Th. Kittilsens
tegning gir et
inntrykk av hvordan
Holtet og andre
gårder langs
Eikeren kan ha sett
ut i den langvarige
«ødegårdsperioden»
som fulgte etter
Svartedauden.

Husmannsplassene i Holtet
Alt i middelalderen var det folk her i Holtet. På 1100- og 1200-tallet
økte folketallet kraftig, og det ble ryddet små gårder i utkanten av
bygda. Her var det lite jord, men mye verdifull skog.
Lodin budde i Holtet på første halvdel av 1300-tallet. På denne tiden
hadde det alt i flere hundre år pågått eksport av trevirke fra Norge –
både bjelketømmer og hugne eller håndsagde bord. Lodin undertegna en
kontrakt med kjøpmannen Ketil Audunssøn fra Tønsberg om levering av
tømmer som betaling av gjeld. Den er datert i 1340, og dermed er dette
den aller eldste kontrakten i sitt slag som er bevart.

I årene 1348-50 ble hele Europa rammet av en stor pest – i ettertid kjent
som «Svartedauden». I Norge overlevde bare en tredjedel av
befolkningen, og de som overlevde, slo seg ned i de sentrale delene av
bygda, der de beste jordbruksområdene lå. Utkantområder, som Holtet,
Hakavik og de andre skoggårdene langs Eikeren ble liggende øde i flere
hundre år.
Etter hvert begynte folketallet langsomt å stige, og fra 1500-tallet ble
skoggårdene langs Eikeren igjen tatt i bruk, men nå som leilendingsbruk
og husmannsplasser under Fossesholmgodset. På midten av 1800-tallet
bodde det flere mennesker enn noen gang på Eiker. Da bosatte deg seg
også folk i Holtet på nytt.
1865 kom ekteparet Thomas Ottersen og Aase Arnesdatter fra
Østerud/Hamre og slo seg ned i Øvre Holtet. Med seg hadde de dattera
Oline Marie. Kanskje var det dem som rydda plassen igjen 500 år etter
Lodin og Jorons tid?
Ti år seinere kom Anders Ottersen fra Hamretangen, halvbroren til
Thomas, og bosatte seg i Nedre Holtet sammen med kona Goro Marie
Haakonsdatter. Seinere gifta han seg på nytt med Marthe Eriksdatter fra
Skoger.

Kontrakten mellom Lodin i Holtet og kjøpmannen Ketil Audunssøn er datert 17.
juni 1340. Den er dermed det første handfaste bevis på at norske bønder deltok i
trelasthandelen. Den viser også at trelasten alt i middelalderen måtte fløtes et
godt stykke før den kunne lastes om bord i trelastskuter ute ved kysten..

Lodin skulle levere «hundre spærrer» og «seks tylvter flatved» i
Kobbervigen, som var ei utskipingshavn ved Drammensfjorden – litt
lenger ut i fjorden enn der byen Drammen begynte å vokse fram noen
hundre år seinere.
Naboen, Halle i Hagevigen (Hakavik), hadde «borget» (kausjonerte) for
avtalen. Men Lodin klarte ikke å oppfylle kontrakten, og både han og
Halle døde før hele gjelda var betalt.
Det endte med at Lodins enke, Joron, blei fradømt gården, og
eiendomsretten til Holtet blei overført til Alf i Hakavik, som var sønn av
Halle. Han var blitt tvunget til å betale Ketil Audunssøn alt hva Lodin
skyldte.

Alt dette skjedde etter at Fossesholmgodset var blitt i oppløst 1822, og
området på vestsida av Eikeren fikk skiftende eierskap, men
skogsarbeid for eieren var fortsatt viktigste inntekt for folket på plassene
i tillegg til det de fikk ut av jordlappene sine.
De skriftlige kildene omtaler plassene som Nordre og Søndre Holtet,
men i dag kaller vi dem Øvre og Nedre. Utafor ligger Holtøya som også
vitner om tilhørighet til Holtet, i alle fall i eldre tider.
De to husmannsplassene i Holtet blei rydda lang tid etter andre plasser
og bruk og plasser i området. De fikk ei kortvarig historie. Alt i 1900
var Nedre Holtet fraflytta, og Øvre Holtet var folketom få år etter. Ingen
tok over etter de to halvbrødrene.Nå hadde ungdommen begynte å
flyttet til byene eller emigrere til Amerika

Det er uklart hvor gården til Lodin lå, men sannsynligvis enten der
Nedre eller Øvre Holtet seinere blei rydda. Her er eneste mulighet for
dyrkingsjord.
Kontrakten vitner ikke bare om busetting i Holtet i middelalderen, men
også om tømmerdrift på Eiker og i Drammensvassdraget så tidlig.
Skogbruk skapte busetting og var den viktigste næringsveien langs
vestsida av Eikeren fra tidlig middelalder og fram til kraftutbygginga
som starta i 1916.
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Hakavik – Mastebogen skole
Skogene langs Eikeren har vært bebodd og brukt av mennesker helt
siden steinalderen. Et stykke oppe i åsen midtveis mellom Gunhildrud
og Tangen er det nemlig funnet flintavslag som tyder på at det kan ha
ligget en boplass her for flere tusen år siden – den gang Eikeren var den
innerste delen av en fjord som gikk helt ut til kysten.
Det eneste jernvinneanlegget som vi kjenner til på Eiker ligger faktisk
på ei øy i Øksne. Her ble det sommeren 2010 funnet to tufter etter et
jernframstillingsanlegg fra jernalderen. Like i nærheten er det registrert
spor etter hustufter som ikke er datert.
Gammelt bilde fra en av gårdene?

På midten av 1700-tallet bodde det rundt 30 mennesker i området, fordelt på
sju boplasser. Alle var leilendinger eller husmenn under Fossesholm. I en
jordbrukstelling fra 1802 står det at husmennene langs Eikeren og
Fiskumvannet kalles for «landbønder» og at de hadde egen hest - noe som
ikke var vanlig for husmenn flest.

Jernvinna ved Øksne?

Disse spredte funnene er ikke nok til å danne seg noe bilde av den eldste
bosetningshistorien. Men vi må anta at de store skogområdene har vært
brukt til jakt og fiske, tømmer og jernutvinning selv om det kanskje ikke
har vært fastboende her.
Mange av gårdene i området ble trolig befolket i høymiddelalderen, da
befolkningen økte kraftig. Hakavik og Holtet er nevnt i 1340,
Gunhildrud i 1398. Like gamle er trolig Grimnes, Gislerud, Sjulerud og
Markenrud, selv om disse ikke er nevnt i skriftlige kilder før på 1500tallet.
Etter pestepidemiene som herjet i seinmiddelalderen ble området
antakelig liggende øde. Omkring 1540 ble skogene på begge sider av
Eikeren kjøpt opp av adelsmannen Peder Hanssøn, som var lensherre i
Akershus. Dette la grunnlaget for ny virksomhet og bosetning.
Skogbruk og trelasthandel ble viktig, ved siden av åkerbruk og
husdyrhold.

En ny epoke startet i 1822, da eierne av Fossesholm gikk
konkurs og det store godset gikk i oppløsning. Skogene rundt
Hakavik ble kjøpt av et interessentskap som besto av skogeiere
og trelasthandlere fra distriktet. Det tok etter hvert navnet
«Mastebogen Skogselskap». Eierne har skiftet, men de siste
hundre årene har familiene Bjerknes og Krekling vært sentrale.
Fram til midten av 1800-tallet vokste folketallet kraftig. Det
bodde det folk på Grimnes, Gislerud, to Mastebogen-gårder,
Geiteryggen, Holtungen og Hakavik med sju underliggende
husmannsplasser – deriblant to Røkås-plasser og Øvre og
Nedre Holtet. Til sammen bodde det nærmere 80 mennesker på
disse brukene og plassene. Deretter sank folketallet igjen, og i
1910 bodde det bare 36 mennesker i Hakavik, fordelt på sju
boplasser. Likevel ble det bygd fastskole her på begynnelsen av
1900-tallet – visstnok i 1903, da den gamle skolestua i Bollerud
ble flyttet hit. Skolen hadde i perioder ikke mer enn seks elever.

Gammelt bilde av skolen?

Et nytt viktig tidsskille kom i 1914, da Stortinget vedtok at
Hakavikvassdraget skulle bygges ut for å gi elektrisk kraft til jernbanen.
Anleggsarbeidet startet to år seinere og ble fullført i 1922. Det ble bygd
boliger for de ansatte ved kraftstasjonen, og det ble en betydelig økning i
folketallet.

Gårder og
husmannsplasser
rundt Eikeren

Dermed ble den gamle skolestua for liten, og den mye Mastebogen skole
sto ferdig i 1932. Etter krigen startet imidlertid skolesentraliseringen, og
fra 1949 ble elevene fra Hakavik fraktet med buss til Vestfossen. Den
nye, flotte skolebygningen ble etter hvert tatt i bruk som grendehus.
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Sagbruk og dampskipsbrygge
Hakavik fikk først veiforbindelse da kraftstasjonen ble anlagt omkring
1920. Tidligere var vannveien – Eikeren – den viktigste ferdselsåren. På
Hesthammerøya skal det ifølge tradisjonen ha vært et kloster – kanskje
et hospits som tok imot pilegrimmer og andre reisende. Det er imidlertid
ikke funnet noen spor etter noe slikt anlegg.
Tømmertransporten over Eikeren går helt tilbake til høymiddelalderen –
det er tømmerkontrakten fra 1340 mellom Lodin på Holtet og Ketil
Audunssøn i Tønsberg et bevis for. Tradisjonelt foregikk dette ved at en
buntet tømmeret sammen i flåter og satte seil på. Men Eikeren var
lunefull. Noen ganger var strømforholdene svært vanskelige, andre
ganger gikk fløtingen greit. Dermed oppsto det et sagn om at trollet Idde
bodde på bunnen av innsjøen og hjalp fløterne når han var i godt humør.
I 1697 ble Eidsfos Jernverk jernverk anlagt. Dermed ble Eikeren også
transportåre for andre viktige varer –jernmalm som skulle fraktes til
verket og verkets produkter som skulle sendes ned til Drammen.
Gjennom et par hundre år foregikk denne transporten med verkets store
malmjakter.

Trollet Idde med tømmerflåte

Både innsjøen og elva har selvsagt blitt brukt til fisking. I sin beskrivelse
fra Eiker i 1784 nevner sogneprest Strøm et helt spesiell form for fiske som
ble drevet i Hakavikelva – det såkalte «slædefisket». I elveløpet ble det
bygd en tømmerkum, som ble plassert slik at ørreten gikk forbi når den
skulle opp i elva og gyte, men ble fanget når den var på vei ned igjen.
I nyere tid (NÅR?) har Eikern Fiskevernforening drevet med
kultuveringsarbeid i Hakavikelva.
Mye av tømmeret fra Mastebogen-skogene ble fløtet til Vestfossen, der
blant annet Eker Dampsag & Høvleri var en viktig avtaker. Men det ble
også drevet sagbruk i Hakavik gjennom mange år. Den la ved utløpet av
Storelva. Elva hadde imidlertid for mange fossefall til at tømmeret kunne
fløtes der. Isteden ble det bygget ei lang tømmerrenne, slik at stokkene kom
seg velberget ned den bratte åsen.

Tegning av
malmjakt, slik
tegneren ????
Mener at de kan ha
sett ut på grunnlag
av gamle fotografier
og beskrivelser.

På siste halvdel av 1800-tallet ble seiljaktene erstattet av dampbåter.
Verket eide både hjuldamperen «Ekern», som ble sjøsatt i 1861, og
«Stadshauptmand Schwartz», som gikk i rute mellom Eidfoss og
Vestfossen fra 1903 til 1925.

Stadshuaptmand Schwartz

Kart over området, med tømmerrenna
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