
Registrering av kulturminner i Hurum i 2016

2016 har, som vanlig, vært et begivenhetsrikt år når det gjelder registrering og funn av
nye kulturminner i Hurum. Arne Antonsen og undertegnede har registrert ei rekke 
kulturminner fra både eldre og nyere tid.

I forbindelse med det pågående gårds- og slektshistorieprosjektet har vi lagt særlig 
vekt på å finne, måle opp og registrere gamle husmannsplasser og hustufter i 
kommunen. I 2016 har vi registrert i alt fjorten slike. I Kirkebygda gjelder det 
plassene Gulløkka, Tuterløkka og Smedbråtan i Sundbyskauen. I Tronstadfjerdingen 
har vi oppsøkt Liltvetgata ved Liltvet, en navnløs plass under Ås, plassen Kleiva 
under Holm, Rugbråtan ved Ranvik lille, Dokketo ved Værby, og Roligheta på 
Haraldsfjellet. I Rødsbygda har vi vært ved Røskestad og to skogshyttetufter på 
skauen, og i Sandsbygda har vi vært ved plassene Kubakken og Midtskauen.

Grunnur etter fjøs/låve på Roligheta

Når vi går ut i felten har vi som regel forberedt oss gjennom å se på gamle kart og lese
beskrivelser av hvor plassene skal ha ligget. Noen plasser har vært enkle å finne fram 
til, mens vi andre steder har strevd og leita i timesvis før vi har funnet spor etter 
bebyggelse. 

Kart fra 1826 som viser beliggenheten til Dokketo



Når stedet er funnet har vi målt det inn med GPS. Denne GPS’en er forøvrig av eldre 
modell, strever ofte for å finne satelittdekning, og kan være nokså unøyaktig. På 
ønskelista vår står derfor en ny GPS! Vi har lagt inn posisjonen til mange av plassene 
på Riksantikvarens nettside «Kulturminnesøk».

Slik ser plassen Midtskauen ved Sandstien ut i Kulturminnesøk

Etter at koordinatene er notert begynner vi med opprenskinga. Vi har med sag, 
greinkniv og greinsaks, og det er nødvendig, for ofte er tuftene så overgrodde at de 
knapt er synlige.



Tufta på Røskestad etter fjerning av vegetasjon

Deretter måler vi tuftas utvendige dimensjoner, dimensjonene til et eventuellt 
kjellerhull, og lager ei grov skisse av stedet, korrekt orientert i forhold til 
himmelretningene. Det har etterhvert blitt klart at plassene ofte har mange 
likhetstrekk. De er ofte omtrent like store, og vi gjenfinner trekk som kjellerhull, 
trappeheller, syllsteiner og sammenraste gruer. I nærheten finner vi ofte 
rydningsrøyser, steingjerder, brønner og hulveier, samt spor etter skjul/fjøs, vedskur, 
og kanskje også en liten låve.



Grunnmur på Gulløkka

Området rundt tuftene er som oftest tydelig kulturpåvirka, noe som blant annet synes 
ved at jordbunnen er rydda eller delvis rydda for stein. Ofte har områdene også blitt 
brukt som beitemark i mange år etter at bosetninga opphørte.

Rydningsrøys på Rugbråtan



Vi har også registert noen tufter som ikke er spor etter husmannsplasser, men som må 
regnes som skogshytter knytta til utmarksbruk. Det gjelder ei tuft på åsen mellom 
Striglevann og Barlindvann, og ei tuft nord for Nøklemyr. Den førstnevnte tufta skal 
ha vært ei jakthytte tilhørende Tofte gård på 1880-tallet, mens den andre tilhørte 
Arnes far, Knut Jørgensen Vang, og ble nedbrent av Milorg under krigen.

Grunnmur på åsen øst for Striglevann

Når vi er på disse gamle plassene slår det oss ofte hvor usselt, strevsomt og fattigslig 
mange huringer må ha hatt det. Mange plasser ligger langt til skogs. Med den tidas 
enkle redskaper må det ha vært et ufattelig slit å hogge skog, rydde jorda for stein, få 
den pløyd og få bygd seg ei lita stue; alt sammen som oftest på svært skrinn jord. 
Ettersom arbeidet med gårds- og slektshistorien skrider framover kan vi av og til også 
lese om noen av menneskeskjebnene som er knytta til plassene. Det er som regel 
sparsomt med opplysninger; bare knappe kirkeboksinnførsler om dåp, bryllup og 
begravelser. Men mellom linjene aner vi livets harde realiteter.



Kirkebokside som forteller om fødslen til en av artikkelforfatterens forfedre på
Tofteplassen i 1818

Ta for eksempel Torkel Andersen (f. 1704), som er nevnt som husmann og skomaker i
Kleiva under Holm mellom 1733 og 1743. Han var født på en annen husmannsplass, 
Haugen under Inglingstad, og gifta seg med husmannsjenta Anne Andersdatter fra 
Kjærholt i 1729. Bare fire år seinere døde Anne i Kleiva, 28 år gammel. Før hun døde 
hadde de fått to barn: Anders (f. 1730) og Markus (f. 1732). Anders døde imidlertid 
bare 7 år gammel. I 1732 gifta Torkel seg for andre gang med Siri Pedersdatter fra 
Bogen. Også hun døde etter noen få år, 36 år gammel i 1741. De hadde da rukket å få 
tre barn, hvorav to døde henholdvis åtte uker og toår gamle. Selv døde Torkel som 
fattiglem i 1774, 70 år gammel. Kleiva kan ikke ha vært noe lett sted å bo!



Hustuft på Kleiva

Mange plasser er altså registrert, men det gjenstår fortsatt en del. Vi regner derfor ikke
med å bli arbeidsledige i 2017 heller.

Arne og Håvard


