige setegården Skjelbred: “Saa 
fore wi therfra i nordoust langs vd met Fiskum vand 
(liggendis paa  den høyre haand) 1 stackit fi ering til 
fru Guruns gaardt Skelbred paa den venstre haand”.  

Bare noen få år seinere, i 1614, ble også Fiskum 
adelig setegård og sentrum for en liten godssamling. 
Det skjedde da Lorens von Hadelen kjøpte gården 
etter at han hadde blitt avsatt som lensherre på 
Eiker. Han hadde kommet til Eiker i 1603 og re-
siderte som lensherre på Sem, men etter å ha plaget 
bøndene i ti år med tunge skattebyrder, arbeidsplikt 
og andre overgrep, reiste Eikerbøndene rettssak mot 
lensherren. Han måtte avstå embetet og betale store 
bøter, men hadde likevel råd til å kjøpe Fiskum med 
en del underliggende gårder. 

Da hovedbygningen på Nedre 
Fiskum skulle bygges om på 
1980-tallet, ble det avslørt en 
gammel bygningskjerne i tømmer 
som høyst sannsynlig stammer 
fra Lorens von Hadelens tid. 

Biskop Jens .

At dette ikke var noen alminnelig bondestue, kunne 
en se både av størrelsen  og av de fl otte malte dekoras-
jonene som det ble funnet rester av. En beskrivelse av 
bygningen fra 1625 forteller om en residens som var 
en adelsmann verdig, med murte ildsteder, mange store 
vinduer, jernbeslåtte kister, slagbord og himmelsenger.

Blant de herlighetene som hørte med til gården Fis-
kum var bekkekverner til maling av korn og et priv-
iligert sagbruk i Fiskumelva. Da kvantumsbestem-
melsene ble innført i 1688 ble Fiskums sag gitt et 
årlig kvantum på 3400 bord, og det var dermed det 
eneste betydelige sagbruket på Eiker som lå så langt 
vekk fra Drammenselva. Trelasten herfra måtte 
fl øtes over Fiskumvannet, forbi Vestfossen i renner 
og videre ned til Drammen. Seinere ble Fiskumsaga 
redusert til bygdesag, men den skal ha vært i drift et 
godt stykke ut på 1800-tallet.

Vi vet ikke nøyaktig hvor bekkekvernene og sagene i Fis-
kumelva lå, men fortsatt er det synlige spor etter oppdemn-
ing og vannrenner. Dessuten forteller mengder av teglstein 
i bakken hvor Fiskum teglverk lå. Her er det også funnet 
rester av maskineriet som eltet leira og små jerndører som 
ble brukt for å stenge av ovnene 
der steinen ble brent.

Ellers er det er ikke så mye 
en vet om denne vesle indus-
tribedriften, men på 1800-
tallet fantes det slike teglverk 
på en rekke gårder på Eiker. 
De var ikke i permanent drift, 
men ble drevet av gårdbruk-
eren som en tilleggsnæring og 
produserte murstein og tak-
stein for det lokale markedet. 
Teglverket på Fiskum skal ha 
vært i drift så seint som på 
1880-tallet, og det tilhørte 
eierne av gårdene Øvre-og 
Nedre Fiskum i fellesskap. Dekorasjonene fra Fis-

kum gård.Von Hadelens våpen.


