Overnattingstur med Gjerdrum historielag til Hadeland/Ringerike, 31.08. –
01.09.2019

Gjerdrum historielag inviterer til en interessant og hyggelig overnattingstur, i vakre
omgivelser på Hadeland og Ringerike, helgen 31.08.- 01.09. 2019.
Transporten forutsettes gjennomført med privatbiler.
Vi møtes på Ask, for felles avreise, lørdag, 31.08., kl 08.30.
Lørdagens program inneholder først besøk, med omvisning, i Søsterkirkene på Granavolden,
ca 50 minutters kjøring fra Ask. De to søsterkirkene, Mariakirken og Nikolaikirken, er bygd
tett ved siden av hverandre. I vår tid virker dette spesielt, men tidligere var ikke dette et helt
uvanlig syn. Begge kirkene ble bygd på 1100 tallet i romansk stil og senere utvidet i gotisk
stil. Kompakte steinvegger har gitt ly for pilegrimer og dannet rammen om festgudstjenester
for konger og biskoper. Hit har folk vandret gjennom århundrer. Her har pilegrimer funnet
hvile på ferden til Nidaros. Her har det også vært en skysstasjon som i sin tid hadde plikt til å
stille flere hundre hester.

Deretter reiser vi til Jevnaker, der vi spiser lunsj på Hadeland Glassverk. (Dette blir kun en
lunsjstopp, så de som ønsker et lenger opphold der, kan ev legge inn dette på hjemvei på
søndag)
Videre går turen til Kjerratmuseet i Åsa. Denne ettermiddagen får vi et innblikk i
Kjerratanleggets historie og driftsmåter.

Kjerraten ble anlagt av Peder Anker (1749–1824) på Bogstad, som eide store skogarealer i
Land og Valdres. Ankers skoger oppstrøms fra Ringerike kunne årlig gi 4000 «tylvter»
saugtømmer». På denne tiden var Ankers store skoger i Nordmarka og på Krokskogen sterkt
uthogd på grunn av jernverksdriften, og Anker ønsket mer tømmer til sagene ved
Lysakerelva. Tømmeret ble fløtet ned elver og trukket i «flåter» over Randsfjorden og
Sperillen. På Tyrifjorden ble tømmeret sortert og slept gjennom Kroksund og inn Steinsfjorden
(fra 1837 med dampbåten Kong Ring). Han trengte en løsning til å frakte tømmer fra
Steinsfjorden i Åsa opp til Damtjern og Storflåtan på Krokskogen for videre fløtning ned
Sørkedalsvassdrage til Bogstadvannet. På denne måten unngikk han tømmetoll i Drammen

og fikk i stedet tømmeret til egne sagbruk i Sørkedalsvassdraget. Det kunne ta to til tre år fra
tømmeret ble felt til det var fremme ved sagbruket. Åsaelva hadde nok vannføring til å drive
Kjerraten bare 5-6 uker på forsommeren. Damtjern ble senere tatt i bruk som magasin for kraftverk i
Åsa (Ringerikes første kraftverk).

Lørdagens program avsluttes med en liten byvandring i Hønefoss, i samarbeid med Ringerike
historielag, før vi setter kursen til Klækken hotell for middag og overnatting.
Klækken hotell

Klækken Hotell’s historie er lang og spennende og strekker seg tilbake til 1346, hvor Klækken
var en av Ringerikes storgårder. I 1969 kjøpte familien Carlsen hotellet, og utviklet det til å bli
et av landets første kurs- og konferansehoteller. I dag er det Finn-Ove og hans kone Else
Karine Pjåka Carlsen som både eier og drifter Klækken Hotell.
Klækken har vært benyttet til Sparebank, Amtskole og i 1833 fikk stedet gjestegiveribevilling.
Fra 1928 har hotellet vært drevet som et populært turisthotell. Under krigen ble stedet skutt i
brann, bygget opp igjen for deretter å bli beslaglagt av tyskerne og benyttet som fødehjem.
Først i 1945 kunne Klækken gjenåpnes som hotell.

Søndag, 01.09.
Etter en god frokost på Klækken hotell, er vi klare for søndagens utflukter!
Første stopp er Kistefossmuseet på Jevnaker. Der kan vi rusle rundt i den spennende
skulpturparken, før vi får en egen omvisning i museets tresliperi.

Kistefoss museum gir et godt inntrykk av fortidas industrihistorie, i tillegg til at det ligger i
naturfine omgivelser, og inneholder kunstinteressante elementer.
A/S Kistefos Træsliberi ble grunnlagt av konsul Anders Sveaas i 1889, og var en fabrikk for
framstilling av mekanisk slipt tremasse. Tresliperiet ble anlagt ved Kistefossen i Randselva, og
plasseringen var perfekt for et tresliperi på grunn av fossen som kraftkilde og elven som
vannforsyning til produksjon.

I lokalene etter det eldste tresliperiet til A/S Kistefos Træsliberi får museets besøkende
innblikk i både hvordan arbeid og det sosiale livet på Kistefoss artet seg. Vi forsøker her å gi
publikum en følelse av å trå tilbake i tid: Til den gang skogen var vår viktigste naturressurs,
og tømmerstokkene gikk på kjerrat inn til tresliperiet – og kom ut fra sliperiloftet som ferdig
tremasse.
Vi avsetter tid til lunsj på vår vei til neste og siste post på programmet, som er :
Ringerike Museum på Norderhov.

På Norderhov får vi egen omvisning både i prestegården og i Norderhov middelalderkirke.
Ringerikes Museum ligger i en nesten 400 år gammel tømmerbygning, som også kalles for
Norderhov gamle prestegård. Den var i bruk som privatbolig for soknepresten til Norderhov
kirke fra 1635 og fram til slutten av 1950-årene. Da flyttet den siste prestefamilie ut og
bygningen ble stående tom. Den ble deretter solgt til Ringerikes Museum som etablerte et
lokalt kulturhistorisk museum, som åpnet for publikum i 1961.
Mange av de opprinnelige romløsningene er fortsatt intakt, så et besøk her er nesten som å
skru klokka flere hundre år tilbake i tid. På mange måter sitter historien bokstavelig talt i
veggene.
Det var her i Norderhov gamle prestegård at Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe traff
hverandre for aller første gang i 1826, bare 13-14 år gamle. De gikk her på et
artiumsforeberedende kurs. Og det var her de utviklet et livslangt vennskap, hvor interessen
for innsamlingen av norske folkeeventyr har satt varige spor i norsk historie.
Stedet inneholder for øvrig et vell av historiske begivenheter, så som den svenske kongen Karl
12 angrep Norge tidlig i mars måned 1716. Det var flere trefninger mellom norske og svenske
soldater omkring på Østlandet, og en av disse fant sted på Ringerike, nærmere bestemt på
Norderhov og også inne i Norderhov gamle prestegård – den bygningen som altså i dag er
Ringerikes Museum.
Vi liker å tro at det var daværende prestekone på Norderhov gamle prestegård, Anna
Colbjørnsdatter, og hennes lure og smarte innsats, som resulterte i at omkring 200 norske
soldater beseiret nærmere 600 svenske soldater. Mange ble drept og kulehullene sitter
fremdeles i veggen inne i en av stuene og vitner om den dramatiske hendelsen.
Det offisielle programmet avsluttes ved Norderhov kirke ca 15 – 15.30. Hjemreise skjer da
fra Norderhov, som er ca 1 time kjøretur til Ask

Kostnad: pr person: mellom 2. – 2.500,- Dersom det ønskes enkeltrom på Klækken,
tilkommer kr 100,- i tillegg. I prisen er alle omvisninger, inngangspenger, måltider og
overnatting inkludert.

Påmelding: til Mona Engell på tlf: 976 31 877, eller e-post: monaengell@hotmail.com
innen 20.06.19

