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Bakgrunn 

I perioden 2018 – 2022 arbeida Hurum historielag med å skilte og skjøtte oldtidsveien 

Sandsstien i Hurum. Sandsstien er ca. 12 km lang, og går tvers over Hurumlandet, fra 

Dramstadbukta og Svelviksundet i Drammensfjorden til Drøbaksundet i Oslofjorden. Veien er 

nevnt ved navn i biskop Eysteins jordebok fra 1390-tallet, og navnet «Sandsstien» er derfor 

et av Norges eldste bevarte veinavn. Veien og navnet nevnes også ei rekke ganger i yngre 

kilder, blant annet i et vitnebrev fra 1584. Helt fram til begynnelsen av 1900-tallet var 

Sandsstien en av de viktigste ferdselsveiene i Hurum. 

 

 

Navnet «Sandzstigi» i biskop Eysteins jordebok (1390-tallet). 

 

Historielaget har skilta den midtre parsellen av Sandsstien, som for det meste går i utmarka 

mellom Semsporten i Kirkebygda og Grønsand i Sandsbygda. Prosjektet har mottatt støtte 

fra Asker kommune og Viken fylkeskommune. Til sammen har det blitt satt opp 15 skilt; 

hvorav to store informasjonstavler i hver ende av veifaret og 13 kulturhistoriske 

informasjonsskilt ved kulturminner langs oldtidsveien. Det har også blitt hengt opp fire 

«kringleskilt» ved utvalgte partier av de best bevarte hulveiene langs veifaret. 

Håvard Kilhavn har vært prosjektansvarlig for Hurum historielag. Ole Christian Aslaksen har 

vært hovedkontaktperson fra Viken fylkeskommune, og Reidun Marie Aasheim har utført 

registrering og kulturminnekartlegging i felt. 

 

Utført arbeid 

Det første møtet om skiltprosjektet ble holdt på Grønsand 01.12.2018. Møtet resulterte i et 

brev til Buskerud fylkeskommune med anmodning om: 

• Å få veifaret (med tilhørende kulturminner) registrert i Askeladden, slik at det får en 

avklart juridisk status, og slik at det blir lett å forholde seg til hva som er lov og ikke 

lov å foreta seg med det. 

• Å gi råd om utforming og plassering av skiltene som skal settes opp. 

• Å gi råd om restaurering av de oppbygde partiene av veien som ble anlagt under Den 

store nordiske krig (1716).  

Det ble også utarbeida en foreløpig skiltplan. 

Den første befaringa av Sandsstien av både Viken fylkeskommune og Hurum historielag ble 

foretatt 06.092019 av Lars Hovland (VFK) og Håvard Kilhavn. Den 27.03.2020 var Ole 

Christian Aslaksen (VFK) og Håvard Kilhavn på befaring for å avtale hvor skilt kunne settes 

opp ved kulturminnelokalitetene langs veifaret som er automatisk freda. Siden har det blitt 

gjennomført flere befaringer, blant annet 01.12.2021 med grunneieren av gnr./bnr. 301/1 

Sætre bruk, som er eiendommen med den lengste parsellen av Sandsstien. 
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Viken fylkeskommune har målt inn veifaret med et Cpos GNSS-posisjoneringsverktøy og lagt 

inn de mest intakte delene av oldtidsveien i Askeladden som automatisk freda kulturminne. 

Kartlegginga var ferdigstilt 28.06.2021. Sandsstien har fått ID-nr. 278142 i Riksantikvarens 

kulturminnedatabase. Viken fylkeskommune har også utarbeida en skjøtselsplan for 

Sandsstien, datert juni 2020. 

 

 

Kart over de delene av Sandsstien som er automatisk freda. Kart: VFK. 

 

I 2019-2020 innhenta historielaget opplysninger om grunneiere langs hele Sandsstien, og 

sørga for å få signert grunneiersamtykke til oppsetting av skilt på alle eiendommer der dette 

var nødvendig. Det ble også innhenta samtykke fra Hurum kommune til tiltaket. 

Historielaget utarbeida deretter forslag til skiltplan, og har skrevet skilttekstene, lagd kart, og 

formgitt skiltene. Til en del av skiltene ble det innkjøpt illustrasjoner fra ARKIKON og 

illustratør Stian Tranung. Tranung lagde også en logo for Sandsstien, basert på den eldste 

skrivemåten av navnet i biskop Eysteins jordebok. ARBA Grafisk AS har utført justeringer av 

det grafiske designet og stått for trykking av skiltene. 
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Utsnitt av kart over Hurum fra 1826 med Sandsstien inntegna. 

 

 

Kart over Sandsstien mellom Semsporten og Myrvoll med plassering av skilt markert med 

blått (store tavler) og rødt (kulturhistoriske informasjonsskilt). 
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Illustrasjon av Stian Tranung som viser veiarbeid på Sandsstien under Den store nordiske 

krig i 1716. 

 

 

Logo for Sandsstien. 
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Kart over kulturminner ved Midtskauen utarbeida av Hurum historielag v/Håvard Kilhavn. 

 

 

Skiltene settes opp på dugnad i mai/juni 2022. 

 

 



7 
 

Skiltene var ferdig trykt våren 2022. De ble montert og satt opp av en dugnadsgjeng fra 

Hurum historielag og Hurum Rotary i mai og juni samme år. Historielaget har også 

samarbeida med Hurum Turistforening om innkjøp og oppsetting av nye pilskilt og ny og 

bedre merking av Sandsstien. Våren 2022 ble det også utført rydding av vindfall over stien 

og skjøtsel og fjerning av vegetasjon rundt utvalgte kulturminner. 

Høytidelig åpning av den nyrestaurerte og nyskilta Sandsstien ble foretatt 25. juni 2022 i 

nærvær av representanter for Asker kommune og Viken fylkeskommune. Rundt 50 

mennesker deltok på åpningsarrangementet og vandringen langs stien, med rastepause og 

bespisning på Stikkvannshytta underveis. Historielaget tok hånd om gratis busstransport 

tilbake til utgangspunktet ved Myrvoll for de som gikk hele veien til Semsporten. 

 

 

Den ene av de to store skiltene i hver ende av veifaret. 
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Eksempel på skilt ved kulturminnet «Milene» fra 2. verdenskrig. 

 

 

Eksempel på skilt ved tradisjonslokaliteten «Kanon». 
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Økonomi og regnskap 

Prosjektet har fått til sammen kr. 170 000,- i inntekter fra tilskudd og gaver: 

Dato Tilskuddsgiver Beløp 

02.01.2020 Asker kommune  
(midler fra tidligere Hurum kommune) 

30 000,- 

08.11.2020 Asker kommune 50 000,- 

08.07.2021 Viken fylkeskommune 
(midler fra tidligere Buskerud fylke) 

70 000,- 

04.05.2022 Viken fylkeskommune 20 000,- 

SUM 170 000,- 

De direkte utgiftene i prosjektet beløper seg til kr. 172 508,06,-. 

Det har blitt nedlagt et betydelig antall dugnadstimer i prosjektet over en periode på 4 år, og 

mesteparten av dette arbeidet har krevd fagkunnskap som det ville ha gjort det svært 

kostbart å få det utført som lønna arbeid. Verdien av dugnadstimene er her beskjedent satt til 

kr. 15 000,-. 

Totalt beløp som grunnlag for søknad om tilskudd: kr. 187 508,06,- 

Før evt. utbetaling av siste tilskudd fra Riksantikvaren (dat. 20.05.2022, tilskudd over 

statsbudsjettet kap. 1400, post 76 på kr. 20 000,-) er budsjettets balanse i historielagets 

favør negativ, med kr. – 17 508,06,-. 




