
og Jens Røgeberg hadde åpnet forretning rett ved 
kirken. Seinere kom også Christen Ruuds landhan-
del.

En viktig begivenhet var også etableringen av 
Buskerud Folkehøgskole på Heimtun i 1913. Siden 
har skolen og elevene vært et viktig innslag i lokal-
samfunnet.

Også framveksten av organisasjonssamfunnet satte 
sitt preg på utviklingen og bidro til at området 
rundt Darbu ble et sentrum i Fiskumbygda. En av 
disse organisasjone var Fiskum kristelige ungdoms-
forening, med sitt sangkor. De fi kk sitt eget lokale 
i 1914, på motsatt side av veien for meieriet og 
handelslaget. Det ble fi nansiert av den velstående 
norsk-amerikaneren Karl K. Bjerknes, som var 
født og oppvokst på Fiskum, og det fi kk navnet 
“Karlsvang” etter ham.

En annen sentral forening var Fiskum skytterlag. 
Deres lokale - Skytterhallen - ble innviet i januar 
1924 og ble raskt et viktig samlingssted. Den lå 
også rett ved siden av meieriet og handelslaget. Her 
ble det både arrangert fester og spilt amatørteater 
av Fiskum Dramatiske Klub.

Helt siden middelalderen hadde kirken, tingstedet 
og storgården Fiskum gjort den nordvestre bred-
den av Fiskumvannet til et naturlig midtpunkt 
i bygda Fiskum. Noen form for tettsted eller 
sentrum var det imidlertid ikke her - det var en 
utvikling som startet først mot slutten av 1800-
tallet. Det startet på mange måter da jernbanen 
kom i 1872. Stasjonen ble bygd på Fiskums 
nabogård, Darbu, og dermed ble dette også adresse 

for posten, som kommed toget, og etter hvert for 
den tettbebyggelsen som vokste fram her.

Alt noen år før jernbanen kom var hovedveien 
til Kongsberg blitt lagt om, slik at den gikk via 
Krekling og Basserud, og den gamle Kongeveien 
fra 1620-tallet ble snart kjent som “Gamleveien”. 
Den nye Fiskum kirke, som ble bygd i 1866, lå ved 
den nye hovedveien, og da den gamle omgangssko-
len skulle erstattes av faste skolestuer, ble skolen 
bygd rett ved kirken. Den lå på Darbus grunn, 
slik at skolekretsen også fi kk dette navnet, noe 
som sikkert også bidro til at dette ble navnet på 
tettstedet.

En ny viktig milepæl var anleggelsen av meieriet i 
1887. Opprinnelig lå det i en liten trebygning, men 
i 1902 ble det oppført et nytt og stort meieri i mur. 
Ved siden av lå Fiskum Handelslag, der en solgte 
både meieriprodukter og andre dagligvarer. Det 
var imidlertid ikke den første butikken på Darbu. 
Alt på 1880-tallet hadde Abraham Lundteigen 
startet en landhandel like ved jernbanestasjonen, 

Tettstedet Darbu


