Tregata – gamleveien til Bingen og Friderichsminde
I 17 ?? Anla Frantz Edler Neuman en såkalt «isenkramfabrikk» ved
Stensrud i Bingen. Her ble det produsert mange slags jernvarer: økser,
spader, bordbestikk, knipetenger og andre redskaper. Anlegget besto av
ei stor hammerhytte med platehammer og kniphammer, kullhus,
smelteovn for slaggsmelting, en slipe- og poleringsmaskin og ei
fabriksmie.
Frantz Neuman var sønn av enkefru Catharina Neuman, som var eier av
Hassel Jernverk. I praksis var Friderichsminde – oftest bare katl
«Stensrudverket» - et underbruk av Hassel, og da Frantz overtok som
eier etter morens død i 1799 ble det også offisielt innlemmet i
Hasselverket.

Slik så brønnen ut da den kom fram i dagens lys våren 2011.

Kart over Friderichsminde Isenkramfabrikk ved Stesnrudfossen.

Råjern ble fraktet fra Hassels masovn til Stensrud, og ferdige produkter
måtte transporteres tilbake til Skotselv. Derfor var det viktig med en god
veiforbindelse. Trolig har det gått en eldgammel ferdselsvei fra området
ved Hærebru forbi gårdene Hære, Lobben og Reiersrud og fortsatt inn i
Modum ved Stensrud og videre oppover i Bingen. Men dette har
sannsynligvis bare vært en ridevei, som kanskje også var farbar med
hest og slede på vinterstid. Med opprettelsen av isenkramfabrikken ved
Stensrudfossen ble det også behov for en kjørevei der en kunne ferdes
med hest og vogn – slik at en ikke var avhengig av at all transport skulle
skje på vinterføre..

Navnet «Tregata» kommer visstnok av at den nederste delen gikk over
et myrområde, der det måtte legges trestokker («kavler») hvis det skulle
være mulig å ferdes med hest og vogn.
Veien til Bingen var mange steder bratt og slitsom, så verkets hester må
ha vært avhengige av å få vann underveis. En slik hestevanning ligger
ved Lobben-gårdene, omtrent midtveis mellom Skotselv og Stensrud.
En annen ble funnet under bakken under utbedring av Tregata i 2011.
Det var en solid, laftet tømmerbrønn på ??x?? Meter. Det meste av
brønnen ble liggende igjen nede i bakken, men de øverste stokkene ble
løftet opp, slik at en kan se hvordan brønnen er konstruert. Seinere har
Skotselv grendeutvalg i samarbeid med Øvre Eiker Kulturminneråd satt
opp et tak som beskytter det gamle treverket mot vær og vind.
Denne hestevanningen er ett av de få kulturminnene som er bevart etter
Hassel Jernverk.

Den gamle Bingsveien ble
registrert og gått opp av
Na-Ku-Hel Skotselv i 2009.

Kulturminnetavlene er satt opp av

