
o $! $\ o o o o o o o 0r o o rl, o {t, o i& @ o tt Q, ø)

a

Hor-,nxal,ENDEREN
2003

BÅTTRAFTKK PÅ Tvmr'.lonrnN
Hole historielags katender for 2003 handler om båttrafikk på Tyrifjorden, en trafikk som har
eksistert så lenge det har bodd mennesker langs fjorden. lnnsjøer og farbare elver var viktige
ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt itidligere tider bygdene rundt fjorden
sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene, for veiene rundt har overtatt trafikken.

Vi skal her ta for oss båter i fredelig ærend, dampbåter og motorbåter som slepte
tømmer og fraktet mennesker og varer i all slags vær. Det blir ikke plass idenne kalenderen
til å omtale robåter i ulike fasonger og størrelser som har vært brukt på fjorden til fiske og
frakt helt opp mot vår tid- Vi omtaler heller ikke krigsskip og båter som kong Sverre og Ribb-
ungene på 1'100- og '12oo-tallet skal ha seilt med på fjorden, klinkbygde båter som kanskje
liknet på vikingskipene. Rester etter en 4 meter lang båt fra vikingtid ble i 1980 funnet litt
nord for Steinsvika i Steinsfjorden. Båten er omtalt i Hole historielags kalender for 1998.

D/S Tyrvived brygga på Sundøya. Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

I over 30 år, fra 1869 og ut hundreåret, krysset dampbåten Tyrvi Tyrif,orden. Sesongen 1874
skal Tyrvi ha fraktet til sammen 6700 passasjerer over trorden.

D/S Tyrvi ble bygget på Akers Mekaniske Verksted for Drammen Randsfjordbanen, og
båten ble fraktet med jernbane til Tyrifjorden i 1868. Tyrvi hadde en dampmaskin på 10 (eller
B) hestekrefter levert av l\,4otala Mekaniske Verksted.

lfølge reiserute '1885 begynte sesongen i slutten av mai, og Tyrvi gikk hver dag unntatt
torsdager. Søndager gikk Tyrvi mellom Sundvollen, Rytteraker, Bønsnes, Gomnes og Skjær-
dalen, og tilbake samme vei flere ganger om dagen. Hverdager gikk Tyrvi i tillegg om
Helgelandsmoen og Domholt så lenge det var (våpenøvelser) på Helgelandsmoen, dvs. til
4. juli. Tyrvis reiseplan koresponderte med tog på Randsfjordbanen..

Liten lønnsomhet førte til at båten i '1899 eller 1900 ble solgt til Randstrorden og omdøpt til
Ttygve. Der ble båten bygd om og forlenget med flere meter. I 1979 fortelles det at båten
ligger i Røykenvika og fortsatt er i bruk til (morosamturer> på Randsforden.
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D/S KONG RING - FØRSTE NORSKBYGDE DAMPBÅT
Søndaq L juli 1837 var det stor festivitas i Hønefoss. Første norskbygde dampbåt ble sjøsatt
(i manqfoldige jublende Menneskers paasyn). Båten, en såkalt hjuldamper, var bygd på Øya
nedenfor Hønefossen, og fikk det stolte navnet Kong Ring. På motsatt side av Storelva lå
Glatved hotell der sjøsettingen ble feiret med stor middag, dans, musikk og fyrverkeri

Bak byggingen av båten sto grev Johan Herman Wedel Jarlsberg og to kjøpmenn og
trelasthandlere i Drammen, Johan Fredrik Thorne og Jens Lange. Grev Wedel Jarlsberg var
amtmann i Buskerud fra 1806, og kort etter var han med og stiftet Drammensvassdragets
Fellesfl øtningsforening.

Kong Ring skulle først og fremst brukes til tømmertransport over Tyrifjorden, til å slepe
tømmergrimer og trelastflåter fra Storelva til Vikersund. l\,4en båten skulle også frakte varer
og mennesker. Dampmaskinen, som kom fra lvotala lvekaniske Verksted iSverige, var bare
på 10 hestekrefter, og det viste seg snart at den var for svak til de store oppgavene Kong
Ring var tiltenkt. Etter godt og vel '10 års drift ble båten hugget opp og dampmaskinen solgt.
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Statsborgeren som forteller om sjøsettingen av Kong Ring L juli '1B37.

Selveste Henrik Wergeland var på\denne tiden avisens redaktør.

Før dampbåtenes tid ble tømmeret slept igrimer av en tømmerflåte med gangspill (for-
halingsvinsj), og Iøringsbåter fraktet varer og mennesker. Føringsbåtene hadde råseil og ble
rodd av røyerter (rorskarer), oftest to. (l gamle dager> ble varer rodd fra Svangstrand til
Busund i Storelva, og fra Drammen til Hungerholt i Steinstrorden.

Januar 2003
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lvled en tegning av to båter kunngjør Jørgen Rytterager en lysttur med Kong Halfdan og jakten

Dronning Tyri til Sylling kirke i Lier på kong Oscars fødselsdag 1. juli 1852. Kanskje tegningen
forestiller disse to båtene? Samme tegning brukes også seinere når Jørgen Rytterager kunngjør
Anna Colbjørnsens reiserute, se mars måned. Foto: Ringeriges Ugeblad '1852.

D/S KONG HALFDAN OG D/S STCUru SYN
Hjuldamperen Kong Halfdan ble bygget og sjøsatt ved Randsfjorden på Jevnaker 1838, dvs.
året etter Kong Ring. Bak byggingen sto de samme eiere som bygde Kong Ring. Kong
Halldans dampmaskin på 12 hestekrefter kom fra Motala Mekaniske Verksted i Sverige.

Da det viste seg at Kong Ring ikke innfridde forventningene (se januar måned), bestemte
eierne at Kong Halfdan skulle overføres fra Randstjorden til Tyrifjorden. Vinteren 1839 ble
Kong Halfdan trukket over Eggemoen med mye strev og rå muskelkraft.

I Tyrifjorden skulle Kong Halfdan slepe tømmer sammen med Kong Ring, men det heter
at båten måfte holde lav hastighet på grunn av skrogets dårlige fasong. Både Kong Ring og
Kong Halfdan var lite driftssikre og er karakterisert som mindre vellykkede eksperimenter'

I 1851 ble Kong Halfdan solgt til svogrene Jørgen Rytterager på Storøya og Hans
Andreas Haavind på Tyristrand for rundt 200 spesidaler, og fra samme høst ble båten brukt
til å frakte passasjerer og varer mellom Averøya, Sundvollen og Svangstrand. Til varetran-
sport ble det bygget en jakt, Dronning Tyri, som ble slept etter Kong Halfdan Etter en fartstid
på ca. '15 år ble Kong Halfdan hugget opp. Dampmaskinen ble overført til Sigurd Syr.

Onsdag 2. august 1854 gikk D/S Sigurd Syr av.stabelen, og (det morede i Sandhed, at see
Skibet lettes fra Stabelen og med hurtighed afglide ned i det flydende Element), skriver
Ringeriges Ugeblad 10. august. Bak byggingen sto eierne av Kong Halfdan, Jørgen
Rytterager og Hans Andreas Haavind. Men Sigurd Syr måtte gå med så liten fart på grunn av
gammel motor, at båten snart fikk tilnamnet Sega-S-/ur <trege SjuD.

Sommeren 1855 gikk Sigurd Syr i fast rute mellom Averøya (øverst i Tyrifjorden>,
Skjærdalen, Frognøysundet, Storøysundet, Sundvollen, Nes (ved den nye veilinje), og
Svangstrand. Turen tok fem timer, fra kl. 8 til 13. Klokka '14 startet samme turen tilbake.

Sigurd Syr hadde en fartstid på ca.20 år. Båten sank ved Nakkerud i 1874 eller'1875, og
vraket ble hugget opp og solgt.

Februar 2003
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D/S ANNA. COLBJØRNSEN

D/S Anna Colbjørnsen ble bygget som passasjerbåt i 1861-62 ved Akers Mekaniske
Verksted. Båten fikk en dampmaskin på 80 eller 130 hestekrefter (ulike kilder) og hadde
plass til 240 passasjerer. Et selskap i Hønefoss sto bak byggingen av båten.

I april '1862 blir det i Drammens Tidende og Buskeruds blad avertert etter en båtfører og
en restauratør til Anna Colbjørnsen som fra mai skal settes i fart mellom Hønefoss,
Vikersund og Svangstrand. Stoppesteder på turen kunne være Nes brygge i Utstranda,
Domholt på Røyse, Skjærdalen på Tyristrand og Furetangen på lvlodum. Båten gikk opp
Storelva til Hønefoss. Men da vannstanden iStorelva ofte varierte, særlig itørre perioder

sommer og høst, så heter det at ruta opp til Hønefoss var meget uregelmessig.
Det er bevart en rutetabell for sommeren 1B63 som viser at båten tre dager i uka gikk fra

brygga ved Glatved Hotell i Hønefoss. Barn under'12 år reiste gratis, og de reisende måtte
møte lram minst ett kvarterlør avgang.

Etter '10 års seiling på Tyriiorden ble båten solgt til Randsfjorden og omdøpt til D/S Harald
Haaiagre. Det fins ulike opplysninger om opphuggingen av båten, både like før 1914 og på

slutten av 1930{allet.
Båten er i noen yngre kilder kalt Årna Colbiwnsdatter, sikkert et forsøk på å bruke korrekt

navn på kvinnen som båten var oppkalt efter. Men Anna Colbjørnsdatter ble etter sin helte-
modige innsats under svenskeslaget i Norderhov prestegård '1716 av ettertiden kalt Anra
Cotbjørnsen. Som en slags æresbevisning ble (datter) endret til (sen) (sønn), for hun var
(en kvinne med mannsmot og mannsnavn, en krigshelt som omsorgsfullt lurte fienden iet
bakhold av varme og vin), skriver folkeminneforsker Anne Eriksen '1991. I dag er Anna igjen

oftest omtalt som Colblømsdatter.

a'

D/S Anna Colbjørnsen. Fotograf og årstall er ukjent.
Bildet er kopiert fra boka Med nikkel i lasten med tillatelse fra forfatter Asbjørn N. Jakobsen
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D/S GnnvWnlu

Slepebåten Grev Wedel ble bygget ved Nylands Mekaniske Verksted i 1874-75 på oppdrag
av Drammen trelasthandlerdjreksjon. Båten kom ideler med Randsfjordbanen til slippen i

Vikersund, og der ble båten montert. Høsten 1875 gikk prøveturen fra Vikersund til Storheng-
slet i Storelva der tre grimer med 1500 tylfter tømmer var satt opp. Grev Wedel skulle slepe
grimene til Skjærdalens Bruk ved Vikersund. Prøveturen var vellykket, og båten var godkjent.
Navnet på båten var også på forhånd godkjent av grev Wedel Jarlsberg på Jadsberg hoved-
gård i Sem. I tilfelle krig hadde D/S Grev Wedel lov til å frakte 80 personer.

Førerposten på båten ble avertert ledig ijanuar 1894, og årlig lønn var da kr. '1800.

Grev Wedel var stor og sterk og drog grimer over iorden i nesten 80 år. I løpet av sommeren
1949 ble det slept 175.000 tylfter tømmer over Tyrif,orden, dvs. over 2 millioner tømmerstokker
(2.100.000). Det er fortalt at undergode værforhold kunne Grev Wedel dra 15.000 tylfter tømmer
i ett slep (ei drogo) fra Storelva til Vikersund (en annen kilde oppgir 5000 tylfter).

Grev Wedel ble i 1953 erstattet av M/S Greven. Da var båthuggeriet siste stopp for den
gamle slepebåten.

D/S Grev Wedel ved Sundvollen brygge
1920. Tømmerdireksjonen er på tur etter
endt sesong, og båten er pyntet med
vimpelog flagg.
Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

FINT BESøK
En julidag 1890 hadde Grev Wedel fint folk om bord. Det var keiser Wilhelm ll av Tyskland
(1859-1941), kong Oscar ll (1829-1907) av Sverige-Norge, prins Heinrich, keiser Wilhelms
sønn, og kronprins Gustav, kong Oscars sønn og seinere kong Gustav V av Sverige (1858-
1950). Den 4. juli kom de kongelige med landauer fra Kristiania til Nes i Utstranda, og gikk

om bord i Grev Wedel ved Nes og i land i Skjædalen på Tyristrand.
I Skaret har det fine følqet stoppet opp, og de to kongene skrev sitt navnetrekk trolig

med kritt i en berqvegg. Seinere ble navnetreklene med kongenes monogram meislet inn i

bergveggen til (evig) minne om besøket. Slik gikk det ikke, for i dag har det ikke vært mulig
å finne bergveggen med navnetrekkene.

Kong Oscar og keiser Wilhelms
navnetrekkog monogrammer
på en bergvegg i Skaret.
Foto: Hole bygdearkiv.

Mandag Tirsdag Onsdag
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D/S Høvorxc
Høvdinq var en slepebåt som ble bygget i Kristiansand 1882. Båten var av tre og stål og
hadde en høytrykksmaskin på bare B hestekrefter. Høvding kunne, slik som Activ, felle skor-
steinen og gå under SundØybrua og inn i Steinstrorden, og ble av den grunn mye brukt til
tømmerslep på Steinsfjorden.

Det er noe usikkert når båten kom til Tyritorden. Det blir opplyst at båten ble bygget for
Axel Schinrud fra Kolbjørnrud på Nakkerud, og det er rimelig at båten fra da av ble brukt til
tØmmersleping på Tyriiorden. Men et annet sted opplyses det at Høvding kom til Tyrifjorden
i 1903, og at den gikk i rute der fram til 1924. Båten hadde plass til 44 passasjerer'

Høvding kantret ved Vikersund bru og var et trist syn inntil rester av den ble fjernet rundt
1950. En del av båten skalfortsatt ligge som vrak iljorden ved Vikersund.

D/S Høvding venter på passasjerer ved Svangstrand i Lier. En robåt frakter de reisende ut til
dampbåten. Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

Mai 2003
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D/S ACTIV

Dampbåten Activ ble bygget iTønsberg i '1892 eller 1894 for å frakte ferskvann til seilskutene
i Drammens{orden. Etter få år var båten til salgs og ble kjøpt av Lars Johannessen (1849-

1912) fra gården Børjen (Borgen) i Hole. Activ gikk i rute mellom Sundvollen, Bønsnes og
Skiærdalen på Tyristrand, og ble også brukt som slepebåt iSteinsfjorden fordi den kunne
legge ned skorsteinen og gå under Sundøybrua. Det fortelles at Activ fraktet passasjerer
lørdag, søndag og mandag, og slepte tømmer de andre ukedagene.

I 1904 overtok A,/S Lierbanen Activ og satte den i rute mellom Sundvollen og Svangstrand
slik at den korresponderte med jembanen i Lier. Activ hadde en besetning på to mann og
plass til knapt 50 passasjerer (andre kilder oppgir 60). Activ ble etter hvert i svæd dårlig stand

Båten gikk i opplag 1909, ble solgt i '1911, og etter et uhell i '19'14 ble båten hugget opp

Dampbåten Activ ligger ved siden av D/S Ringerike ved Sundvollen brygge Begge båtene
tilhørte A/S Lierbanen og gikk i rute mellom Sundvollen og Svangstrand der de
korresponderte med jernbanen til Lier stasjon og videre til Oslo eller Drammen
Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

Juni 2003
LJ ke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Løtda9 Søndag

22 1

23 2 3 4 5 6 7 8

24 I 10 11 12 13 14 15

25 16 17 18 19 20 21 22

26 23 24 25 26 27 28 29

27 30



tt-.-.-.-.
iu qb,$,lt) $ q s) {9 s) s {! o o {s Q, @ (!/ O p} ø Ø r0 r0 Ø rst

1 

D/S Rrncpmp
D/S Ringerike ble bygget ved Akers mekaniske Verksted, og satt i fart av A/S Lierbanen i

1904. Det fortelles at båten var usedvanlig vakker' Under dekk forut var en liten salong, og

på hoved-dekket var en større innelukket salong. Båten hadde plass til 120 passasjerer' og

det var restaurant med øl og vinrett om bord.
D/S Ringerike gikk irute mellom mellom Sundvollen og Svangstrand, og periodevis med

stopp i Øverkogen på l\lodum, Nes i Utstranda, Svensrud og Helgelandsmoen AnlØpet ved

Svensrud ble innstilt høsten 19OB fordi trafikken var for dårlig Fra Svangstrand kunne

passasjerene reise viderc med jernbanen til Lier stasjon og videre til Drammen eller Kristiania'

I sommersesongen var det i mange år stor turisttrafikk med båten, og det fins en lang

rekke postkort som forteller at båtreisen over Tyrifjorden var populær blant tuister' En fin

rundtur var å gå over Krokskogen til Sundvollen, videre med dampbåt til Svangstrand og

derfra med tog til Oslo.
D/S Ringerike var i drift til og med sommeren 1926, men så er det slutt En annonse i Ringe-

rikes Blad året etter kunngjør at D/S Ringerike har innstilt trafikken mellom Svangstrand og

Sundvollen av mangel på passasjerer. lstedet har Lierbanen forsøkt med en bilrute rundt

fjorden, men den står også i fare for innstilling da den praktisk talt ikke har passasjerer'

D/S Ringerike ble solgt til Sylling Meieri som trengte ny dampkjele til ysteriet Deretter

ble skroget hogget opp, og noe av det solgt videre til et spikerverksted

::
D/S Ringerike ved Sundvollen brygge på Sundøya Dei er

Salongen på dekk mangler, noe alle andre bilder av båten har,

båten ble bygget. Foto: Hole bygdearkiv.

Juli

noe merkelig med dette bildet.

også konstruksjonstegningen før
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Motorbåten Fix ble rundt 1905 bygget på Tandberg i Norderhov, og det var brødrene Jørgen
og Johan Jensen fra Norderhov som satte båten i rutefart mellom Hønefoss, Sundvollen og

Asa. Fix hadde plass til 24 passasjerer.
Fix hadde problem med å passere tømmerhengslet ved Storelva, og var idrift bare fire år.

Båten skapte også problemer for tømmertrafikken, og trelastdireksjonen fikk satt en stopper
for denne passasjer-trafikken. Båten ble hugget opp i '1950-åra.

M/S Fix med reisekledde passa-
sjerer et sted på Tyriiorden,
kanskje i Asa i Steinsfjorden.
Foto: Ringerikes Samferdsels-
museum,

D/S JARL
D/S Jarl ble bygget som en mindre slepebåt på Glommens Mekaniske Verksted i Fredrikstad
i 1911, og i mai året etter gikk første tur iTyrifjorden. Jarl tilhørte Drammen trelasthandler-
direksjon, og ble bygget for å assistere Grev Wedel med tømmersleping.

Det blir fortalt atJarlfra tidlig om våren slepte tømmergdmerfra Storelvas utløp og tilVikersund.
Det er ulike opplysninger om hvordan båten endte sine dager. En kilde kan fortelle med

sikkerhet at Jarl ble flyttet over til Krøderen rundt 1930, og at båten sank der i '1934

Opplysninger om at D/S Jarl endte sine dager ved Skjærdalen brygge der båten ble liggende
som skipsvrak, må derfor være feil.

D/S Jarl ved Vikersund
brygge 1920. Bak Jarl
ligger D/S Grev Wedel.
Foto: Ringerjkes
Samferdselsmuseum.
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Nns snvccp
I mange år hadde dampbåten fast stopp ved Nes brygge i Utstranda. Veien videre gikk opp
til gården Nes og riksveien mellom Oslo og Hønefoss.

Andre faste dampskipsbrygger i Hole var ved Skjærdalen på Tyristrand (fram til 1916 del

av Hole herred), Gomnes, Svensrud i Sælabonn og Sundvollen brygge på Sundøya. Det skal
også ha vært ei trebrygge ved Bønsnes. Svensrud brygge var av tre, og etter påbygging

rundt 1905 omtales brygga som en av Norges lengste trebrygger. I brattskrcnten nedenfor

Homledal i Utstranda var det også en peiode ei trebrygge der dampbåten kunne legge til. Det

var skysstasjon i Homledal, og var det behov for båtskyss, ble et bestemt flagg hengt opp
På bryggene var det såkalte ekspeditører. Det var nødvendig når billetter skulle selges

og varer mottas og sendes. Olaus Blom var en av ekspeditørene på brygga ved Sundvollen

ti
- .

.:::*'--=::::a:a

Nes brygge var laftet og sto på pæler i vannet. Til venstre for brygga ligger to robåter og ei

motorsnekke, foran padler en gutt i kajakk. Ungdommene på bildet er blant annet Egil og

Bror With. Kanskje dette er brygga som var ny til keiser- og kongebesøket i 1890, se omtalen
av Grev Wedel i apil måned. Bildet er tatt ca. 1920.
Foto utlånt av Ole With, Hole 2002.
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M/S KnnpsrN
Krepsen var en liten slepebåt som kom til Tyrifjorden fra Steinberghengslet i Drammenselva
rundt 1930. Båten var bygget av stå|, og ble brukt i tømmerfløtinga på Tyritorden.

Det trengtes bare to mann på Krepsen,6n til å føre båten og 6n til å passe motoren.
Brødrene Gustav oq Ola Lehne var i flere år mannskap på Krepsen.

Båten var for liten til å dra store grimer, det måtte overlates til Grev Wedel. Krepsen ble
særlig brukt til å hente (utslag av tømmeD, dvs. tømmer som hadde kommet på villspor og
som lå langs land. Slikt (forvilla) tømmer slepte Krepsen ; tømmerlenker og førte inn i større
grimer utpå fjorden.

Krepsen kunne legge ned pipa (med en skjærelyd) og gå under Sundøybrua, noe ikke
den større Grev Wedel kunne gjøre. Dermed var Krepsen god å ha til tømmersleping også i

Steinsfjorden. I midten av '1960-åra var det slutt på tømmersleping i Tyrifjorden.
Krepsen er nå sterkt ombygd og restaurert og tilhører en lamilie i Asa.

Krepsen på slippen iVikersund 1938. Slippen ble brukt til vedlikehold og reparasjon av båter
iTyritrorden. Fra venstre oppe på båten: Tor Hansen, Arne Eriksen, G. Stillingen, H. Finsrud.
Ved baugen: K. Hansen.
Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

Oktober 2003
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M/S Gnovpt{
l\,4/S Greven etterfulgte Grev Wedel som tømmersleper på Tyrifjorden i 1953 (se april
måned). Greven var bygget ved Glommens Mekaniske Verksted i Fredrikstad for Drammens-
vassdragets Fellesfløtning. Båten kom i seksjoner som ble satt sammen på slippen iViker-
sund. Greven hadde en kraftig Wichmann motor, og gikk på fjorden i 10 år, fra 1953-1963.
Da var det omtrent slutt på tømmerfløting i Tyrilorden.

I løpet av sesonqen 1954 slepte Greven godt over 50.000 tylfter tømmer fra Storelva til
Vikersund. Til vanlig hadde Greven 5-6.000 tylfter tømmer i 6i slepe, mens rekorden var ei
slepe på hele 12.000 tylfter.

Etter noen år i opplag ble Greven i 1973 solgt til et firma i Halden og videre derfra til
Hareid i Møre og Romsdal. Der ble båten brukt under bygging av oljeplattform utenfor
Andalsnes. Oliealderen hadde også tatt Greven.

M/S Greven ved brygga i Vikersund. Arstall og fotograf er ukjent.
Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

November 2003
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TRE KARER MINNES LIVET PÅ FJORDEN
Karl Ruud (f. 1874) fra Røyse begynte som dekksgutt på Grev Wedel i 1902, ble styrmann i

1923 og sluttet høsten 1952 - sammen med båten. To av hans sønner, Henry og l\,4ads,

hadde sin førcte arbeidsplass om bord på Grev Wedel. Hole historielag har invitert Henry og
l\y'ads Ruud og Olaf Engebretsen til å fortelle om arbeidet om bord på slepebåtene Grev
Wedel og Greven (se omtale av båtene i aprii og november måned).

Det kunne være en 7-8 mann om bord, men seinere ble det færre. Til å begynne med var
det 4 timers skift, dvs. 4 timer på vakt og 4 timer lri, seinere ble det 4 timers vakt og B timer
fri. Slik gikk vaktene døgnet rundt, for slepet gikk både natt og dag. Om natten var det 6n
mann i styrhyset og 6n mann i maskinen.

Fra Storelva til Vikersund tok det normalt 3 timer å slepe ei grime, men var været ugunstig,
kunne det ta en hel dag og noen ganger natta med. Hvis noe gikk galt og måtte repareres under
slepinga, måtte fløterne springe på stokker som lå og vippet og rullet i vannet.

Maten om bord var enkel. Brødmat holdt de hver for seg, mens middagsmaten kunne
være felles. Ertesuppe var vanlig, og stekt flesk. I fritida om bord kunne de lese litt, spille kort
eller fiske. Tida falt aldri lang.

Solgangsbrisen langs Vikersund kunne være lei, og båten med tømmer på slep kunne
blåse langt ut av kurs. Det hendte også at tømmerlensa gikk istykker, og da var det et svare
strev å få tømmeret inn i lensa igjen.

Arbeidet om bord var trivelig, men det var jo sesongarbeid. Fløtinga foregikk i sommer-
halvåret, fra mai og fram til oktober-november. Annet arbeid måtte skaffes om vinteren, og
det var ikke alltid like lett.

Fra midten av 1960-tallet var det slutt på tømmerfløtinga, og unggutter fra Ringerike
hadde ikke lenger mulighet til å få jobb på en slepebåt på Tyrifjorden.

Tre holeværinger som minnes tida om bord på Grev Wedel og Greven. Fra venstre: Mads
Ruud (f. 1934), Henry Ruud (f. '1929) og OIaf Engebretsen (f. 1919). Foto: Astrid Viktil, 2001.

Desember 2003
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