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I hån den hol der du nå en over sikt over 
kul tur min ner og kul tur mil jø so ner i 
Røm skog. 

Den er lagt opp slik at le se ren lett 
kan fin ne kul tur min ner i eget om rå de 
samt langs noen tur sti er. Den er delt 
inn et ter fire geo gra fis ke om rå der: 
Nord si da, Øst si da, Utroa og Vest si da. 

Alle dis se om rå de ne har forn  min
ner som er mer ket med Riks an tik va
rens R; det drei er seg da stort sett om 
fangst gro per og noen grav plas ser og 
bo set nin ger fra stein al de ren. Det er 
Røm skog som har flest fangst gro per 
i hele Øst fold fyl ke, noe som vi ser 
hen på den tid li ge bo set nin gen langs 
Røm sjø en.

Det er umu lig å få med alt i en 
slik over sikt, og det kan hen de både 
den ene og den and re sav ner noen 
te ma er, går der, steds be skri vel ser 
el ler hen del ser. Her hen vi ses det til 
de tre  byg de bø ke ne som er ut gitt av 
 Røm skog kom mu ne og som fin nes 
 di gi talt på kom mu nens hjem me si de.

«Kul tur min ner i Røm skog» skal 
 bru kes. Hå pet er at inn byg ger ne i 
Røm skog slår opp i den og ori en
te rer seg om kul tur min ner i eget 
nær om rå de. Den kan også bru kes i 
un der vis ning og tar svært li ten plass 
i tur sek ken. Kunn skap om kul tur og 

opp le vel ser av kul tur min ner bi drar til 
å ska pe til hø rig het, ei er skap, bed re 
livs kva li tet og er vik tig for Rømskogs 
iden ti tets fø lel se. 

I Røm skog er det 14 mat rik kel går
der med egne gårds num mer:  
FlatenTros te rudSunds rudHau ke nes
Ram bergTørn byStein by Tu kun 
Tran demTårn byBøenKurøen 
Rings byØsttukun. Dis se går de ne 
inn tar den dag i dag en vik tig geo gra
fisk for stå el se av byg da. Inn de lin gen i 
fire geo gra fis ke om rå der er gjort ut fra 
det te: Nord si da, Øst si da, Utroa og 
Vest si da. På de til hø ren de kar te ne er 
det skre vet inn de en kel te kul tur min
ner som er fo re slått som hen syns so ner 
for kul tur mil jø i Kom mu ne pla nens 
are al del.

Nes ten alle Rene er en fangst grop, 
noen få en kelt funn. Nær me re opp lys
nin ger om de en kel te kul tur min ner: 
www.kulturminnekart.no/ostfold. Her 
kan man klik ke på hvert kul tur min ne 
og få nøy ak tig in for ma sjon.

Den ne over sik ten er skre vet i sam
ar beid med Røm skog His to rie lag. Jeg 
tak ker dem for uvur der lig hjelp og 
tål mo dig het. 

Oslo 5.august 2017 
Eli za beth Wir sching –pro sjekt le der.

F o r o r d
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Tran dem 
Går den lig ger i den nord øst re de len av byg da 
og gren ser i inn mar ka til Tårn by og Tu kun. Sto
re de ler av gårds om rå det er skog, og Tran dem 
har gren se til Sve ri ge i øst og i nord til Set skog 
i Akers hus. Det mes te av inn mar ka lig ger sør 
og vest.

Jord bruk var grunn laget for den eld ste bo
set nin gen på Tran dem. Åker lan det ga korn, 
enga ga vin ter fôr og ble også brukt som bei te. 
Men sko gen var vik tig ste som mer bei te og det 
var man ge set rer i Trandemskogen. De hen tet 
også mye av vin ter fô ret i sko gen. Det te var en 
for ut set ning for det sto re hus dyr hol det på de 
små bru ke ne. Sko gen sør get også for hus tøm
mer, ved og gjer de fang. De man ge fangst gro
pe ne vi ser at det også ble hen tet mat i sko gen. 

I ny ere tid, da det ble mu lig å få tøm me ret 
ned til sag bru ke ne, ble sko gen ver di full. Uten
bygds bo en de kjøp te tid lig opp sko gen i Røm
skog, men de kom noe se ne re inn på Tran dem 
enn sør i byg da.

Tran dem had de i 1835 om trent like stor 
inn mark som Sunds rud og Flaten, når vi sam
men lig ner ut sæd av korn det te året. Fra 1800 
til 1830 ble det fra delt en rek ke bruk med inn
mark og skog.

Iføl ge jord re gis te ret i 1976 lig ger 14400 de
kar skog un der Tran dem.

Et ter hvert som det ble mu lig å få tøm me ret 
ut av sko gen og ned til sag bru ke ne i Hal den
vass dra get, ble inn tek te ne fra sko gen sta dig 
vik ti ge re for ei er ne.

Langebekk er gren sen mot Sve ri ge, og 
her ble det tro lig flø tet tøm mer fra tid lig på 
1700tal let, og det ble bygd en rek ke dam mer 
i vass dra get. Tøm me ret skul le ned i Hal den
vass dra get og måt te flø tes gjen nom Sve ri ge. 
Flø tin ga i Langebekk tok slutt i 1965.

I 1903 ble det inn gått kon trakt om tøm mer
flø ting mel lom Gås vik i Set skog, Tu kun, Tran
dem og Bøen.

Pile spiss fra Klubbetjenn
Den ne ele gan te pile spis sen av ski fer vit ner om 
at det var men nes ker i Røm skog for over 4000 
år si den. Den ble fun net til fel dig ved si den av 
Klubbetjenn to ki lo me ter nord for Røm sjø en i 
1962. Kjell Skau og Odd Ekra fant den da de 
var i ferd med å byg ge en ny te le fon lin je til 
Ny len da, vest for Klub be tjern. Funn ste det er 
ca.80 cm un der nå væ ren de vann stand i tjer
net, og pi len ble an ta ge lig i sin tid skutt over 
åpent vann og gikk til bunns. En stor del av 
tjer net er i dag til grodd torv myr, og gra ving av 
stol pe hull ga et opp sikts vek ken de og sjel dent 
funn. Pile spis sen er hele 17,7 cen ti me ter lang, 
og det lig ger stort ar beid bak ut fø rel sen. Flint 
var det van lig ste ma te ria le for stein red ska per, 
og i tids rom met ca 3500 – 2400 f.kr. var ski
fer på mo ten. Skjæ ring og sa ging av em net er 
ut ført med skar pe flint styk ker, og til sli ping er 
det brukt et fin kor net sandsteinsbryne. Legg 
mer ke til pile skjef tet med mot ha ker. Der er det 
frem de les be vart har piks res ter med ty de li ge 
spor et ter sur rin ger je ge ren bruk te da han sat te 
pile spis sen fast på skaf tet. Har pik sen har for
ster ket sam men føy nin gen av tre skaf tet og pile
spis sen. Funn av har piks på pil spis ser er svært 
sjel dent, og gjør fun net i Klubbetjern enda mer 
ver di fullt. Pile spis sen opp be va res i dag hos 
Kul tur his to risk mu se um i Oslo, hvor den har 
mu se ums num mer C30234. Foto: Truls Nygaard 
i 1979. ØFB: 73-398

Trandemsætra
Trandemsætra lig ger i sko gen nord på Tran
dem. Vi vet ikke om det var en gård her før 
svartedauen, men det bod de tro lig folk på 
Trandemsætra al le re de på 1600tal let. Nav net 
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Trandemsætra er nevnt før s te gang i et skif te 
på Tran dem i 1738. Det er nevnt «en li ten hus
manns plass» på Tran dem i 1680, og det te kan 
være Trandemsætra 

Jør gen Jo vall byg de et lite el verk, som ble 
tatt i bruk i 1913. Ver ket fun ger te visst nok bra, 
men dam men ble øde lagt i no vem ber 1918  
og ble ikke bygd opp igjen. Få år et ter ble  
det bygd elek tri si tets verk i Nylendafossen,  
og det te ga strøm til hele den nord re del av 
byg da. Det te gam le elver ket er til gjen ge lig  
og lig ger langs kul tur sti en Tukkuelva.

Lukashytta – en Fin ne bo plass 
Lukashytta var hus manns plass un der Tran
demsætra. Plas sen lig ger på øst si den av 
Hølvannet ned mot Langebekk, som er riks
gren sen. Det er ca. 7 ki lo me ter fra Tran dem inn 
til plas sen, og sti en frem til byg da gikk sør for 
Hølvannet, over Rødvasshøgda, for bi Langemå

sa og Sund van na og der fra ned Hellingtjern
bakkene til Tran dem.

Sko le bar na fra Lukashytta ble inn lo sjert hos 
fa mi li er i byg da. Det dyr ke de are a let var på 12
15 mål. Det var låve, fjøs og stall un der sam me 
tak, og stue byg nin gen had de kjøk ken, stue og 
so ve rom. Det ble bygd vei inn til Hølvannet i 
197274.

Hus man nen og for pak te ren på Lukashyt
ta ar bei det i sko gen om vin te ren og del tok i 
tøm mer flø tin gen om som me ren. Et ter syn med 
dam mer og ren ner var for pak te rens an svar. 
Den før s te kon trak ten vi kjen ner om bruk av 
plas sen er fra 1812. Plas sen ble i 1914 lagt til 
Trandemsætra. 

Det var fast bo en de på Lukashytta helt frem 
til 1923. Se ne re ble hu se ne brukt av skogs ar
bei de re. Lå ven er re vet, og den gam le stua er 
til re stau re ring. Mye av ar bei det gjø res på dug
nad og reg ner med å være fer dig i 2017.

Lukashytta vinteren 1970. Foto: Nils Nilssen
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Spor et ter den opp rin ne li ge finnebosetnin
gen er ennå så vidt syn lig og er opp målt av 
fyl kes kon ser va to ren. Det gjen står ett hus fra 
bo set nin gen. Et yt ter li ge re min ne om fin ne ne 
fin nes i nav net på en myr i nær he ten: Fin
nemåsan. 

Sag net for tel ler at det var en fin ne med nav
net Lu kas som først slo seg ned her. Han ryd det 
og byg de plas sen som had de gode mu lig he ter 
for jakt, fis ke og fangst. 

Det er for e nin gen Østante som dis po ne rer 
fin ne bo plas sen Lukashytta i Hølvannet na tur re
ser vat. Det te er enes te fin ne bo plass i Øst fold 
med gjen væ ren de hus. For e nin gen vil låne ut 
nøk kel slik at tur gå e re kan over nat te her. 

Tukuelva kul tur sti
Kul tur sti en langs Tukuelva er blitt opp ar bei det 
de sis te åre ne av for e nin gen Tukuleva kul tur-
sti. Den er 7.5 km lang, be gyn ner ved Gro pa 
og en der sør for Id retts ba nen der den mø ter 
1814sti en som går helt til Kurøen byg de tun. 
Ved Klubbetjern går sti en på bro over el ven 
og fort set ter i myr lendt og noe fuk tig ter reng 
rundt van net fram til Ny len da. Her kan man se 
res te ne av ett av de før s te ever ke ne i byg da. 
Ever ket var i drift fra 1924 til 1946. Everks hu
set ble re stau rert av Røm skog His to rie lag på 

Tur skilt langs Tukuelva. 
Foto. Eli za beth Wir sching. 2016

1980tal let og his to rie laget job ber nå med å 
re åp ne hu set, for hå pent lig vis fer dig i lø pet av 
2017.

Ved Storhølen, som var vas ke plass og ba
de plass for folk i Trandemskroken i «gam le 
da ger», er det satt opp en ga pa huk og la get en 
bål plass; et fint sted for en rast. 

Tu kun 
Går den lig ger nordvest i byg da og gren ser 
til Set skog. Inn mar ka lig ger mel lom Tran dem i 
nord og Stein by i sør. Mens Tran dem har sko
gen nord og øst over, har Tu kun skog vest over 
til de let mot Set skog. Tukunskogen er på ca. 
10 000 de kar.

Tu kun hø rer til den yng re bo set tin gen i den
ne de len av byg da, sam men med Tørn by og 
Stein by og ble tro lig ryd det i høy mid del al de
ren. Hus manns plas sen Nord by lig ger i inn mar
ka på Tu kun og kan være en øde gård som ble 
tatt opp un der Tu kun et ter svartedauen. 

Nav net Tu kun, ut ta les tu`kunn, kom mer av 
takan, be stemt form av taka, el ler av tokunni, 
som er da tiv av takan. Iføl ge Oluf Rygh må taka 
som steds navn bety opp tatt, opp dyr ket jord. 
Nav net ble skre vet Tokunne i 1484, Tockenn i 
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1593, Tucken vest re i 1723, Tu kun vest re i 1838 
og 1886. I dag bru kes Tu kun som navn på går
den, «vest re» blir ikke brukt. 

Tu kun ble lite opp styk ket sam men lig net 
med and re går der i byg da. Går den ble brukt 
sam let til 1833, da den ble delt i et nord re og 
sønd re bruk med sam me skyld. Hu se ne på de 
to bru ke ne lå sam let på det gam le tu net til 
194852, da tu net på SørTu kun ble flyt tet til 
den tid li ge re hus manns plas sen Nord by vest for 
ho ved vei en gjen nom byg da.

Det lå fire hus manns plas ser til går den, 
og tre av dis se ble fra delt som egne bruk.

Ho ved bei te var i sko gen, og vi kjen ner 
tre set rer på Tu kun. Mye av vin ter fô ret ble 
også hen tet i sko gen. Det var ikke nok 
høy og halm til hele vin te ren. Lauv skog er 
nevnt som fôr sur ro gat i 1865, og på and re 
går der er mose nevnt som saue fôr.

Da gens sko le, kom mu ne og kul tur hu set er 
bygd på en tomt som til hør te Tu kun.

Tårn by 
Går den lig ger nord for Bøvika med inn mar
ka noe bak ke te ned mot van net og nord
over fra tu net i flatt len de. Går den gren ser 
i vest til Tukuelva. Tu net på Tårn by lig ger på 
høy den nord for Bøvika. Det te er det gam
le tu net på Søstua Tårn by.

I Røm skog er det fire går der med navn 
som en der på by; fem hvis vi reg ner med 
Nord by un der Tu kun. Stein by, Tørn by og 
Rings by kan ha blitt ryd det i høy mid del
al de ren. Det er ri me lig å tro at Tårn by er 
eld re både ut fra be lig gen het og stør rel se 
og kan ha blitt ryd det al le re de i vi king ti da.

Det er fun net en bel te stein av kvart sitt 
ute på åke ren og et spin ne hjul av kle ber
stein i kjøk ken ha gen på går den. Det er re
gist rert fangst gro per ved Gubberønningen. 
Det er vi de re re gist rert fle re fangst gro per 
på Røvassfallet, ved Marisetra og Røvas
sundet, og to gra ver i sko gen på nord re 
Myr vold, på sør øst si den av sønd re Hel
lings tjern. Den ene av dis se ble øde lagt ved 
an legg av skogs bil vei i 1962. Beg ge gro pe
ne be nev nes som bjør ne gra ver.

Nav net Tårn by, ut ta les tå`rnby, kom mer 
iføl ge pro fes sor Oluf Rygh av kvin ne nav net 
Tor unn. Nav net ble skre vet Tor ne by i 1593, 
Thorreby i 1626, Tor ne by i 1723 og 1838 og 
Taarnby i mat rik ke len fra 1886.

Tårn by var én av de fem helgårdene i 
Røm skog på 1600tal let. Et ter fle re end rin
ger ble går den en de lig sam let i 1914 med en 
eier.

Id retts ba nen, ung doms klub ben og in du
stri om rå det til Normeka lig ger på tomt som 
har til hørt Tårn by.

Bek ke kvern
Det er nevnt bek ke kvern på Tårn by i 1665 og 
1680. Bek ke kver na lå i Gry te bek ken, og ble 
brukt un der vår og høst flom men, står det i 
mat rik kel ut kas tet fra 1723.

Tårnbymåsan
Det ble tatt ut strø torv her til hele Øst kro
ken. Bjar ne Myr vold for tel ler at det var over 20 
torv hyt ter på Tårnbymåsan. De var 3 x 4 m og 
skul le være 1 m høye. Svend Hau gen og Ole 
Braa ten ar bei det på Tårnbymåsan.

Sag bruk
Jør gen Ras mus sen på Øst stua byg de sag i Gry
te bek ken. Klason fra Jys ke (Djurskog) i Sve ri ge 
la gde hjule ne. Anders Ta rald rud byg de nytt 
sag bruk i 1929.

Stein by 
Går den lig ger mel lom Tu kun og Tårn by. Fyl
kes vei en går over går den, og SørStein by har 
hus vest for vei en, mens tu net på Nord Stein by 
lig ger på øst si den av vei en. De to bru ke ne har 
jord på beg ge si der av fyl kes vei en. Det gam le 
tu net lå på SørStein by. 

Nav net Stein by, ut talt stei`nby, kom mer av 
stein el ler manns nav net Steini. Nav net ble 
skre vet Ste ne by i 1626, Steenbye i 1723 og 
Stein by i 1886.

Stein by ble tro lig ryd det i høy mid del al
de ren, sam ti dig med na bo går den Tørn by. 
Stein by lå øde et ter svartedauen, og i 1615 
er går den nevnt som øde gård un der Vest 
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Tu kun. Fra mid ten av 1600tal let var det 
egen bru ker på Stein by.

Går den med inn mark og skog var livs
grunn laget. 

Som el lers i byg da ble det hav net i sko
gen, og mye av vin ter fô ret ble også hen tet 
her. Sau er og gei ter fô res om vin te ren med 
lauv, hø rer vi i 1723. I sko gen kun ne de 
også hen te byg nings ma te ri a ler og ved.

Sko gen på Stein by strek ker seg øst over 
til fyl kes vei en og vest over til Akers hus
de let. Det mes te av sko gen på Stein by er 
fra solgt. Iføl ge jord re gis te ret i 1976 lig ger 
det ca. 4800 de kar skog un der gårds num
mer 71.

Da det ble mu lig å få tøm me ret ut av 
byg da, ble de ler av går den kjøpt opp av 
uten bygds bo en de. Bru ker ne på Stein by 
fikk ikke noe av inn tek te ne av tøm mer
sal get, men tøm mer hog ging, kjø ring og 
flø ting ga også inn tek ter til lei len din ger 
og hus menn. Stein by ble sterkt opp delt i 
sis te halv del av 1800tal let. Skog par ter ble 
fra solgt går den, og på 1800tal let ble de ler 
av går den brukt sam men med na bo går de
ne Tørn by og Tu kun.

Det er i dag cam ping plass på Nord
Stein by. 

Eld re sen te ret og trygdeboligene lig ger 
på tomt som til hør te Steinby.

Tørn by 
Går den lig ger nord for sjø en på øst si den av 
ho ved vei en og med det mes te av inn mar ka 
ned mot sjø en. Går den gren ser i øst til Tårn by 
langs elva og i nord til Stein by. Går den ble tro lig 
ryd det i høy mid del al de ren og var i bruk i de 
van ske li ge åre ne et ter svartedauen.

Jor den og sko gen var livs grunn laget for 
fol ket på Tørn by. Jor den ga mat til folk og 
dyr, og sko gen var nød ven dig for hus dyr
hol det, som bei te om som me ren og san

king av fôr for vin te ren. Sau ene fô res med 
løv og mose, hø rer vi i 1723, og lauv er 
nevnt som fôr sur ro gat i 1865.

Ut fra ma trik kel skyld på 1600tal let var 
Tørn by av de min ste går de ne i byg da, og i 
la ves te skat te klas se, øde går der, som na bo
går den Stein by.

Går den had de sto re skog strek nin ger 
vest over til gren sen til Akers hus. 

Hus manns plas sen Torkildsbråtan ble 
fra delt i 1828, og i 1832 ble går den delt i 
et øst re og vest re bruk. Hu se ne på de to 
bru ke ne lig ger på det gam le tu net. Det 
ble an lagt sju hus manns plas ser på Tørn by, 
og det ble fra delt skog par ter og mind re 
mark styk ker på 1800tal let. De man ge nye 
bo plas se ne og fra de lin ge ne må skyl des 
virk som he ten i Kopperudfossen.

Nav net Tørn by, ut ta les tø`rnby el ler 
tø`nnby, kom mer av manns nav net Tor bjørn. 
Gårds nav net ble skre vet a torbiornarby 
i Bis kop Eysteins jor de bok fra ca. 1400, 
 Thorrenbyenn i 1577, Torenbye i 1604, 
Tyrnebye i 1723 og Tørn by.

Områder for kulturmiljø  
på Nordsida 

1. Langs Tukuleva 
Langs den opp ar bei de de kul tur sti en langs 
Tukuelva be fin ner det seg både fis ke plas ser 
og vas ke plas ser, samt et eld re elek tri si tets
verk ved Ny len da. Dess uten er det be ve re 
langs elva.  
Her er også fun net en pile piss fra 4000 f.Kr. 

2. Lukashytta
En fin ne bo plass (pri vat eie) av na sjo nal in ter
es se. Hyt ta ek si ste rer frem de les og er un der 
re stau re ring. Tilgengelig også fra svensk side.
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1814 – Sti en
His to rie laget har ryd det «1814 sti en» fra 
 Id retts plas sen til Kurøen, den vei en som ble 
be nyt tet av de men nes ke ne som bod de her 
den gan gen. 

Bøen
Går den lig ger mel lom Røm sjø en og 
svens ke gren sen, med tu net sør for Bøvi
ka, inn mar ka ned til Røm sjø en og sko gen 
øst over til svens ke gren sa.

Røm skog kir ke ble bygd nede ved sjø en på 
1300tal let, og her lig ger Kir ke rud, som har fått 
navn et ter kir ken. 

Kir ke rud ble gitt i gave til Røm skog kir ke 
tid lig på 1700tal let, el ler kan skje tid li ge re. 
Bon den på Bøen var selv ei er til be gyn nel sen av 
1700tal let, da uten bygds bo en de ei e re over tok 
hele Bøen, unn tatt Kir ke rud som var kir ke gods. 
Først på slut ten av 1800 tal let og be gyn nel
sen av 1900tal let ble det igjen selv ei e re på 
Bøengårdene. Går den er delt i fire bruk.

Ut fra navn og be lig gen het er det mu lig at 
Bøen ble ryd det i høy mid del al de ren.

Ved Venetjennmåsan nord øst for Bø set ra er 
det 5 fangst gro per. De lig ger i om rå det 100 m 
nord for Vene tjern ved den gam le gang sti en 
mel lom Sand vi ka og Fal let og 150 m len ger øst 
mel lom Venetjennmåsan og Styggetjenn. 

Røm skog kir ke 
Rømskog kirke er før s te gang nevnt i 1369, 
men er an ta ge lig bygd ca 100 år tid li ge re. 
 Kir ken var opp rin ne lig en li ten stav kir ke med 
en grunn mur på 6 x 6 me ter.

I 1799 ble stav kir ken er stat tet av en tøm ret 
byg ning.

Al te ret i kir ken er fra 1600tal let. Al ter rin gen 
ble an ta ge lig flyt tet over fra stav kir ken i 1799.

Dø pe fon ten er fra ca 1700 og pre ke sto len 
noe yng re, dis se er også over flyt tet fra stav kir
ken.

Et bronsekrusifiks fra 1300tal let hen ger ved 
pre ke sto len.

Tår net er fra 1892.
Da gens kir ke har gjen nom gått fle re om

byg gin ger og fikk sitt nå væ ren de ut se en de i 

19521957, da den ble re stau rert ut ven dig og 
inn ven dig, og malt rød igjen.

Kir ke rud 
Går den er en rud el ler ryd nings gård, som 
an ta ge lig ble ryd det en gang i sen mid del al de
ren, men kan være eld re. Da Røm skog kir ke ble 
byg get her en gang på 1300tal let, fikk går den 
navn et ter kir ken. Men både gård og kir ke kan 
være fra før den tid: Kir ke rud er før s te gang 
nevnt i skrift li ge kil der i 1577, men det har 
bodd folk her len ge før den tid. 

Pres ten bod de ikke i Røm skog, og Kir ke
rud ble kan skje bygd som bo sted for pres
ten når han be søk te Røm skog. Kir ke rud har 
hele ti den lig get un der Bøen.

Om rå det var tro lig det mest sen tra le 
i byg da si den kir ken ble an lagt nett opp 
her. 

Her er det re gist rert en grav haug, nord 
for kir ken på øst si den av vei en. Det er en 
stein blan det rund haug, godt mar kert med 
an tyd ning til fot grøft. Det er gravd noe 
i top pen av hau gen, men det er ikke fun
net noe. Hau gen er nå re stau rert.

Røm sjø en var vik tig ste trans port åre, og 
kir ke ste det var et knu te punkt for ferd sel til 
lands og til vanns. Ofte ga kir ke ste det navn 
til byg da, men i Røm skog gjel der alt så  
nav net på sjø en. Opp rin ne lig navn på  
Røm sjø en var «Rymr» el ler «Rymir», og  
be tyd nin gen er uviss. Røm skog nev nes  
før s te gang i skrift li ge kil der i 1369.

 Kir ke rud cam ping ble an lagt i 1988.

Røm skog kir ke. Foto: Røm skog fo to sam ling
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Kurøen
Går den lig ger på ei halv øy nord i Røm sjø en 
og gren ser i nord til Kir ke rud og sko gen un der 
Øst re Bøen. Kurøen er satt opp i høy mid del al
de ren. Kurøen er opp ført som øde gård i 1624, 
men vi vet ikke om går den lå øde et ter svar
tedauen. 

Går den lig ger i dag på ei halv øy, men det 
kan ha vært øy tid li ge re. 

Det ble re gist rert en grav røys på Kurøen 
i 1982.

Røm skog kom mu ne over tok går den Kurøen 
som gave fra søsk ne ne Mel le by i 

1986. Be tin gel sen var at det ble fra delt  
hyt te tom ter på om rå det ut mot Røm sjø en. 

Da sa ken ble be hand let i kom mu ne sty ret 
i 1986, ble det te en stem mig ved tatt, og det 
ble kulturstyret som fikk som  
opp  ga ve å ut vik le ste det til et byg de tun.

Går dens his to rie fø res til ba ke til 1599. Den 
nå væ ren de vå nings byg nin gen er bygd i 2 etap

per med en ny ere byg ning uten på den gam le. 
Lå ven er fra 1800tal let. For øv rig fin nes stab
bur og smie. Byg de fol ket la ned rundt 1000 
dug nads ti mer for å set te ste det i stand.

Kurøen knyt ter Rømsjingene sam men og 
er et po pu lært sted for be sø ken de og tu ris ter. 
Om rå det ved Kurøen gir mu lig he ter for fis king, 
pad ling, ras ting og ba ding, samt ut gangs punkt 
for tu rer i den mer ke de tur sti en mot Vene
moen. 

Kurøen ble kå ret til Røm skog kom mu nes 
tu sen års sted og lig ger vak kert til på sol si den 
av Røm sjø en. Kurøen er en vik tig kul tur per le 
i Røm skog. I som mer halv å ret ar ran ge res det 
fes ti va ler, kon ser ter og ut stil lin ger her.

Kurøen byg de tun en vak ker som mer dag. Foto: Ani ta Slet ten

Lå ven på Kurøen. Foto: Eli za beth Wir sching 2016
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Stein al der bo plass på Sand vi ka 
Det er opp da get en stein al der bo plass ved Sandvikssand, i det svakt nord østsørvestgående  
dal søk ket som en der i sand stran da i bun nen av buk ta. 

Stein al der plas sen er lo ka li sert ved den ca. 200 m lan ge stran da in nerst og nord for buk ta,  
200 m sørsør vest for drifts byg nin gen på Sand vi ka. Her er det fun net flint bi ter og kok stein.

For minst 4000 år si den bod de noen av de før s te men nes-
ke ne i Røm skog på den ne bo plas sen ved Sandviksand. De 
le vde av fangst og fis ke, og vå pen og red skap var la get av 
stein. Bo set nin ge ne i de øst li ge byg de ne Røm skog, Mar ker 
og Are mark var knyt tet til løs mas se ne i elve ter ras ser og 
mo re ne ryg ger langs el ver og inn sjø er. I det te land ska pet er 
det en kraf tig for kast ning i ret ning syd-nord, og bo plas-
se ne lig ger som per ler på en snor langs inn sjø sy ste met i 
dal bun nen. Bo set te re, fis ke re og fangst folk fulg te inn sjø er 
og el ver som sto i for bin del se med hver and re. I den eld ste 
tida var det se song vand ring, og bo plas se ne ble bare brukt 
be stem te ti der på året. Bosetningsmønsteret fulg te ikke 
da gens byg de gren ser, og hele vårt dis trikt må der for sees 
i sam men heng med til gren sen de land ska per i Akers hus, 
Värm land og Dals land. Foto: Eli za beth Wir sching 2017.

Det er også fun net spor av en grav plass på 
 Saue od den mel lom Kurøen og Sand vi ka. 

Foto: Eli za beth Wir sching 2017.
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Rings by
Går den lig ger på øst si den av Røm sjø en og 
gren ser i øst til Østtukun, i nord til Bøenskogen 
og i sør til Tros te rud. Går den ble tro lig tatt opp 
i høy mid del al de ren. Går den lå tro lig øde en tid 
et ter svartedauen. 

Går den ble brukt av lei len din ger fra 
1500tal let og kan skje enda tid li ge re. Rings
by lå til Rø de nes pres te bord i en jor de bok fra 
1577. Fra midt på 1600tal let eide fa mi li er i 
Fred riks hald går den, de sam me fa mi li e ne som 
eide de and re skog går de ne i Røm skog. In gen 
av ei er ne bod de på Rings by før på 1900tal let. 

Rings by skat tet som øde gård på 1600tal let, 
sam men med Stein by, Tørn by og Kurøen. 

Det var en bru ker på Rings by til midt på 
1700tal let, da det ble to bru ke re her. Men inn
mar ka og sko gen ble brukt sam men. Gårds drif
ten på Rings by tok slutt midt på 1900tal let. 

I 2013 ble det utført en ar keo lo gisk ut gra
ving av en fangst grop her, den er godt do ku
men tert og fin nes i His to rie lagets ar kiv og på 
kom mu nens hjem me si de.

I bun nen av sli ke fangst gro per var det ofte 
en tre kas se hvor el gen ble stå en de fast med 
bei na låst. Fra ak ku rat den ne fangst gro pen ble 
det sendt inn da te rings prø ver av tre kas sen som 
vis te at gro pen er fra sen mid del al de ren; nær
me re be stemt pe ri oden 1440 1490.

Østtukun
Går den lig ger lengst øst i Røm skog, med tu net 
ca. 500 m fra gren sen til Sve ri ge. Går den ble 
ryd det i høy mid del al de ren. 

Vei en til Østtukun går over Rings by, Gravli
dalen og Tei gen. Bil vei ble på be gynt al le re de 
i 1913, men den ble først fer dig for bil tra fikk 
om kring 1960. Østtukun fikk vei for bin del se til 
Sve ri ge om kring 1930. 

Det var tøm mer til sag bru ke ne langs Tis ta 
og ikke leie inn tek ter av jor da som fikk bor ge re 
i Fred riks hald til å in ter es se re seg for både Øst
tukun og Rings by. Midt på 1700tal let var hele 
går den over tatt av folk uten for byg da. 

Det er re gist rert en grav haug på Oppstua, 
ca. 500 me ter sørsør vest for drifts byg nin gen. 
Hau gen blir vur dert som et usik kert forn min ne.

I pe ri oden 18601889 var det gren de sko le 
på Østtukun, un der Hau ke nesTros te rud sko le
krets.

I 1767 ble går den delt. De nye ei er ne  
treng te nok fle re fas te skogs ar bei de re, og  
i lei len dings kon trak te ne var det all tid et punkt 
om tøm mer hog ging, kjø ring og flø ting. Ei er ne 
øns ket også at lei len din gen holdt øye med  
sko gen, og det te ble også un der stre ket  
i kon trak te ne.

Da de selv ei en de bøn de ne ble lei len din
ger, mis tet de all rett til å ta ut tøm mer til salg. 
Et ter av ta le med ei e ren kun ne de bare hog ge 
tøm mer til ved li ke hold av hus på går den, gjer
de fang og ved. Så len ge lei len din ge ne holdt 
seg til be stem mel se ne i kon trak te ne og be tal te 
leie av gift og skat ter, satt de ri me lig trygt. Kon
trak te ne ble van lig vis for ny et hvert tred je år.

Områder for kulturmiljø  
på Øst si da 

1. Langs Gry te bek ken fra Bøvika
En sam ling av 4 fangst gro per langs bek ken 
mot Gryttjenn.

Ste det er lett til gjen ge lig og kan tje
ne som et godt eks em pel på den ne type 
 forn min ner. 

2. Fra Røm skog kir ke til Sandviksand
Ved kir ken er det en grav haug og langs vei
en mot Kurøen en fangst grop og grav haug. 
I om rå det rundt Sandviksand er det spor et
ter steinalderbosetning. På Saue od den er det 
en steinaldergravplass.

Kurøen byg de tun be står av tre ver ne
ver di ge byg nin ger, så kal te ”røde” i Sefrak
registeret.

”Røde byg nin ger” i Sefrakregisteret er 
byg nin ger som er opp ført før 1850. Dis se 
har sær skilt vern gjen nom kul tur min ne lo ven, 
ved at alle søk na der om ve sent li ge end rin ger 
 el ler ri ving av sli ke byg nin ger må be hand les 
av Fyl kes kon ser va to ren
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Fla ten med Nes
Flaten lig ger lengst sør i byg da og gren ser i øst 
til Tros te rud, i sør til Sve ri ge, i nord til Sunds rud 
og i vest til Mar ker kom mu ne. Inn mar ka lig ger 
lengst øst på gårds om rå det og på ne set ut i 
Røm sjø en.

Den gam le vei en gikk over Hagasundet, og 
det ble fer jet her til 1899, da det ble bygd fly
te bru over sun det. 

Sko gen dek ker det mes te av gårds om rå det, 
og Flaten Tros te rud skog med sine 26 000 mål 
er en av de sto re skog går de ne i byg da. 

Ei er ne av Flaten og FlatenTros te rud skog 
bor på Nes. 

Bru ker ne på Flaten har vært bo satt på Flata
haugen.

Fra om kring 1960 ble alle gårds bru ke ne på 
Flaten brukt sam men med Flatahaugen, og i 
1976 kjøp te bru ke ren hele jord vei en på Flaten 
og 322 mål skog. Nåværerende eier kjøp te 
Flaten i 1998.

Nav net Flaten, ut ta les fla´ten, kom mer av 
flo¸tin, som er be stemt form av flo¸t, som be tyr 
flat strek ning. Nav net ble skre vet Flotennæ, 
Flotenne, Flotenna i Røde bok fra om kring 
1400, Fla den i 1604, 1626 og 1723 og Flaten i 
mat rik kel 1838 og 1886..

Nes 
Nes er den eld ste går den i den ne de len av 
byg da ut fra nav ne for men og be lig gen he ten på 
ne set ut i Røm sjø en. Usam men sat te na tur navn 
er tra di sjo nelt blitt opp fat tet som de eld ste 
gårds nav ne ne. 

Det er mest sann syn lig at det mes te av 
Røm skog ble bo satt i pe ri oden 8001350, 
da bei te om rå der og sto re skog voks te strek
nin ge r på Øst lan det ble fast bo satt, ryd det 
og dyr ket for før s te gang. Men ut fra nav ne
form og den gode be lig gen he ten på ne set 
kan bo set tin gen på Nes være eld re.

Flaten var tro lig egen gård fra tid lig mid
del al der el ler kan skje al le re de i vi king ti da. 

På be gyn nel sen av 1950-tal let ble det fun net noen spe si el le gjen stan der i jor da som skul le vise seg å stam me fra jern al de ren. 
 Old saks sam lin gen ble vars let, og det ble re gist rert to grav hau ger in nen for en ring på 35 me ter i dia me ter. Det var en svært godt mar kert 
rund haug med en fin fot kje de med en rek ke stei ner, 50 cm lan ge og 30 cm bre de. De lå med et mel lom rom på 20 cm. I rom met  mel lom 
de sto re stei ne ne lå to små stei ner i et be stemt møns ter. Fot kje den ble ved re gist re rin gen av Old saks sam lin gen i 1967 gravd frem, og det 
kom da til syne en sent rums stein og en sjakt. Det ble el lers i 1963 fun net et spin ne hjul av lys grå kle ber stein mel lom  
vå nings hu set på Flatahaugen og grav hau ge ne. En ly se sta ke og skaf tet til en øse av grå kle ber stein lå om kring 30 me ter fra  
grav  hau ge ne. Foto: Eli za beth Wir sching 2017.
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De let til Tros te rud må ha gått langs elva 
fra Røm sjø en. Det gam le tu net på Flaten 
kan ha lig get der Flatahaugen har hu se ne. 
Flaten var i bruk i de van ske li ge åre ne et ter 
svartedauen, mens Nes ble fra flyt tet. Flat
en ble nå den stør ste går den i den ne de len 
av byg da, og Nes ble en del av Flaten. 

I 1967 ble det re gist rert en sam ling fangst
gro per ca. 250 m nord øst for vå nings hu set 
på Flatahaugen. Det er to fangst gro per vest 
for Svarteberget, på vest si den av elva, og to 
fangst gro per i Langvasshøgda i Gra ver da len. 
Fangst gro pe ne ble re gist rert i 1972. Det er også 
fangst gro per ved Ku da len og vest for Ny bru.

Vå nings hu set på NordFlaten er gam melt. 
Den eld ste de len av byg nin gen er reist av grovt 
tøm mer og kan være fra 1600tal let. Det sies at 
det te er den eld ste byg nin gen i Røm skog. 

Det har vært fle re om byg gin ger, sist i 1925 
da en sval på øst fa sa den ble re vet og det ble 
satt opp rekk verk. I 2004 ble hu set flyt tet til 
Flatabråtan, på tom ten til Frank Bøhn Jen sen. 
Hu set kan be sø kes et ter av ta le med eier: (Tlf.: 
951 26 103)

Flatabråtan
Flatabråtan var eget bruk før 1700. Det te er det 
sønd re bru ket på Flaten, og det ble også kalt 
Sønd re Flaten. Midt på 1700tal let var det to 
bru ke re på Flatabråtan. Det er to vå nings hus 
på Flatabråtan, det ene fra ca. 1820. Det and re 
er også gam melt, men al de ren er usik ker. 

Tros te rud
Går den lig ger på øst si den av Røm sjø en og 
gren ser mot Flaten langs elva, Rings by i nord 
og Sve ri ge i øst. Gårds bru ke ne på Tros te rud 
lig ger lengst sør på ei en dom men, og her fin ner 
vi også hus manns plas se ne En ger og Os. 

I 1903 kjøp te Mads Wiel Stang går den 
Tros te rud av Chr. An ker A/S.

Nav net Tros te rud, ut ta les tró`ssteru, kom
mer iføl ge Oluf Rygh av fug le nav net trost, 
brukt som manns navn. 

Nav net ble skre vet Trostarud i Røde 
Bok fra om kring 1400, Throsterrudt i 1577, 
Trosterøed i 1723 og Tros te rud i 1838.

Nord-Flaten stua. Foto: Eli za beth Wir sching 2017.
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Tros te rud hø rer tro lig til de yng ste 
går de ne i byg da og ble ryd det i seinmid
del al der. Går den lå øde et ter svartedau
en og ble tatt opp igjen un der Flaten på 
1600tal let. 

Vi ser av jord bruks tel lin gen i 1835 at 
ut sæ den av korn på Flaten var mer enn 
dob belt så stor som på Tros te rud, og hus
dyr hol det var også be ty de lig stør re. Men 
Tros te rud had de ve sent lig stør re inn mark 
enn na bo går den Østtukun et ter ut sæd og 
hus dyr hold i 1835. 

Gravhaugen på Tros te rud
En rund haug 375 m nord for drifts byg nin gen 
på En ger er kalt Gra ve ne. Hau gen er ty de lig 

Fangst grop ved Tros te rud. Foto: Eli za beth Wir sching. 2017

i ter ren get. Mel lom hau gen og skogs bil vei en 
over bek ken, er det et par lang ak ti ge ryd nings
gro per et ter gam mel dyr king. Iføl ge tra di sjo nen 
vil le det bren ne på Tros te rud der som man grav
de i hau gen, og en gang noen vir ke lig grav de 
her, lys te det fra Tros te rud. Men da de kom fram 
til går den var det in gen brann der. Ei troll kjer
ring plei de å ake i et trau ned bek ke fa ret, og 
hvis man grav de i hau gen og snak ket når hun 
kom, vil le hau gen åpne seg og man vil le bli tatt 
av de un der jor dis ke. Det var Olaf Flaten på En
ger som for tal te det te.

Ved Trosterud finnes det også fangsgroper. 
Se bildet.
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Tros te rud sko le
Sko le stua på Tros te rud ble bygd om kring 1860, 
og det var sko le på Tros te rud til 1939. Barn fra 
svensk side gikk også på sko le her. Det er sko
le mu se um her i dag.

Tros te rud had de læ rer sam men med 
Hau ke nes krets, og det var mu lig het for 
over nat ting for læ re ren på Tros te rud sko le. 
Vi kjen ner in gen læ re re som bod de fast på 
sko len.

I 1860 ble Ola us Ol sen Hø ge nes læ rer i 
Hau ke nes og Tros te rud kret ser. Han slut tet 
som læ rer i 1870, og læ rer Theo dor Ol sen 
ble an satt i hans sted. Om kring 1880 flyt tet 
han til Ulfs by krets i Rø de nes, og Emil Kros
by var læ rer i Hau ke nes og Tros te rud kret
ser til 1885. Han flyt tet da til Kros by krets i 
Rø de nes.

Læ rer Kros by ble et ter fulgt av Oluf 
Mar tin sen fra Nes på Ro me ri ke. Han døde 
høs ten 1893, og et ter ham kom Carl An ton 
Hal vor sen. Paul Høi torp over tok i 1921 og 
vir ket her til sko len ble lagt ned i 1939.

Riks gren sen mot Sve ri ge - gren se røy ser
Sta tens Kart verk in spi se rer Riks gren sen mot 
Sve ri ge hvert år, den 1630 ki lo me ter lan ge 
gren se ga ten. Riks gren sen mot Sve ri ge har ikke 

all tid lig get der den lig ger i dag. Den er et re
sul tat av år hund rer med krig og ok ku pa sjon, av 
freds av ta ler og for hand lin ger.

Nor ge mis tet for eks em pel Jämt land og 
Här je da len et ter fre den i Brömsebro i 1645, og 
Bo hus län et ter fre den i Ros kil de i 1658. Et ter 
den sto re nor dis ke krig, der kri ger kon gen Karl 
den 12 falt for en kule ved Fred rik sten Fest
ning i Hal den i 1718, ble det i de på føl gen de 
freds for hand lin ger be slut tet å trek ke en en de lig 
gren se mel lom Nor ge og Sve ri ge. 

Fra norsk side ble ar bei det le det av den 
dansk fød te ju ris ten og ma jo ren Pe ter Schnit ler. 
Tid lig i 1740åra dro han ut på rei se, og ar bei
det be sto i å inn hen te for kla rin ger fra bøn der, 
sa mer og and re som holdt til i gren se om rå
de ne. Ar bei det ble ned felt i tre so li de så kal te 
grenseeksaminasjonsprotokoller. Sven ske ne 
la get til sva ren de pro to kol ler. Da de om si der 
kun ne set te seg til ved for hand lings bor det, 
vis te det seg at dis se pro to kol le ne ikke all tid 
sam svar te. Til sam men ble det pro to koll ført 26 
tvis ter. 

Et ter lan ge for hand lin ger, ble gren sa truk ket 
og en trak tat un der teg net i Ström stad i 1751. 
Det te er et om fat tende do ku ment med fle
re ved legg, og som re gu le rer alt fra bred den 
på gren se ga ta (16 alen el ler rundt 10 me ter), 

Foto: Eli za beth Wir sching 2016.
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hvor dan riks røy ser i myr skal fun da men te res 
og stør rel sen på dem (3 alen høye og ni alen i 
om krets).

I lø pet av de kom men de 14 åra, ble ei gren
se ga te ryd det fra Id de fjor den i sør til Tre riks røy
sa i nord, og 249 riks røy ser ble byg get.

Da skul le man tro at gren sa var satt en gang 
for alle, men det var den ikke. 

For det var langt mel lom røy se ne, opp må
lin ge ne var unøy ak ti ge og der for er gren sen 
jus tert man ge gan ger si den. Selv i dag blir 
unøy ak ti ge må lin ger opp da get. 
Langs gren sen til Sve ri ge har Røm skog gren se
røy ser fra num mer 40 (Lan ge van net) til num
mer 52 (Hvitsjøen).

Hvert år be vil ger Uten riks de par te men tet en 
drøy halv mil li on til Sta tens Kart verk for at de 
skal et ter se riks gren sa.

Det er retningstein og vit ne stein og sik rings
bol ter. Det sis te er bol ter satt ned i fast fjell 
el ler sto re stei ner, i til fel le noen skul le fin ne på 
å flyt te el ler rive ei røys. Ved hjelp av sik rings
bol te ne og må le bånd kan de fin ne den opp rin
ne li ge po si sjo nen. 

Å flyt te el ler øde leg ge røy ser var og er 
straff bart. Som det he ter i Strömstadtraktaten:

Den som «... for and re el ler reent udkaste 
noget Grendse Røsz, skal til Skrek og Afskye for 
and re saa ildesindede, paa GierningsSte det 
ophænges».

Hagasundbrua
Vei en fra Røm skog og syd over mot Sve ri ge 
gikk over Nes, en lang halv øy og mo re ne rygg 
i Røm sjø en. Det var fer ge mel lom Ha gan og 
Nord ne set over Hagasund. Fer jen var be tjent 
av en fer je mann som bod de på plas sen Sun det 
på Nord ne set.

Der lan de vei møt te vann vei, opp sto det knu
te punk ter med be hov for over farts ste der og 
bru er. Fer je ste det ved Ha gan lå ved vei en på 
vest si den av Røm sjø en. Frem til 1899 ble det 
fer jet over Hagasundet, og fer je ste det ble også 
kalt Hagasundstua og Ferjemannsstua. Det te 
var alt så en hus manns plass. Sund men ne ne be
tal te an ta ge lig av gift for plas sen ved å iva re ta 
fer je tra fik ken. 

Inn tek te ne ved sun det var små, og fer je
man nen var av hen gig av eks tra inn tek ter. Tor kel 

Gren se røys nr. 49 lig ger i Tros te rud-gren da der fyl kes vei 126 
går inn i Sve ri ge. Un der gjen nom gan gen av gren sa i 1740-
åra ble ste det kalt «Sten i Mose hal sen». Van lig vis er røy se ne 
run de, men det fin nes noen få fir kan te de i om rå det. Den 
høye fla te stei nen ble kalt hjer te stei nen, og de to på hver side 
i sam me lin je er visersteinene. Når man sik ter over dis se og 
hjer te stei nen, fin ner man gren sas vi de re ret ning nord over. 
De to and re stei ne ne på flat si den av hjer te stei nen kal tes 
vit ne stei ne ne, og er van lig vis run de på top pen. Foto: Kjeld 
Mag nus sen, 1972.

Ved li ke hold av gren se røys. Foto: VG-ar kiv.
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Mor ten sen var fer je mann her i åra 1872–92. 
Han var skred der og kjøp te også opp skinn 
som han til be red te i den lil le hyt ta ved sun det. 
Han var kjent som en dyk tig skøy te lø per. Noen 
hus ker ennå his to ri en om da han ble for fulgt av 
ul ver på isen på Røm sjø en, og løp fra dem på 
skøy ter.

Det var også et frem skritt at det i 1899 kom 
fly te bru over Hagasundet, der det tid li ge re 
had de vært fer je sted. Opp havs man nen bak 
brua var ritt mes ter Ove Ged de fra Set skog. 
Han had de lært det te på Cuba. Kom mu nen 
byg get brua på flytetorver hen tet fra uli ke 
ste der i sjø en. Helt in nerst i Bøvika ved Haug
bakkholmen ble det tatt ut og rodd flytetorver 
til brua. Den ble et ter hvert for ster ket med nye 
tor ver og plan ke dek ke.

Vei en vi de re fra Hagasundet gikk for bi Nes. 
Bru ene tål te et mak si malt trykk, og hes te ne 
med lass måt te gå over i skritt. Bru ene var av
gifts be lagt med korn toll, og bøn de ne måt te 
også be ta le av gift til fer je men ne ne.

Kon gens bi ler kjør te over brua i 1922 da 
kong Haa kon og Dron ning Maud var pri va te 
gjes ter hos fa mi li en Stang.

Mo tiv fra Hagasundbrua.  
Foto: Røm skog fo to sam ling.

Områder for kulturmiljø  
i Utroa
Godt be var te gren se røy ser, fle re fangst gro
per og spor fra tid lig bo set ning; grav haug 
(stein al de ren). Nordflatenstua på Brå ten reg
nes som Rømskogs eld ste hus og har sta tus 
«rødt» i Sefrakregisteret. «Røde byg nin ger» 
i Sefrakregisteret er byg nin ger som er opp
ført før 1850. Dis se har sær skilt vern gjen
nom kul tur min ne lo ven, ved at alle søk na der 
om ve sent li ge end rin ger el ler ri ving av sli ke 
 byg nin ger må be hand les av Fyl kes kon ser  va
to ren.

Ved Fallskjermåsen lig ger det frem de les res
ter et ter fall skjerm slipp fra den 2. ver dens krig. 

Tros te rud Sko le mu se um er i kom mu nens eie.
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Kart fra Kilden
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Sunds rud
Går den lig ger sør i byg da på vest si den av Røm
sjø en. Skil le svi ka de ler til Nes i øst, og det te 
gam le de let mel lom går de ne har gitt navn til 
vika i Røm sjø en. I nord gren ser Sunds rud til 
Hau ke nes, i sør i sko gen til Flaten og Mar ker 
kom mu ne og i vest i sko gen til Akers hus. 

Det var jord vei en, ryd nin gen ved sun
det, som ga nav net til går den. Gårds nav net 
ble skre vet Sundtzrud i 1593, Suntzrø i 1626, 
Sunds rud i 1723 og i mat rik le ne 1838 og 1886.

Går den ble tro lig satt opp i høy mid del al de
ren el ler kan skje al le re de i vi king ti da. Går den 
var i bruk et ter svartedauen. Det eld ste tu net på 
Sunds rud lå tro lig der Sø gar den i dag har hu se
ne sine. Det er fun net et spin ne hjul på Sø gar den 
un der pløy ing på jor det sør for tu net. Det er 
re gist rert en rek ke fangst gro per i sko gen. 

Den gam le vei en mot Rø de nes er av mer ket 
på kar tet fra 1795. Den ble kalt Preste ve gen og 
krys set de let til Rø de nes ved Pres te bor det. 

Den gam le riks vei 2 fra Røm skog til Rø de nes 
gikk gjen nom Sunds rud. Da behovet for bil vei er 
ble stør re, ble den nye fyl kes vei 21 bygd langs 
yt ter gren se ne i øst og sør på Sunds rud. Ei e ren av 
Sunds rud ga fri grunn til den nye vei en imot ve
der lags fri over ta kel se av den gam le vei en.

Det lig ger sto re skog strek nin ger til Sunds rud, 
og i dag er Sunds rud skog med 38 000 mål 
den stør ste i Røm skog.

I jord bruks tel lin gen fra 1835 er det fem lei
len din ger på Sunds rud. Reg ner vi Bu nes og Ha
gan som lei len dings bruk, blir an tal let seks på 
hele 1800tal let og frem til fra de lin ge ne i 1927. 
I til legg til lei len dings bru ke ne had de Sunds rud 
seks hus mannsplas ser.

Sunds rud had de mye dyrk bar jord sam men
lig net med de fles te går der i Røm skog, og 
går den ble delt mel lom man ge lei len din ger på 
1700 og 1800tal let.

Det ble bei tet og set ret i sko gen, og vi kjen
ner 10 set rer på Sunds rud. Mye av vin ter fô ret 
ble også hen tet her. Sau er og gei ter blir for det 
mes te fô ret om vin te ren med «løv og mose
gress», hø rer vi i 1723, og lauv skog er nevnt som 
fôr sur ro gat i 1865. 

Sko gen har be tydd mye for livs grunn laget 
på Sunds rud. Sko gen ga tøm mer til hus byg
ging, ved til opp var ming og mat la ging og 
bei te og vin ter fôr. Fangst gro per vi ser at folk fra 
gam melt av også hen tet mat i sko gen. 

Ver di en av sko gen økte be ty de lig da det ble 
mu lig å flø te tøm me ret ut av byg da og ned til 
sag bru ke ne ved Fred riks hald. Uten bygds bo en
de over tok et ter hvert de ver di ful le skog ei en
dom me ne.

Sko gen brant i 1719, og det var nå bare 
skog igjen til husfornødenheter og litt sag
tøm mer. For å be va re sko gen kun ne det ikke 
hog ges mer enn 10 à 12 tylf ter år lig. Tøm me ret 
ble flø tet gjen nom Sve ri ge ned til sag bru ke ne 
på norsk side, med stor be kost ning med toll og 
fos se leie til sven ske ne.

Nes ten hele Røm skog lig ger øst for vann
skil let og dre ne rer til Sve ri ge, og det var der for 
be ty de lig salg av tøm mer til sven ske kjø pe re. 
Men et ter at En ge bret Soot had de bygd ka nal 
ved Ott eid, var det mu lig å ta tøm me ret til ba
ke til Nor ge og inn i Hal den vass dra get. Den 
vest re de len av Sunds rud kun ne le ve re tøm mer 
di rek te til Risenvassdraget, som var en del av 
Hal den vass dra get.

Stor par ten av tøm me ret fra Sunds rud end te 
der for hos Saugbrugsforeningen i Hal den, en
ten di rek te el ler via Sve ri ge. Utdrift av tøm me
ret fore gikk med hest til vass dra ge ne, for der
et ter å flø tes vi de re. Det var ikke sto re bek ken 
som skul le til før det ble bygd dam mer som tok 
vare på smel te van net.

Flø tin gen tok et ter hvert slutt; først i bek ke
ne, så i vass dra ge ne og til slutt også i ho ved
vass dra ge ne. Det ble bygd skogs vei er, og 
Sunds rud har nå 35 km skogs bil vei er og 10 km 
of fent lig vei.

Først på 1950tal let fikk Sunds rud egen tøm
mer bil. Tøm me ret ble kjørt til et nærlig gen de 
sag bruk el ler til vass dra get, der det ble bun tet 
for så å bli flø tet vi de re. Et ter hvert ble også 
bi le ne stør re og dy re re, og Sunds rud valg te å 
av vik le ord nin gen med egen bil om kring 1980. 
Nå er det tøm mer kjø pe ren som er an svar lig for 
trans port fra vei kan ten til sag bruk og fa brikk.
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San dem sko le og gal le ri
Sko le lo ven fra 1860 påla kom mu ne ne å byg ge 
fas te sko ler. 

På Tårn by var det al le re de fast sko le, og i 
1860 ble det bygd sko le på San dem for Tros
te rud og Hau ke nes krets. Det var sko le her 
til 1958. Sko le byg nin gen ble fra delt San dem 
sko le gård i 1975, og Guri og Arne Lind aas 
fikk skjø te sam me år av Røm skog kom mu ne og 
drev det som gal le ri frem til år 2016, da ble ste
det solgt til et fir ma. Kunst ne ren Arne Lind aas 
er den dag i dag en in ter na sjo nalt kjent kunst
ner som bod de man ge år av sitt liv i Røm skog.

Arne Lind aas 1924–2011
Bod de på Røm skog fra 1964. Arne Lind aas er 
re pre sen tert i en rek ke mu se er og gal le ri er i 
inn og ut land; blant an net Na sjo nal gal le ri et og 
Kunst in du stri mu se et. Han har hatt fle re ut stil lin
ger in ter na sjo nalt, blant an net i Ja pan og USA. 
En mang fol dig og ak tiv kuns tner in nen ma le ri, 
skulp tur i tre og jern, gra fikk og glass de sign. 
Han sto for ut smyk nin gen av Re gje rings kvar
ta let i 1990, Ham mers borg tun ne len «Edens 
hage» i 1973.

Var kunst ne risk le der av bruks kunst sen te ret 
PLUS i Fred rik stad fra 1958 – 1961.

Hans verk ble ut stilt på Sandemskolen frem 
til 2016.

Pres te vei en 
Presteveien er den eld ste kjen te vei for bin del sen 
over fjel let mel lom Rø de nes og Røm skog, av løst 
av bed re vei om kring 1870 som igjen ble av løst 
av nå væ ren de fyl kes vei 21 i 1950åre ne. 

Pres te vei en er en av de to eld ste vei ene 
mel lom Rø de nes og Røm skog og er av
mer ket på et kart fra 1799. Den ne vei strek
nin gen ble kalt Pres te vei en for di pres ten 
bruk te den når han skul le ut fø re tje nes te i 
Røm skog an neks kir ke. Også lens man nen 
og and re øv rig hets per so ner be nyt tet den
ne vei en. Den kor tes te strek nin gen mel lom 
ho ved sog net og Røm skog kir ke var om 
Hau ke nes an neks gård. Vei en var 28 km 

lang, og be svær lig med de tun ge bak ker. 
To sund måt te pas se res, og pres ten måt te 
over nat te i an neks går den.

Ved de let til Rø de nes he ter det Pres te
bor det, som er en stor flat stein. Her var det 
fast hvi le sted for pres ten og hans føl ge på 
vei til og fra Røm skog an neks. Pres te bor
det lig ger ved en bekk om trent halv veis 
til Røm skog kir ke. Vei en føl ger øst si den av 
Slavannet og Er te van net og vi de re til kir ken 
langs nord si den av Røm sjø en. Den ne vei
en ble an lagt som grus vei i 1867, og gikk da 
uten om Pres te bor det og for bi Fjell stua. 

Pres te vei en er i dag en av Rømskogs 
 man ge tur sti er.

Ty pisk Lindaasmotiv. Foto: Anders Lind aas 2014

Fugl i glass. Foto: Anders Lind aas 2014



26 Kulturhistorie  |  Rømskog

V e s t  s i  d a

Hau ke nes 
Hau ke nes var av de stør ste går de ne i byg da på 
1600 tal let.

Sand og moldblandet sand jord og be lig gen
he ten i lia ned mot sjø en gir gode dyr kings for
hold på Hau ke nes. Det er der for sann syn lig at 
det te om rå det hø rer til den eld ste bo set tin gen 
på vest si den av Røm sjø en, og at det kan ha 
blitt ryd det en gård her al le re de i eld re jern al
der. Heim går den San dem er nå en del av Hau
ke nes, og er tro lig den eld ste går den i det te 
om rå det.

Jord bru ket var grunn laget for bo set tin gen 
på Hau ke nes. Sko gen var nød ven dig for  
hus dyr hol det, som bei te om som me ren og  
san king av fôr for vin te ren. Sko gen ga også  
ma te ri a ler til hus byg ging og ved til opp  var
ming og ko king. På 1600tal let ble ver di en 
av sko gen ut vi det. Ut tak av tøm mer ga sto re 
inn tek ter til ei er ne, samt ar beid og inn tek ter for 
lei len din ger og hus menn.

Fra 1760tal let og ut over på 1800tal let ble 
jord vei en på Hau ke nes sterkt opp styk ket. I 1838 
var går den delt i 15 par ter, og opp de lin gen fort
sat te. I til legg kom hus manns plas se ne, slik at det i 
1835 var 20 hus hold nin ger på Hau ke nes. 

Virk som he ten rundt Kopperudfossen må 
ha bi dratt til den sto re øk nin gen av bo plas ser. 
Inn mar ka på man ge av bru ke ne ble ikke mer 
enn 3060 mål, og inn tek ter fra skogs drif ten og 
ar beid på saga og møl la i Kopperudfossen må 
ha gitt nød ven di ge inn tek ter til kjøp av korn og 
and re mat va rer, og til å be ta le de fas te byg sel
av gif te ne. 

Kop pe rud
Kop pe rud var egen gård før svartedauen og 
ble tatt opp igjen un der Hau ke nes et ter ødet
ida. Kop pe rud er kalt en li ten øde gård i 1615 
og skyld te 1 pund tør re gjed der til Rø de nes 
pres te bord.

Kopperudfossen - Sag bruk og møl le 
I 1805 fikk bru ker ne på Tørn by, Hau ke nes og 
Ram berg kon ge lig be vil ling til å byg ge et 
«bondesagbruk» i Kopperudelva. Her skul le de 
skjæ re bord av tøm mer fra om lig gen de odels
sko ger, bord som de selv og and re i byg da 
treng te til går de nes ved li ke hold og an net bruk. 
Sag bruks drift ble til latt så len ge de om lig gen
de odels sko ge ne «uten ska de og forhuggelse» 
kun ne avgi tøm mer. Vi de re måt te alle bor de ne 
skjæ res med vann kant, og in tet måt te ut fø res 
fra byg da (Kon ge lig be vil ling 29. mai 1805).

Den ne kon ge li ge be vil lin gen var be gyn
nel sen på en in du stri ell virk som het som skul le 
vare helt fram til 1965. Kop pe rud har gitt navn 
til fos sen og an leg ge ne i Vortungsbekken, selv 
om plas sen Kop pe rud lig ger et godt styk ke sør 
for elva og fos sen. Det er ri me lig å tro at hele 
det te om rå det nord vest for Ram berg opp til 
fos sen ble kalt Kop pe rud. En kel te gan ger er 
fos sen også kalt Ram berg fos sen og Høgenes
fossen.

Stor øya
Det bod de folk her før Stor øya ble eget bruk i 
1769. Hvor langt til ba ke vet vi ikke. Det fra del
te bru ket Stor øya om fat tet i 1769 sel ve Stor øya, 
Kopperudsetra og den nord re sjet te par ten av 
Haukenesskogen. 1865: 22 mål åker og dyr ket 
eng og 10 mål na tur lig eng. Stor øya ble lagt 
til Øst re Hau ke nes i 1869, og det har an ta ge lig 
ikke bodd folk her si den.
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Ram berg 
Går den lig ger ut mot Røm sjø en nord for Hau
ke nes og gren ser i nord til øde går den Kop pe
rud, som gikk inn i Hau ke nes. Ram berg lå også 
øde et ter svartedauen. Ram berg ble ikke tatt 
opp un der Hau ke nes, og ble egen gård. 

Noe av Haukenesskogen nord vest for Ram
berg opp til Vortungsbekken, kan være skog 
som opp rin ne lig lå til Ram berg gård.

Ram berg er ikke nevnt i mat rik ke len fra 1647 
og 1665, men var be bodd i 1664. I pres tens 
mann tall fra det te året er går den kalt «ryd nings
plass». Ved grøf ting av En ge myr ble det fun net 
en tre sko, som nå er på His to risk mu se um. Det 
er hull i så len for rei mer, og man an tar at det te 
er en ski sko fra 800tal let.

I 1723 ble gårds nav net skre vet Rafneberg, 
og i mat rik le ne fra 1838, 1886 og 1903 er 
gårds nav net skre vet Rav ne berg. Nav net kom
mer av gam mel norsk rafn, som be tyr ravn. 

Ram berg må høre til den yng ste bo set tin gen i 
byg da og ble tro lig ryd det i høymid del al de ren. 

Brann tår net på Hau ke nes fjel let
For å ver ne de nære skog om rå de ne mot brann, 
byg de Øst fold Skog sel skap i 1909 brann tårn på 
Hau ke nes fjel let. Skog brann for sik rin gen på tok 
seg å be ta le en vakt til å over vå ke mot brann i 
som mer se son gen. På top pen av tår net var det 
et rom med vin du er rundt det hele. Midt i rom
met sto et åt te kan tet bord med kart over om rå
de ne rundt. På 1930tal let ble tår net også be
nyt tet for vær vars ling til Me teo ro lo gisk Institutt.

Tår net lig ger 335 m.o.h. og er ved si den av 
Slavasshøgda Øst folds høy es te punkt. 

Det ble bygd nytt tårn i 1950, og det var 
be man net fram til 1975.I 2007 ble det inn gått 
leie av ta le mel lom kom mu nen og Den nors ke 
Tursistforening på 40 år. Et ter re stau re rin gen i 
2009 ble Hau ke nes tår net inn vi et som dags tur
hyt te og ble mil jø ser ti fi sert i 2010.

I dag er Brann tår net en av Den nors ke Tu rist
for en ings ube tjen te hyt ter og er mye be søkt. 

Hau ke nes tår net. Foto: DNT

Områder for kulturmiljø  
på Vest si da
Langs Kopperudelva, fra Røm sjø en til  
Vor tun gen.

Her er det vik tig kul tur his to rie i for bin del se 
med tøm mer flø ting og noen res ter knyt tet  
til sag bruk, møl ler og elverk. Det fin nes  
også fangst gro per i om rå det.
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Tids tav le
–1800 f. Kr Stein al der

1800 – 500 f. kr Bron se al der 

500 f. K – 800 e. Kr Jern al der 

800 – 1050 Vi king tid

1050 – 1349  Høy mid del al de ren (gam mel norsk tid)

1349 Svartedauen

1349 – 1536 Sen mid del al de ren 

Et ter 1536 Ny ere tid (Re for ma sjo nen)

er lagt inn fle re kul tur mil jø so ner på 
kar tet over Røm skog. In nen for dis se 
so ne ne be fin ner det seg for skjel li ge 
ty per forn min ner, og det bør tas hen
syn til dis se so ne ne ved ut byg ging og 
lig nen de. 

Selv om Røm skog er en li ten og 
tynt be fol ket kom mu ne, er den en 
av Øst folds mest his to rie rike byg
der. 

Røm skog er gren se kom mu ne mot 
Sve ri ge, og be lig gen he ten lengst 
nord øst i fyl ket er sær egen. Värm land i 
Sve ri ge dan ner del vis gren se mot syd
øst, mens Set skog og Hø land i Akers
hus er byg de ne i vest og nord. Byg da 
lig ger så le des i skjæ rings punk tet mel
lom Sve ri ge, Akers hus og Øst fold. 

Røm skog kan gjen nom ti de
ne frem vi se en rik og blomst ren de 
kul tur.

Mens det i byer og vel stå en
de jord bruks byg der ofte var stor 
for skjell på fat tig og rik, var det 
ikke mar kan te so si a le ulik he ter i 
Røm skog. Her var in gen her re
gårds be sit te re og em bets menn, og 
ikke stor går der som i man ge jord

Av gren set bygd – rik på kul tur
De før s te spor et ter men nes ker i Røm
skog er fra en stein al der bo plass i Sand
vi ka. Man går ut fra at det også har vært 
like tid lig bo set ning fle re ste der langs 
Røm sjø en, en kelt funn vit ner om det. I 
om rå det rundt Tros te rud og Flaten fin
nes det også spor et ter eld re bo set ning, 
og på Hau ke nes reg nes det med at det 
også her var tid lig bo set ning.

Land ska pet ved Røm sjø en har 
gitt gode mu lig he ter og livs vil kår til 
men nes ker og dyr gjen nom man ge 
tu sen år. Kom bi na sjo nen sjø, frukt bar 
jord og skog var et godt grunn lag for 
bo set ning, fis ke og jakt, og se ne re 
skogs drift. 
Noen ste der er det fy sis ke res ter 
et ter dis se bo set nin ge ne og de har 
fått en egen be skri vel se i pla nen.

Med kul tur min ner me nes alle 
spor et ter men nes ke lig virk som het i 
vårt fy sis ke mil jø, og ste der til knyt tet 
vik ti ge hen del ser, tro el ler tra di sjon. 
Kul tur min ner og kul tur mil jø er inn går 
i vår fel les for his to rie og gjen spei ler 
hvor dan ut vik lin gen har satt sitt preg 
på byg da og li vet til inn byg ger ne. Det 
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bruks byg der. Der for er det få spor av så kalt 
eli te kul tur. Kjøp menn i Fred riks hald fikk nok 
en viss so si al inn fly tel se, selv om de ikke 
bod de i byg da. De eide sen tra le går der 
med sto re skog om rå der, og had de der for 
først og fremst øko no mis ke in ter es ser. Et ter 
1723 eide de også kir ken, som i sitt in ven
tar ennå bæ rer preg av det.

Li ke som i fle re and re skogs byg der var det 
hel ler in gen sto re so si a le av stan der mel
lom bøn der og hus menn. Går der, bruk og 
plas ser var små i for hold til van li ge for hold i 
rike jord bruks byg der. Ar beids fel les ska pet i 
sko gen og un der tøm mer flø ting bi dro også 
til å jev ne ut so si a le ulik he ter.

Driv kref ter i byg das his to rie er næ rings
vei er og øko no mi. Sko gen ga det stør ste 
ut byt te, og mes te par ten av ar beids li vet var 
knyt tet til den. Røm skog har in gen sto re 
fos se fall, og sag bru ke ne var bare så kal te 
bon de sa ger som pro du ser te for byg das 
eget be hov. 

Sam ti dig ga de små går der og plas ser 
be gren set av kast ning og lønn som het. Det 
en si di ge og kon junk tur av hen gi ge ar beids
til bu det med før te stor ut vand ring til Nord 
Ame ri ka fra mid ten av 1800tal let. I for hold 
til fol ke tal let var Røm skog en av de stør ste 
ut vand rings byg der i Øst fold.

Tøm mer og tre last er ennå i dag en vik tig 
næ ring. Når det gjel der land bruk, var hus
dyr hold vik ti ge re enn korn pro duk sjon. Gode 
bei ter i ut mark, skog, og langs el ver og 
vann ga jevn til gang på kjøtt, melk og smør. 
Røm skog var en av de få byg der i Øst fold 
med se ter drift, og det var sjel den man gel 
på ani mals ke pro duk ter. Men korn var ofte 
man gel va re, og byg da grei de nep pe på 
noe tids punkt å brød fø seg selv.

Røm sjø en mel lom to el ver
To po gra fi og ar keo lo gi
Ni ko lai Nil sen skri ver i sin ”Røm skog Her red 
1814–1914” at byg da er et ås land skap, som 
for det mes te lig ger 150–300 me ter over ha vet. 
Land ska pet er pre get av nord og syd gå en
de fjell strek nin ger gjen nom skå ret av dal strøk. 
Iføl ge Nil sen er Trosterudelvas (Os el vas) dal fø
re det vik tig ste. Det går inn fra Sve ri ge i byg das 
syd øst re hjør ne, og har nok så fla te og dyrk ba re 
skrå nin ger. Len ger nord fyl les dal fø ret av Røm
sjø en, og ved dens bred der lig ger de fles te og 
mest sen tra le går de ne. Fra Røm sjø en fort set ter 
dal strøket vi de re nord over mot Set skog. 

Ha vet sank, og lan det steg. Der med var 
grunn laget lagt for det land skap vi kjen ner 

På be gyn nel sen av 1950-tal let ble det fun net noen spe si el le gjen stan der i jor da som skul le vise seg å stam me fra jern al de ren. 
 Old saks sam lin gen ble vars let, og det ble re gist rert to grav hau ger in nen for en ring på 35 me ter i dia me ter. Det var en svært godt mar kert 
rund haug med en fin fot kje de med en rek ke stei ner, 50 cm lan ge og 30 cm bre de. De lå med et mel lom rom på 20 cm. I rom met  mel lom 
de sto re stei ne ne lå to små stei ner i et be stemt møns ter. Fot kje den ble ved re gist re rin gen av Old saks sam lin gen i 1967 gravd frem, og det 
kom da til syne en sent rums stein og en sjakt. Det ble el lers i 1963 fun net et spin ne hjul av lys grå kle ber stein mel lom  
vå nings hu set på Flatahaugen og grav hau ge ne. En ly se sta ke og skaf tet til en øse av grå kle ber stein lå om kring 30 me ter fra  
grav  hau ge ne. Foto: Eli za beth Wir sching 2017.
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i dag. Det er un der lig å ten ke på at åser og 
berg top per en gang har vært hol mer og skjær i 
et enormt hav. 

Da isen smel tet for ca 10 000 år si den, sto 
ha vet ca. 220 me ter høy ere enn i dag. Mye 
av land ska pet i Røm skog var syn lig land, og 
Slavasshøgda var da en øy som ra get vel 115 
me ter over da ti dens hav ni vå. Un der is ti den ble 
hele om rå det kraf tig «gna get» ned, og sprek
kesystemene ble ut dy pet og ut vi det. I våre 
da ger in ne hol der de ofte sjø er.

Ny ere må lin ger vi ser at Slavasshøgda lig ger 
336 me ter over ha vet, og er det høy es te fjel let 
i Øst fold.

Ho ved vass dra get kom mer fra Set skog, og 
ved Mortegropa he ter det Tukuelva. Den går 
syd over gjen nom Røm sjø en, og vi de re som 
Os el va mel lom gren se røys 45 og 46 inn i Sve
ri ge. Der med ren ner en elv inn og en elv ut av 
byg da, og imel lom de to el ve ne lig ger Røm sjø
en. Det te reg nes som byg das leng ste og mest 
vann ri ke vass drag. Kopperudelva fra Vor tun gen 
fal ler i Kopperudvika, og gir vass dra get størst 
til løp. Iføl ge Nil sen er det til sam men 133 vann 
i Røm skog.

Hvor slo de før s te men nes ke ne seg ned?
Land skap og kli ma er i sta dig end ring, og det 
sam me gjel der næ rings vei er og le ve sett. Na
tur rik dom mer som ble skapt i lø pet av jor das 
his to rie, lå lett til gjen ge lig for men nes ke ne da 
de tok byg da i be sit tel se for vel 5000 år si den. 

Røm skog har til alle ti der vært den tyn nest 
be fol ke de byg da i Smålenene. Be byg gel sen er 
kon sen trert til dal fø re ne langs Røm men/

Røm sjø en, Tukuelva og Os el va. Sjø er og 
vass drag var i gam mel tid de vik tig ste ferd sels
årer, og det var helst her, og på ste der med 
gode næ rings mu lig he ter, at folk bo sat te seg. 
Ved ut lø pet av Røm sjø en lig ger «Utroa» mot 
Östervallskog i Värm land, mens «Nordroa» 
(Nord si da) er om rå det langs Tukuelva med 
ut løp i Bøvika. Der med om fat ter be teg nel sen 
«ro» et gan ske stort geo gra fisk om rå de. 

Det er gjort funn av gam mel bo set ting over 
det mes te av Røm skog. Ved Sand vi ka fin nes 
stein al der bo plas ser og der med spor et ter en 
rundt 5000 år gam mel be folk ning. I gren se om
rå de ne er det fun net stein al der bo plas ser fra 

ca 3000 år før Kris tus, blant an net ved Flaten 
og Trosterudelva. Funn av flint og koke gro per 
for tel ler om tid lig bo set ting i dis se om rå de ne 
med rik til gang på fisk og mat nyt tig vilt. Både 
Kir ke rud og Kurøen (Kørren) har også spor av 
sli ke eld re bo plas ser.

Også på ei en dom men Flaten er det re
gist rert stein al der bo plas ser, som kan da te res 
i for hold til den ma ri ne gren se. Her er det 
også fun net flint red skap og koke gro per. Sli ke 
bo plas ser var fangst og fis ke plas ser, og ikke 
går der. Nær he ten til vann og gode stren der var 
vik tig for valg av da ti dens bo ste der. Folk bod
de her så len ge næ rings mu lig he te ne var gode, 
og flyt tet vi de re når le ve kå re ne ble dår li ge.

Fast bo sett ing
Med ryd ding av går der kom et gry en de jord
bruk og den før s te fas te bo set tin gen i byg da. 
De eld ste går de ne ble tro lig ryd det like før 
vår tids reg ning. Grav hau ger og ar keo lo gis ke 
løsfunn på Flaten, Tros te rud, Bøen, Kurøen og 
Kir ke rud fra år hund re ne et ter Kris ti fød sel kan 
sam men med fle re old funn vit ne om tid li ge 
gårds dan nel ser. Noen av dis se ste de ne, som 
for eks em pel, Flaten, har hatt kon ti nu er lig bo
set ting helt fra stein al de ren for 4000–5000 år 
si den, alt så len ge før de ble går der.

Fle re av de eld ste navn på går der er usam
men sat te na tur navn som Flaten og Nes. Sli ke ste
der kan ha blitt ryd det i ti den rundt Kris ti fød sel. 

I 1987 be stem te Rømsjingene seg for at 
de res eget kul tur min ne nr 1 skul le være Nord–
Flaten i Utroa. Den reg nes som den eld ste byg
nin gen i Røm skog og ek si ste rer den dag i dag. 
Den ble flyt tet til Flatabråtan i 2004.

I byg da er det også to så kal te heim går
der med røt ter i vi king tid, ca. 800–1050 
et ter Kris tus. Både San dem på vest si den 
av Røm sjø en og Tran dem nord i byg da 
kan så le des ha vært går der på den ti den. 
San dem ble se ne re en del av Hau ke nes. 
De øv ri ge går de ne ble an ta ge lig ryd det i 
pe ri oden frem til Svar te dauden ca. 1350.

Be folk nin gen
Det har fra de eld ste ti der og frem til i dag vært 
li ten tall mes sig til vekst i be folk nin gen, og i 
en kel te pe ri oder er fol ke tal let blitt be ty de lig re
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Foto: Wi ki pe dia
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du sert. Fra 1801 til 1910 økte fol ke tal let fra 420 
til 497 per so ner, og i lø pet av 110 år var det te 
en øk ning på 77 per so ner, el ler vel 18 pro sent. 
Fra 1900 og frem til år 2000 har be folk nin gen 
økt til 674 per so ner, som ut gjor de en øk ning på 
37 pro sent i lø pet av 100 år.

Mens be folk nin gen alt så har vært sta bil og 
øken de et ter 1890, har den i tid li ge re ti der gått 
i bøl ge gang. Røm skog var sår bar når det gjaldt 
uår og epi de mi er. Byg da var ikke på noe tids
punkt selv for synt med korn. De man ge krigs
hand lin ger i gren se om rå de ne med på føl gen de 
på kjen nin ger og et ter virk nin ger har også vært 
sær lig be las ten de for vår bygd. 

Der som vi fore tar en be reg ning av det re la ti
ve fol ke tall ut fra skat te går de ne, kan fol ke tal let 
i Røm skog ha lig get rundt 100 per so ner i 1590
åra. Kil de: Byg de bø ke ne 1,2 og 3.

Fangst gro per – et sær trekk i Røm skog
Jakt på elg og reins dyr fore gikk fra for his to risk 
tid gjer ne ved styrt fangst el ler i fangst gro per. 
Dyr som ble ja get ut for stup el ler falt i gra ver 
var et lett byt te for je ger ne. De eld ste fangst
gro pe ne i Nor ge kan tid fes tes til ca 1500 før 
Kris tus, og ble på våre kan ter tatt i bruk for 
fangst av elg tro lig noen hund re år se ne re. 
Fangst me to den var van lig helt frem til 1700tal
let, og ble for budt ved lov i 1864. Fal let i de 
vel to me ter dype gra ve ne på før te dy re ne sto re 
li del ser. De kun ne bli lig gen de len ge hardt 
ska det og hjel pe lø se før je ger ne kom og av li
vet dem. Fangst gro pe ne var en så kalt pas siv 

jakt form. Je ge re flest had de nep pe noen per
son li ge fø lel ser for dyra. De var glad for fangst 
og mat auk, og had de en prak tisk hold ning til 
fangst me to de ne og føl ge ne for dy ret.

Bun nen på gra ve ne var gjer ne stein satt el ler 
inn re det med en tre ram me. Fra Røm skog fin
nes det tra di sjon om at gra ve ne had de en spiss 
stol pe i mid ten, slik at dyra ble spid det i hjel. I 
Set skog sat te de noen ste der fle re sta ker ned i 
gro pen.

Fangst gro pe ne var dek ket med kvist og 
jord, og umu lig å se for dyra langs trekk ru te ne. 
De fulg te be stem te ru ter i tran ge dal søkk el ler 
på små fla ter un der brat te re bak ker. Og det var 
helst her elg gra ve ne ble lagt.

I Røm skog var det på 1970tal let re gist rert 
så man ge fangst gro per at byg da ble lan sert 
som fangst gro pe nes kom mu ne. Fore lø pig er 
vel 70 sli ke fangst gro per lo ka li sert, og de fles te 
lig ger ved kjen te elg trekk ennå i dag. Fangst
gro pe ne er van ske lig å fin ne for di ter ren get 
lett blir over grodd, og bare små for dyp nin ger 
kan an ty de hvor de fin nes. Gan ske visst lig ger 
det man ge fle re, uopp da ge de fangst gro per i 
Røm skog. De lig ger spredt over hele byg da. 
I ny ere tid er det også av dek ket fangst gro per 
ved blant an net Vor tun gen. Gro pe ne ble ofte 
lagt fle re ved si den av hver and re, og man ge 
av dem er lo ka li sert helt inn til da gens ny ere 
be byg gel se. De fær res te i na bo laget har vært 
klar over at søk ke ne i ter ren get er kul tur min ner, 
og noen har der for brukt dem som fyll plass for 
kvist og ha ge av fall.
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Fin ne bo plas ser i Røm skog
I Røm skog er Lukashytta ved Hølvan
net den enes te gjen væ ren de byg ning 
fra finnebosetningen. Det er også 
den enes te i Øst fold og der med den 
sør lig ste bo set nin gen i Nor ge. Sør for 
Lukashytta er det tuf ter et ter finnebo
setning ved Ertevassfallet og Røvass
fallet. (Se nær me re be skri vel se un der 
ka pit te let Nord si da/Lukashytta).

Skog fin ner var en et nisk grup pe 
som stam met fra fin ner fra Savolax og 
Tavastland som slo seg ned i skog om
rå de ne i Sve ri ge og Nor ge, sær lig om
rå det som ble kjent som Finn sko gen 
på beg ge si der av den svensknors ke 
gren sen. Stør ste de len av den ne fins ke 
ut vand rin gen skjed de i lø pet av hund
re års pe ri oden ca. 1575–1660. Det var 
både per son li ge, øko no mis ke, po li tis
ke og sam funns mes si ge år sa ker som 
gjor de at de reis te. En av år sa ke ne var 
den are al kre ven de land bruks for men 
som de had de som ho ved næ rings
vei, svijordbruket (sved je bruk), idet 
de drev skif te bruk i ut mar ka ved å svi 
av gran skog og så rug i as ken, så kal
te rugbråter. Det te brå te bru ket ble 
en kel te ste der dre vet fram til ca. 1800, 
men grad vis gikk et ter kom mer ne over 
til fast åker bruk.

Skog fin ne ne lær te seg svensk el ler 
norsk og ble to språk li ge, men be holdt 
sin kul tu rel le sær art og det fins ke 
språket. Blan dings ek te skap ble tid lig 
van li ge. Ved slut ten av 1700tal let 
had de skog fin ne ne i stor grad blitt as
si mi lert inn i den sven ske el ler nors ke 
kul tu ren, en pro sess som var nær mest 
full sten dig full ført ved be gyn nel sen av 
1900tal let. Det skog fins ke språket er 

i dag utdødt. Skog fin ne ne ble i 1998 
an er kjent som en av Nor ges na sjo na
le mi no ri te ter (ved si den av kve ner, 
romá, ta te re og jø der). 

Eks pan sjon i pe ri oden 15501700: 
Un der den stren ge kli ma for ver rin gen 
i den så kal te «lil le is ti den» 13001850 
e.Kr. eks pan der te det savokarelske 
sved je bru ket i alle ret nin ger, ster kest 
i pe ri oden 15501700. Den ne sved
je bruks eks pan sjo nen fra Savolax og 
Ka re len gikk til Sve ri ge, NordFin land, 
Twer, Ingria, Est land og Nor ge.

Gran sko gen var ikke verd satt som 
tøm mer slik som furu. Den om ta les 
som unyt tig, og myn dig he te ne i Sve ri
ge øns ket gran kon su men te ne vel kom
men. Sam fun net vil le ha nye skat te
bor ge re, så der for ble ny kom mer ne 
sti mu lert med til bud om skat te fri het 
i star ten. Det te stat li ge lok ke mid let 
var ikke år sa ken til eks pan sjo nen, men 
det had de en po si tiv virk ning. (Kilde: 
Wikipedia)

Foto. Røm skog Fo to sam ling
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Kong Karl den 12.  
i Røm skog vin te ren 1716
Hvor dan fore gikk Karls be ve gel ser i Røm skog 
vin te ren 1716? Han kom inn over Tros te rud fra 
Östervallskog og tok isen fatt ved Os. Vin te
ren var svært kald, og my rer og vann var fle re 
ste der bunn fros ne. Det var pas se lig mye snø, 
og det sven ske in fan te ri var ut styrt med tru ger 
el ler ski. Han slo leir på hus manns plas sen Kir
ke rud un der Bøen. Uten for Røm skog kir ke stil te 
han opp sine styr ker til bønn. Da han dro vi de re 
over til Set ten, kan han mu li gens ha gått over 
Trandemsætra og Mortegropa. Men an ta ge lig
vis gikk han inn på land ved Kop pe rud, og red 
den kor tes te vei en til Grøvika i Hal lan gen. Fra 
Set ten dro han inn til pas set ved Langtjenn på 
Kongtorpfjellet, som ikke var be vok tet, og der
fra vi de re til Lø ken i Hø land.

Karl 12.s felt tog i 1716 var mis lyk ket, og 10. 
juli trakk han seg ut av Nor ge. Mel din gen om 
sven ske nes til ba ke tog ble mot tatt med stor 
ju bel. Det ble holdt tak ke guds tje nes te med 
klok ke rin ging i lan dets kir ker og skutt sa lutt fra 

fest nin ge ne. Men fle re byg der var ned brent 
og rui nert. Un der kri gens gang døde man ge i 
Rø de nes og Røm skog av smitt som me syk dom
mer, og fle re går der lå øde. Ennå på slut ten 
av 1800tal let le vde det tra di sjon om kri gens 
på kjen nin ger i Røm skog. I kalls boka for tel les 
det om et hus på Kurøen som Karl 12 på ei e
rens bønn ikke bren te ned. Men han hug get av 
dør hengs le ne.

Skogsdrift, tøm mer flø ting  
og fløy te dam mer
Skogs drift
Sko gen var og er den vik tig ste na tur res surs i 
Røm skog. For uten å være jakt og bei te mark, 
har den fra umin ne li ge ti der gitt rå stoff til 
hus byg ging, bren sel, gjer de fang og ne ver til 
tak tek king. Tøm me ret fikk in gen stør re bruks
ver di før sag bruks næ rin gen for al vor gjor de 
seg gjel den de fra an nen halv del av 1600tal let. 
Da var det mu lig å flø te tøm mer ut til de sto re 
vass drag, og uten bygds tre last hand le re gikk 

Lo kalt spill. Fra mar ke rin gen av Karl den 12. 8.mars 2016. Foto: Eli za beth Wir sching
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Hes ter, tøm mer på sle der vin ters tid. Foto: Øst fold Fyl kes bib lio tek.

Flø ter lag fra Langebekk og Skår sjø en ved Østtukun et ter endt ar beids dag. Langebekk dan ner gren sa mot Sve ri ge lengst øst i Røm-
skog. Fra Langebekk går vass dra get vi de re inn i Sve ri ge. Der med ble norsk tøm mer flø tet via Sve ri ge. Det ble ført ned gjen nom 
sjø en Töck, og vi de re gjen nom Foxen og inn i Sto ra Lee. Fra den ne sjø en går en lang vik inn i Mar ker, og den er at skilt fra Øy mark sjø en 
i Fredrikshaldvassdraget med et smalt eid. Her lig ger det lang strak te tjer net Skinnarbutjern, og ka nal byg ge ren En ge bret Soot byg get 
ka nal og kjer rat for over fø ring av tøm mer fra svensk til norsk side. Den ne var i drift helt frem til mid ten av 1950-åra. Foto: A. Pers son, 
Sve ri ge. ØFB. 82-668.
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Tøm mer va se i Ertevassbekken. Med stokk leng der på opp til 10 me ter på slip tøm me ret var det en stor ut ford ring å flø te tøm me-
ret uten at det ble sli ke va ser som på bil det. Ertevassbekken og and re bek ker var gan ske sma le og gjor de flø tin gen van ske lig. 
Det hend te ofte man måt te bru ke dy na mitt til å løse opp i va se ne, og det var ikke uvan lig at flø ter ne fikk seg et ufri vil lig bad. 
Foto: Røm skog fo to sam ling.

be visst inn for å skaf fe seg rå stof fer til sag bruk 
ved ut lø pet av el ve ne. 

Sag bruks reg le men tet av 1688 in ne bar at 
bare en kel te sto re og etab ler te sag bruk fikk pro
du se re for eks port. De gjen væ ren de ble re du
sert til så kal te bon de el ler byg de sa ger, slik det 
var i Røm skog. Skogeiende bøn der skul le først 
og fremst sel ge tøm mer til de sto re tre last hand
ler ne. Hen sik ten med reg le men tet og pri vi le gi
e ne var å få bed re kon troll med tøm mer mar ke
det, pro duk sjon, ut før sel og pri ser på tre last. 
Den of fi si el le be grun nel se var å be va re sko
ge ne på Øst lan det mot ut hug ging og rov drift. 
Men det var alt så kjøp men ne nes for tje nes te og 
myn dig he te nes in ter es se det hele bun net i. 

Sko ger i Glom ma da len og langs Fredrikshalds
vassdraget sto ennå på mid ten av 1600tal let 
gan ske urørt. Her kom der for tre last hand le re i 
by ene til å kon kur re re om tøm mer mar ke de ne. 
Sko ge ne i Røm skog var på lin je med and re fjernt
lig gen de skogs byg der mu lig he te nes mar ked, og 

også her fra gikk det for det mes te ube hand let 
rund tøm mer til sag bruk ved de sto re fos se fall, 
sær lig langs Tis ta. I Røm skog var det in gen sto
re vann fall, som kun ne gi pro duk sjon av noen 
be tyd ning. Dess uten var det for lang og kost bar 
trans port til ut før sels hav ne ne. Der for var det mest 
hen sikts mes sig å flø te rå va re ne ut av byg da, og 
Røm skog for ble der med et vik tig tøm mer mar ked. 
I åre ne et ter 2.verdenskrig var det opp til 100 ar
bei de re fra 30 for skjel li ge kom mu ner i Nor ge på 
jobb i Rømskogs sko ger.

På 1700 tal let var Sunds rud, Flaten, Rings by, 
Bøen og Hau ke nes be ty de li ge skog går der. Flaten 
har skog vest over til byg de gren sa mot Mar ker. 
Sko gen un der Hau ke nes går vest over til fyl kes
gren sa mot Akers hus, og opp til Vortungsbekken 
nord vest for Ram berg. Sko gen på Bøen strek ker 
seg øst over til svens ke gren sa. Det lå også sto re 
sko ger til Tran dem, som går øst over til riks gren sa 
og nord over til Set skog i Akers hus. Tu kun had de 
skog vest over til de let mot Set skog. 



39Kulturhistorie  |  Rømskog

F r a  d e n  n æ r e   f o r  t i d

Skog ei en dom me ne ble at trak ti ve for kjøp
menn i Fred riks hald et ter at det var mu lig å 
flø te tøm mer ut av byg da. Adels man nen og 
Nor ges kans ler, Jens Bjel ke, var en av de før s
te som opp da get Rømskogs na tur her lig he ter, 
skjønt han nep pe noen gang be søk te byg da. 
Han var sterkt opp tatt av tøm mer han del og flø
ting, og eide rundt 1650 Tros te rud og Flaten, 
og åtte år se ne re også Rings by. Så le des had de 
han i mot set ning til man ge and re adels menn 
kom mer si el le in ter es ser. For bor ger ska pet var 
for ret nings drift sel ve det øko no mis ke fun da
ment. For eks em pel eide Pe der Ol sen Nord
mand i Fred riks hald i 1666 hele Sunds rud.

Det mes te av tøm me ret til Tis te dal og Fred
riks hald kom så le des fra Vingertraktene og 
Røm skog. Her sto sko ge ne ennå for det mes te 
ube rørt, og det var let te re og bil li ge re å flø te 
tøm me ret via sven ske vass drag.

Fløy te dam mer
Ved Langebekk var det tøm mer flø ting fra tid lig 
på 1700tal let, og tro lig enda tid li ge re. Det ble 
et ter hvert an lagt en rek ke dam mer i vass dra get. 
Den be røm te ka nal byg ger og fløtningsingeniør 

En ge bret Soot var i Røm skog i 1832, og var med 
på å byg ge dam mer. Sli ke an legg gjor de både 
gren sevass dra get Langebekk og den til stø ten de 
sven ske elva fra Skår sjø en fløtbar. Soot had de 
med seg sla ver fra Fred rik sten fest ning til å ut
fø re ar bei de ne. Til Langebekk kom det tøm mer 
fra Hølvannet og Stangebrøt med Slatjern, samt 
Er te van net. Dis se vass drag ble tro lig ikke byg
get ut før på 1870tal let. Dess uten ble det ført 
tøm mer til Langebekk fra den til stø ten de sven
ske elva fra Skår sjø en, og fra Set skog. Her var 
med and re ord et knu te punkt, og det var både 
nors ke og sven ske flø te re i mann ska pe ne.

En del av tøm me ret fra Røm skog ble ført fra 
den vest re del av byg da gjen nom Risenelva 
og ned til Fredrikshaldsvassdraget. Fra gam melt 
av ble den ne flø tin ga ut ført av grunn ei e re ved 
Risenelva. Si den elva ren ner i Rø de nes ned til 
Rø de nes sjø en, var flø ter ne fra Rø de nes.

Dam me ne ble an lagt ved ut lø pet av van ne
ne, el ler ved den ned re ende av ro li ge par ti er i 
el ver og bek ker. De ble byg get for å ta vare på 
smel te van net og skaf fe vann nok til at tøm me
ret kun ne frak tes ned over vass dra get. Der med 
kun ne også små bek ker be nyt tes til flø ting. 

Røvassdammen og fle re and re fløy te dam mer var dobbeltveggede laf te dam mer fylt med stein. De pa ral lel le veg ge ne var ca. en 
 me ter fra hver and re og ble holdt sam men av innlaftede stok ker på tvers. Foto: Røm skog fo to sam ling.
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Så kal te skå dam mer var en slags side dam mer. De 
ble an lagt ute i bek ken, el ler ved svin ger og 
grun ner i elva. Sli ke dam mer skul le for hind re at 
tøm mer stok ke ne sat te seg fast, el ler fløt inn på 
grun na. Tøm mer bro ene var plas sert un der vann 
ved pro ble ma tis ke ste der i bek ker, el ver, fos ser 
og stryk, der stok ke ne lett kun ne bli sit ten de fast 
i flo ker. Flø te el ler tøm mer ren ner ble byg get 
for bi el ler uten om van ske li ge par ti er i vass dra
ge ne. Ved å slip pe vann i ren ne ne ble stok ke ne 
sendt vi de re ned over.

Dis se an leg ge ne som stort sett var byg get 
i tre, kre vde år lig ved li ke hold og for ny el se. 
Slikt ar beid ble nøye plan lagt i for hold til fløt
ningssesongen, og ar beids fol ke ne ble der med 
sik ret en jev ne re sys sel set ting i lø pet av ar beids
å ret.

Gård, grend og gran ne lag
Går de ne slik vi kjen ner dem i dag, var stort sett 
etab lert på slut ten av 1500 og be gyn nel sen av 
1600tal let, og vi kan alt så føl ge noen av dem 
til ba ke til mid del al de ren og enda len ger. Går
de ne var i ut gangs punk tet udelt, men ble et ter 
hvert som fol ke tal let økte, delt opp i fle re bruk; 
det ble an lagt hus manns plas ser som se ne re ble 
selv ei de går der.

En kel te går der lå av si des i for hold til kom
mu ni ka sjo ner og kir ke sted. I Røm skog bruk
te man be teg nel sen «grann tett» der det var 
tet test mel lom går de ne. Av si des lig gen de små 
bruk langt til skogs ble kalt «skauerhim». 

Tra di sjon og sam hold i gran ne sam fun net 
holdt seg stort sett ufor and ret i Røm skog helt 
frem til 1930åra. Gran ne er tro lig et noe vi de re 
be grep enn nabo. Der som en gård ble be teg
net som gran ne gård, til hør te den iføl ge lo kal 
tra di sjon også gran ne la get. Sam ti dig kun ne en 
gård lig ge i gran ne la get uten å være gran ne
gård, og går de ne i «bearlaget» be høv de ikke 
nød ven dig vis være gran ne går der. Be teg nel sen 
gjaldt alle som bod de fast på gran ne går der, 
små bruk og plas ser. 

Den gam le gren de inn de lin gen var fast. 
Gran ne går den var ikke av gren set til går der 
med fel les inn marks gren ser. Inn mar ka var inn
gjer det om rå de. Sko ge ne, der imot, kun ne 

dan ne fel les skog gren ser mel lom går de ne, uten 
at de der med ble kalt gran ne går der. Tørn by og 
Tårn by er gran ne går der, men til hø rer hvert sitt 
«bearlag». En yng re be teg nel se er «krok», som 
også ut gjor de et be stemt geo gra fisk om rå de, 
men ikke nød ven dig vis det sam me som gren
da. Så le des har vi for eks em pel «Nordlikroken» 
og «Øst kro ken».

Skog bru ket har til alle ti der vært den vik tig
ste næ rings vei og byg das øko no mis ke rygg
rad. Skogs ar beid fore gikk om vin te ren, og før 
skogs ma ski ne ne for al vor gjor de sitt inn tog, var 
be ho vet for ar beids kraft så stort at det en kel te 
år måt te hen tes inn uten bygds skogs ar bei de
re. I som mer halv å ret la jord bru ket be slag på 
det mes te av ar beids kraf ten, og der for var det 
i man ge år en vek sel virk ning mel lom skog og 
jord bruk. Den ne vek sel virk nin gen var en ver
di full øko no misk driv kraft, og så vidt vi tes, har 
det ald ri vært re gist rert noen ar beids le dig het i 
Røm skog.

Set rer, hus manns plas ser  
og ned lag te bo plas ser
Røm skog var en av de få byg der i Smålenene 
med set rer. Noen ble så kal te «høy in ger», som ble 
brukt til slåt te land. Se ter drift var van lig vis knyt tet 
til åpne bei te vid der, og der for var slik form for 
hav ning ikke så vik tig i Smålenene som and re 
ste der i Nor ge. Hu se ne på set re ne var hel ler 
ikke så man ge og for seg gjor te som len ger opp 
i lan det. Van lig vis var se ter vol len bare på et par 
mål, og her var det som re gel opp sam ling av kyr 
som skul le mel kes.

På 17001800 tal let fan tes det ca 50 set rer 
i byg da. De fles te var ute av bruk på slut ten 
av 1800, men vi vet at Bottsetra var i bruk til 
be gyn nel sen av 1900. And re set rer som nev nes 
er Flatasetrene, Bøsetrene, Flinttjernsetrene og 
Olavsetra (Jørnesetra) 

Hus manns plas ser
Går de ne i byg da had de en el ler fle re hus manns
plas ser, og ble al le re de fra be gyn nel sen av 1800 
tal let skilt ut som egne bruk. De få som er igjen i 
dag har ikke be nev nel sen hus manns plas ser, men 
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er leid ut som bo li ger.I byg da er det et stort an
tall ned lag te bo plas ser. Fra flyt tin gen har skjedd 
over en lang pe ri ode, og de sis te ble fra flyt tet 
for ca 50 år si den, men man ge blir i dag brukt 
som fe rie ste der.  Noen  var så kal te «skauerhim», 
som etterhvert ble re vet ned, og vi ser nå bare 
grunn stei ne ne. På Lukashytta bod de det folk 
til 1923.  På  Ertevassfallet var det bo satt folk 
til  be gyn nel sen av 1950 tal let. På Nordgards
lund var en fa mi lie bo satt til be gyn nel sen av 
1960tal let. Bar na fra dis se hus manns plas se ne 
had de lang og tung vint sko le vei, en 23 ti mers 
gan ge, og det var da godt å kun ne over nat te 
hos fa mi lie og ven ner i byg da. Vi har også bru
ker ne øst for kir ken: Kurøen, Sand vi ka, Rings by, 
Gravlidalen,Tei gen og Østtukun. Bar na had de 
et ter hvert sko le skyss, men  vei en var lang, så 
det var greit med be søk hos fa mi lie i byg da 
noen gan ger.

Elek tri si tet, sag bruk og møl ler
Elek tri si te ten var den vik tig ste tek nis ke ny vin
ning, men det tok lang tid før hele Røm skog 
ble for synt med kraft. 

Det før s te kraft verket i byg da ble byg get på 
Trandemsætra i 1913, og det var i drift frem til 
1918. På et mas se mø te høs ten 1919 ble det 
ned satt et ut valg som skul le ut re de byg das 
strøm for sy ning. Ko mi te en fore slo året et ter at 
kom mu nen skul le byg ge ut den me ka nis ke de
len av et kraft an legg i Kopperudfossen, mens et 
pri vat sel skap tok seg av den elek tris ke del av 
an leg get. I 1920 åra ble det byg get tre små, pri
va te kraft verk, som et ter hvert ble over be las tet. 
Tros te rud grend fikk elek tri si tet fra et kraft verk 
på svensk side av gren sa. Så le des fikk byg da 
lang somt men sik kert elek tri si tet både i pri va te 
hus hold nin ger og kom mu na le byg nin ger. I den 

Teg ning av Nylendfossen kraft sta sjon, som ble satt i drift i 1924. Nylendfossen lig ger ved ut lø pet av Klubbetjenn. To tal ef fekt 
var på ca 10 kVA. Kraft sta sjo nen be står av ren ne for vann, tur bin, re gu la tor og over fø ring til dy na mo/ge ne ra tor som pro du-
ser te strøm til pri vat for bruk. Til venst re kom mer van net inn til tur bin som over fø rer ener gi en til ge ne ra tor som pro du se rer strøm. 
To tal leng de på led nings net tet var 2800 me ter. Fall høy den er 4 me ter. De som øns ket strøm måt te inn gå av ta le med ei er ne el ler 
sty ret for elek tri si tets ver ket. På et abonnentsmøte 25. no vem ber 1940 ble det inn gått kon trakt med åtte hus ei e re som øns ket 
å få in stal le re to lam per à 25 Watt i sine hus. Eier: Røm skog fo to sam ling.
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nye sko len i Tukkun krets ble det i 1920 lagt inn 
lys i den sto re sa len i an nen eta sje.

I den før s te ti den had de ikke alle like stor 
tek nisk inn sikt når det gjaldt elek tri si tet. Tørn
bykroken var et av de ste der som fikk strøm fra 
kraft ver ket i Steinbyfossen.

Steinbyfossen
Elva ned til Røm sjø en ren ner for bi går den 
Stein by, og det var kvern og sag bruk og se
ne re elek tri si tets verk i Steinbyfossen. Kvern «til 
husfornødenhet» er nevnt i 1723.

Møl le bru ket ble kan skje bygd i be gyn nel sen 
av 1800tal let. Vi vet ikke hvor len ge møl la var i 
drift. På slut ten av 1800tal let el ler be gyn nel sen 
av 1900tal let ble det bygd sag bruk om trent på 
sam me sted i Steinbyfossen. Saga var tro lig i 
bruk i få år, og det var ikke man ge res ter igjen 
da det ble bygd elek tri si tets verk her i 1923. 
Det te ver ket ga strøm til Øst kro ken, Tørn

Jør gen Dahl ved den før s te kraft sta sjo nen på Røm skog. Hans 
bes te far Jør gen Jo vall byg get den ne i 1913 ved Tran-
demsætra. Den var i funk sjon til flom men øde la dam men i 
1918. Foto: Nils Nils sen, 1998.

bygrenda, Bøen, Kir ke rud, kom mu ne lo ka let og 
kir ken, og det var i bruk til det kom ny lin je fra 
Ørje/Rø de nes i 1950. Røm skog var den sis te 
kom mu nen i Øst fold som etab ler te kom mu nalt 
Everk. 

Stang har anlagt everk i Oselva. Dette er 
fortsatt i bruk.

Møl ler og sag bruk
Røm skog har ald ri hatt noen stor in du stri, og de 
fles te be drif ter var mind re fore tak. Tid li ge in
du stri el le til tak i byg da var bek ke møl ler og små 
vann sa ger.

Lite ra sjo nell drift og dår lig skjøt sel før te til 
at sko ge nes til stand var i til ba ke gang frem til 
be gyn nel sen av 1900tal let. Fra ti den rundt 
før s te ver dens krig og frem over kom det man ge 
damp og die sel drev ne gårds sa ger, som også 
pro du ser te for salg. Fle re sli ke sag bruk var mo
bi le og ble brukt et ter be hov på uli ke ste der i 
byg da. Noen av sa ge ne, som Røm skog sag A/S 
og Tårn by sag, var i drift helt opp til våre da ger. 
Dis se sa ge ne skap te man ge ar beids plas ser.

Ned gang i tøm mer pri se ne før te til at det 
sær lig i 1920 og 1930åra ble byg get man ge 
små sag bruk på en kel te går der. De skar først 
og fremst for å dek ke lo ka le be hov, og pro duk
sjo nen var der med be gren set. De fles te sa ge ne 
var flytt ba re og dre vet med mo tor kraft, sær lig 
damp ma skin. Noen få an legg som Trosterudsa
ga, gikk med vann kraft; her var det tur bin drift. 

De fles te sa ger fikk kort le ve tid, og det har 
sam men heng med sving nin ger i tøm mer pri ser, 
skif ten de mar ke der og tre last kon junk tu rer i sin 
al min ne lig het.

Møl la ved Kopperudfossen, som var i drift 
fra 1800tal let, fikk tur bin rundt 1910, og Ole 
Berg quist hen tet den med hest på Bjør ke lan
gen sta sjon. Det var et mind re vass hjul midt 
mel lom dam men og møl la, og det te dro en 
takstikkemaskin. Den gang var det van lig å tek
ke tak med tak stik ker, som ble lagt i enmeter
skoster og solgt i fav ner. I 1923 ble møl la solgt 
til kom mu nen og ble dre vet av fle re møl le re 
gjen nom åre ne. 

Et ter sis te krig ble møl la igjen solgt til pri
va te, og vi skal se ne re se at det da var mind re 
virk som het. Kor net som ble malt, gikk mye til 
dy re fôr. Møl la ble ned lagt i 1965.
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Små sag bruk med kort le ve tid
Sa ge ne ble na tur lig nok lagt i tilnytning til fos
se fall og vass drag, der det var let test til gang på 
tøm mer. Et ter hvert som den tek nis ke ny vin
ning kom til skog bru ket gjen nom trans por tab le 
lo ko mo bi ler, sto man fri ere til å vel ge skur plass. 
Da ble det mer van lig å plas se re sa ge ne langs 
vei er, slik at det var lett for las te bi le ne å kom
me til.

I 1920  og 30 åra gjor de las te bi le ne sitt inn
tog og av løs te hes ten som trekkraft over lan ge 
dis tan ser.

De fles te sag bruk i Røm skog kom et ter 
1920, og fikk kort le ve tid. De var små og dre vet 
uten vann kraft. Det var stort sett byg das egne 
folk som drev sli ke sa ger, og rå stoff ble hen tet 
fra egen skog el ler i na bo laget. Hvor for kom 
dis se sa ge ne så pass sent, og med så kort va rig
het? Til gang på rå stoff var ald ri noe pro blem, 
men trans por ten av fer dig vir ke var van ske lig. 
Da las te bi ler fikk inn pass i mel lom krigs ti den 
end ret si tua sjo nen seg ve sent lig. For ed let 
tre last kun ne nå kjø res di rek te til mar ke de ne. 
Også som mer hug get kubb kun ne kjø res di rek
te til Saugbrugs el ler Bor re gaard. 

Før bi le nes tid var Røm skog hen vist til å 
le ve re sitt tøm mer i ufor ed let stand gjen nom 
sven ske vass drag.

Den lo ka le for ed ling av tre vir ke var li ke vel 
be gren set og møt te uten bygds kon kur ran se 
fra sag bruk som lå nær me re mar keds plas se
ne. Lang og kost bar trans port var et for dy ren
de ele ment. I 1920 og 1930åra ble det som 
kjent skå ret tre last på fle re sa ger dre vet med 
flytt ba re damp ma ski ner. Sli ke lo ko mo bi ler ble 
satt opp ved Torv hau ge ne ved Lang van net, 
på Flatasetra, på Ny bru og på Römungsnäset. 
Tre las ten ble kjørt med las te bi ler på vin ter vei er 
over fros ne vann og my rer, og det mes te gikk 
inn i Sve ri ge. Et ter kri gen var ikke det te len ger 
lønn som drifts form. 

Jør gen Jo vall anla rundt 1920 ei sag på 
Trandemsætra. Den ble dre vet av rå ol je mo tor 
og had de en spin del med bare ett blad, samt 
balansevedkappe. Saga ble ned lagt i 1927, og 
mo to ren hav net et ter en om flak ken de til væ rel
se på Fol ken borg Mu se um på My sen, der den 
nå står. I 1928 byg get Jør gen Jo vall en ny sag 
rett nord for vei krys set mot FV 21.

Sag tøm me ret ble frem de les hen tet fra egen 
skog, noe tøm mer ble også inn kjøpt fra na bo er. 
Saga had de to bla der for kant skjæ ring og klø
ving, samt vedkappe. Den ble dre vet av en lo
ko mo bil på 10 hes te kref ter og fyrt med sag flis. I 
1935–36 ble det byg get to åpne hus for tør king 
av bakhunved. Damp ma ski nen var i bruk frem til 
1952, og saga fikk elek trisk drift året et ter. To, tre 
år se ne re ble den ned lagt og re vet.

På nord re Hau ke nes var det en gårds sag 
med rå ol je mo tor. For uten å skjæ re til hus be hov, 
skar den tak stik ker for salg. Saga ble an lagt ca. 
1920, og var ikke i drift et ter 1928.

Leir vik saga var an dels sag og byg get i 1929. 
Den brant 9. ok to ber 1943, og ble satt opp igjen. 
Den var i drift frem til 1965. Før Røm skog Sag 
kom, had de den ne saga størst pro duk sjon i byg
da. En van lig se song vin ter og vår var te 100–150 
da ger, og det var også virk som het her om som
me ren og høs ten. Dag lig skur var rundt 20 tylf ter, 
og det te ut gjor de 4000–6000 ku bikk me ter i året. 

Også saga ved Ei det var av be tyd ning i en 
pe ri ode. Dess uten var det en sag ved Nordgard
slund. Nybrusaga ble byg get ca. 1934 og dre vet 
med ol je mo tor, og et ter hvert med lo ko mo bil. 
Den ble ned lagt før 1950. Saga på Flatasetra var 
damp sag og an lagt en gang før 1920. 

I 1939 ble den byg get om, og var i drift fram 
til krigs ut brud det i ap ril 1940. Noe av år sa ken 
til ned leg gel sen var at det var ve sent lig sven
ske ar bei de re på saga, og un der kri gen had de 
de in gen mu lig het til å kom me på jobb. Også 
Langvassaga fra 1937 var damp sag. Sag hu set 
ble se ne re be nyt tet til elg bane på skyt ter ba nen.

Bøsaga ble byg get i 1930, og Venemostua 
ble flyt tet dit som hus væ re for ar beids fol ke
ne. An dre as Kind ble an satt som skog be sty rer 
og sjef for saga. I de før s te åra ble det skå ret 
re la tivt sto re tøm mer par ti er både ved Bøsaga 
og Fjørbekktjennsaga. Det ble kjøpt las te bil til 
plan ke trans port, og Hå kon Rings by var sjå før.

Rag nar Tøns berg fra Aur skog anla Torv
haugsaga på be gyn nel sen av 1930tal let. Han 
var da vel 20 år gam mel, og had de tatt med 
seg en trans por ta bel sag inn ret ning dre vet 
med rå ol je mo tor. Han kjøp te tøm mer på rot i 
Langvasshøgda, og sag bru ket var i drift frem til 
1938. Da flyt tet han til År nes og anla et stør re 
an legg der.
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Gravlidalsaga ble byg get ved vei krys set ned 
til Da len, og ble bare brukt til hus be hov og 
til skur for skogs hus. Den ble dre vet av trak
tor med kraft ut tak og fikk kort le ve tid. Også 
Oppstusaga som ble an lagt vest for hu se ne 
på Rings by et ter sis te krig, var kun be reg net 
på hus be hov. Den ble dre vet av trak tor med 
kraft ut tak frem til 1952, da det kom strøm fra 
Mar ker og der med elek trisk drift

Gode trans port for hold fra pro duk sjons sted til 
mar ke de ne var av gjø ren de for lønn som he ten. 

Saga på Kirkerud
Harry Johannessen startet et lite sagbruk på 
Kirkerud. Dette er fortsatt i bruk til bondeskur. 
Denne drives av kraftuttaket på en traktor.

Post, te le graf, toll sta sjon  
og bu tikk 
I 1862 kom det før s te post åp ne ri et i Røm skog, 
og det var pri vat. Pos ten kom over My sen og Rø
de nes. Den ble hen tet én gang hver an nen uke 
på Kal lak, og her ble det sam ti dig le vert post fra 
Røm skog. Før Fjell vei en ble kjør bar rundt 1870, 
måt te post man nen bære pos ten til Røm skog. 
Om vin te ren gikk han ofte i dyp snø, og post sek
ken kun ne veie opp til 30 kg. Da var det godt å 
kun ne over nat te på post hu set Haukebøl. 

Også på Tran dem var det tid lig post åp ne ri, 
og her var det sam ti dig bu tikk. Går den lig ger 
sen tralt, og både den gam le og den nye vei en 
pas ser te her. Den nye vei en til Bjør ke lan gen var 
fer dig i 1898. 

De dår li ge vei ene bi dro til et man gel fullt 
post ve sen. Post ve se net i kom mu nen var me
get util freds stil len de, og her reds sty ret send te 
i 1904 søk nad til «post sty rel sen» for å få en 
an nen ord ning. 

Her reds sty ret fore slo at pos ten i frem tiden 
ble eks pe dert over Bjør ke lan gen jern ba ne sta
sjon og Set skog. Vei en fra Røm skog post åp ne ri 
til Bjør ke lan gen var ca 20 km kor te re enn fra 
My sen. Der som det kom et post åp ne ri på nord
si den av Røm sjø en, vil le det kos te fem kro ner 
pr tur å kjø re pos ten dit fra Bjør ke lan gen. Her 
var den stør ste be byg gel se, og det mes te av 
pos ten til byg da kom hit.

Vei en over Gåsvikfjellet var ennå ikke fer dig 
i 1904, men det var an gi ve lig li ke vel frem kom
me lig der. 

Set skog var også in ter es sert i en slik post
ord ning, og søk na den re sul ter te i at Røm skog 
fikk pos ten over Bjør ke lan gen med post åp ne ri 
på Tran dem. I 1916 slut tet Røm skog her reds
sty re seg til Setskogs søk nad om å ut vi de post
om bæ rin gen på Set skog og Røm skog fra tre 
da ger i uka til alle «søknedager» (hver da ger).

«Ur skog  Hølandsbanen» fikk stor be tyd ning 
for post ve se net. Fra og med 1. juli 1905 gikk 
pos ten fra Røm skog til Bjør ke lan gen og re tur 
tre da ger i uken. Helt frem til 1918 gikk pos ten 
med hest mel lom Bjør ke lan gen og Røm skog. 
Et pri vat ak sje sel skap sat te da som kjent i gang 
den før s te bil ru ta. 

I lan ge pe ri oder om vin te ren var vei en til 
Bjør ke lan gen så dår lig at den ikke kun ne kjø res 
med bil. Da var hes ten god å ha. 

Te le graf
Te le fo nen var for uten elek tri si te ten den vik tig
ste tek nis ke ny vin ning i vår tid, men det tok 
fle re år før te le fon net tet ble ut byg get i Røm
skog. Også på det te om rå de var ut vik lin gen i 
Akers hus av gjø ren de. Både vei og jern ba ne
ut byg ging bi dro til en tet te re kom mu ni ka sjon i 
en stør re re gio nal sam men heng. Sam ti dig med 
vei ut bed rin gen kom det der for te le fon for bin
del se med Set skog og Bjør ke lan gen.

I 1891 var det te le fon lin je fra Lil le strøm til 
Aur skog. Med jern ba nen kom også te le fon ut
byg gin gen, og i 1898 kom det te le fon for bin
del se fra Bjør ke lan gen til Set skog og Røm skog. 

An ta ge lig ble det i 1898 an lagt te le fon, som 
var til knyt tet Hølands te le fon ved Setskogen 
sen tral. Rømskogs før s te sen tral, «Sønd re Røm
skogen» på Skjønhaug, kom i 1905, og året 
et ter kom det sen tral for hele byg da. I 1912 var 
det 22 abon nen ter. Bed re te le fon sam band ble 
en sta dig stør re ut ford ring. 

Hø land Te le fon sel skap var rundt 1905 an
svar lig for alt te le fon sam band i dis trik tet. I 
Røm skog had de bare seks–syv per so ner på den 
tid egen te le fon. Lin je ne var til knyt tet Hølands
telefonen ved Set skog sen tral, og når noen 
ring te til Røm skog, ring te det i alle te le fo ne ne 
sam ti dig. Der med måt te hver abon nent ha sitt 
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eget rin ge sig nal, som gikk på an tall gan ger det 
ble ringt. Abon nen te ne fikk rin ge sig nal i num
me rert rek ke føl ge. 

De i byg da som had de te le fon, føl te det 
som en plikt å hol de vakt ved te le fo nen. Der for 
måt te all tid et av bar na være hjem me. Si
den det kun ne gå man ge da ger mel lom hver 
opp ring ning, var ikke den ne opp ga ven sær
lig spen nen de. Men når sam ta le ne først kom, 
kun ne de bli lan ge, for di tel ler skritt og be ta ling 
for pe ri oder ennå ikke var inn ført. Den gan gen 
kos tet det 10 øre å låne te le fo nen.

Så len ge det var en kelt lin jer, kun ne sam ta
le ne lett over hø res av uved kom men de. Byg
de nytt og slad der kun ne på den må ten få stor 
spred ning. Det hend te at folk som tyv lyt tet, ble 
så in ter es sert i sam ta le em net at de glem te seg 

Te le fo nen kom til Røm skog via Set skog og var ikke i hver 
manns eie den før s te ti den. Gjen nom åra frem til au to ma-
ti se rin gen i 1979 had de man to te le fon sen tra ler i Røm skog, 
en nord i byg da og en sør. De før s te te le fo ne ne var nok så 
 enk le, men et ter hvert kom også kuns ten til å pre ge ap pa-
ra te ne slik som den ne for seg gjor te ut ga ven fra Vest re Bøen. 
Foto: Kjeld Mag nus sen.

bort, og uten vi de re blan det seg inn i sam ta len. 
Noen men te også å kun ne se per so nen i and re 
en den av trå den.

Han dels folk og bu tik ker
Folk var stort sett velforsynt med kjøtt, melk, 
smør, ost, egg og fisk. I Røm skog byg da skor tet 
det mest på korn og ko lo ni al va rer, som måt te 
kjø pes uten fra. For uten brød mel var det be hov 
for kaf fe, suk ker, salt og kryd der. Noen bøn der 
som pro du ser te smør og ost, solg te gjer ne til 
bu tik ker i na bo laget, og kjøp te ko lo ni al va rer for 
pen ger de fikk. Mat va re man ge len var mest føl
bar i krigs og kri se ti der. Kort av stand til sven ske 
gren se byg der var til stor for del, og kun ne også 
gi va rer det var van ske lig å skaf fe hjem me. Hus
hold nings red ska per, gjen stan der til inn red ning, 
klær og sko ble for det mes te kjøpt uten fra.

Om før sels han del
I byg der med spredt be byg gel se og lan ge, 
van ske li ge vei er fore gikk det el lers mye så kalt 
om før sels han del. Skrep pe ka rer og om rei sen
de krem me re solg te va rer på dø re ne. Noen av 
dem kom fra Sve ri ge, mens and re var ta te re 
el ler jø der.

Ta ter ne solg te helst vis per, slei ver og gjen
stan der i me tall. De fles te pro duk te ne had de 
de til vir ket selv. Det kom også noen om rei
sen de sel ge re fra Oslo og and re byer i både 
Nor ge og Sve ri ge. «Gårdfarehandlende» el ler 
«Boråsere», som de også ble kalt, had de pri
vi le gi um til å rei se rundt og sel ge vad mel og 
an net ull tøy, samt tra di sjo nel le sven ske hus flids
pro duk ter. Selv om de helst opp søk te by ene, 
dro de også gjer ne gjen nom gren se byg de ne.

Om rei sen de han dels folk re pre sen ter te ofte 
et frem med og far ge rikt inn slag i byg de mil jø et.

De før s te fas te bu tik ker
De før s te bu tik ke ne var tro lig på San dem, 
Flaten og Vest by, og bu tikk drif ten var der med 
knyt tet til går der. Vei og tog for bin del se fikk 
stor be tyd ning for ut vik ling av bu tik ker. noen av 
dem ble også post åp ne ri er. Da øst re lin je åp net 
i 1882, og det ble tog for bin del se til My sen, var 
det tre bu tik ker med to han dels menn i Røm
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skog; på Sønd re Tran dem, på nord re Hau ke
nes og i den gam le toll sta sjo nen på Tros te rud. 
Kjøp men ne ne dro med hest til My sen sta sjon 
for å hen te va rer.

Da Ur skogHølandsbanen fikk for bin del se til 
Bjør ke lan gen i 1896, ble de tre bu tik ke ne i Røm
skog post åp ne ri er. Tre gan ger i uka hen tet de 
post og va rer på Bjør ke lan gen. Bu tik ken star tet 
egent lig på kjøk ke net med om set ning av mar ga
rin, suk ker, mel og gull vafl er. Virk som he ten var 
i ut gangs punk tet ba sert på sven ske han del. Ko
lo ni al va rer som kaf fe, te, suk ker, to bakk og et ter 
hvert frukt ble en vik tig del av sor ti men tet.

Fra 1882 var det bu tikk i den gam le toll sta
sjo nen på Tros te rud, men den fikk kort le ve tid. 

I 1888 ble det åp net bu tikk på Skjønhaug. 
Se ne re ble også post åp ne ri et på Hau ke nes 
flyt tet til Skjønhaug, der det også ble te le fon
sen tral. I åre ne

1913–56 var det bare én bu tikk i nord re 
Røm skog, og det var «Bu tik ken» på Tørn by. 
Land hand le ri ene har helt opp til våre da ger 
vært vik ti ge mø te plas ser og en del av det so si
a le liv i byg de ne. 

Gren se tra fikk og  
toll sta sjon på Tros te rud 
Røm skog Toll sta sjon lå på Gren sen. Sta sjo nen 
ble ned lagt i 1959.

Gren se byg da var be guns ti get når det gjaldt 
va re han del i Sve ri ge. Her var det man ge re
strik sjo ner, sær lig når det gjaldt va lu ta. Kjøp av 

Skjønhaug var et sen tralt hus på Vest si da. Her var det bu tikk 
i to pe ri oder. De sis te va re ne ble solgt straks et ter kri gen. 
I til legg var det post hus fram til slut ten av 1960 tallet, og 
 te le fon sen tral fram til 1973. Bil det er fra 1930.  
Eier: Røm skog fo to sam ling

va lu ta var sterkt be gren set, og myn dig he te ne 
før te streng kon troll. Det var dess uten pass
tvang og toll kon troll.

Ra sjo ne ring og va re man gel et ter kri gen før
te li ke vel til stor ferd sel over gren sa og man ge 
for søk på smug ling. Selv om det var pat rul je
ren de tol le re som syk let rundt, fan tes det en
kel te ube vok te de ste der.

Rolf Foss ne set be gyn te som pat rul je ren de 
tol ler fra de sem ber 1948. Han reg net med å 
ha tatt rundt 1000 smug le re, og man ge sto re 
be slag. 

Han hus ker en kar som prø vde å smug le en 
V8 mo tor i en per son bil, og det var litt av en 
pre sta sjon. Selv Toll di rek to ra tet ba om rap port 
om hvor dan det kun ne fore gå. Man nen had de 
tatt ut bak se te ne i bi len, og plas ser te V8 mo to
ren der. Over mo to ren had de han strødd klær 
og man ge ting. Han an kom toll sta sjo nen midt 
på nat ta, og opp ga at han had de hatt ar beid i 
Sve ri ge, og skul le flyt te hjem til Nor ge. Det te 
var for kla rin gen på alle klær ne i bak se tet, og det 
var el lers så mye i bi len at det knapt var plass til 
sjå fø ren. Foss ne set und ret seg på hvor for bi len 
var så tung, og den vir ket sær lig bak tung. 

Den stren ges te kon trol len var på sel ve toll
sta sjo nen, og en tid ble hver enes te bil stan set. 
Et ter hvert ble det bare tatt stikk prø ver med 
grun di ge un der sø kel ser. En del smug ling fore
gikk også til fots el ler på syk kel.

For å rek ke en hjel pen de hånd til gren se
byg de ne inn før te sven ske ne den så kal te «lil le 
gren se han del». Der med fikk gren se bo er ne 
an led ning til å hand le i Sve ri ge for inn til 100 
kro ner i må ne den. Det måt te fo re vi ses pass for 
hver gren se pas se ring, og va re ne ble re gist rert 
ved inn teg ning i pas set. 

«Suk ker un ge ne»
Im port va rer, sær lig suk ker, var man gel va re, 
og der for sær lig et ter trak tet. Hver per son fikk 
kjø pe inn til 1 kg. Der for var det om å gjø re og 
fyl le bi len med så man ge folk som mu lig. Barn 
tok minst plass og var der for sær lig an ven
de li ge til sli ke hand le tu rer. Folk «lån te» ofte 
na bo ens un ger for å få størst mu lig kvo te. Sli ke 
un ger ble gjer ne kalt «suk ker un ger». 

Fra og med 1. ja nu ar 1951 var det slutt på 
«den lil le gren se han del». 
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Fra 1. juni 1952 lem pet sven ske myn dig
he ter på re strik sjo ne ne som gjaldt suk ker, og 
hver nord mann kun ne til ut sep tem ber det året 
kjø pe inn til 10 kg suk ker. Be sty rer Olav Pels ho
len ved Tros te rud toll sta sjon kun ne for tel le at 
det al le re de da gen et ter gikk 1000 kg suk ker 
gjen nom tol len. De sven ske ko lo ni al for ret nin
ge ne like over gren sa fikk så liv lig han del, at 
de måt te sen de las te bi ler til Ar vi ka et ter nye 
for sy nin ger. Tol ler ne had de både da og da ge
ne frem over hen de ne ful le med å eks pe de re 
nors ke suk ker kjø pe re, og de fles te var hjem me
hø ren de i Set skog og Røm skog. De som had de 
kjøpt suk ker i Sve ri ge, måt te frem de les vise 
pass el ler an nen le gi ti ma sjon. 

Toll sta sjo nen på Tros te rud ble ned lagt i 
1959. De nors ke tol ler ne ble over ført til den 
sven ske toll sta sjo nen, hvor de ar bei det sam
men med sven ske ne en tid. Den sven ske toll
sta sjo nen ble ned lagt i 1966. Da ble tol ler ne 
over ført til Ørje Toll sta sjon.

Flykt nin ger tar seg en pau se på vei til Sve ri ge. Foto: Røm skog fo to sam ling

Flyktningeruter  
og fall skjerm slipp 

Flyktningeruter
Ho ved ru ta i Røm skog gikk over Flatasetra. Det
te var mø te plass for fle re ru ter. Skirfoss nord 
for Krok sund var et vik tig punkt for tra fik ken 
til Flatasetra. Den stør ste flykt ning trans por ten 
gikk fra Sønd re Hø land til Rø de nes og vi de re 
inn i den sør vest li ge del av Røm skog. Den pas
ser te Sunds rud og Flaten skog og gikk vi de re 
over riks gren sa til Römungsnäset. Skogs bil vei
ene her gjor de det mu lig å bru ke las te bil helt 
frem til Flatasetra.

I ok to ber 1944 var noen mot stands menn på 
vei hjem fra Sve ri ge. Blant dem var Sivorgs eks
port sjef Dag Egede Nissen. (Sivorg er Hjem me
fron tens si vi le or ga ni sa sjons del). De dro over 
Römungsnäset, og da de skul le krys se vei en 
ved Flatasetra, ble de over rump let av be væp
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ne de stapofolk (Stapo – Stats po li ti et), som 
sprang ut av en bil. Mot stands fol ke ne ble ar
res tert, og sen si ti ve opp lys nin ger tatt. Der med 
ble Sivorgs rute over Røm skog øde lagt. Hen ry 
Hau ge, som var rute sjef for Sivorgruta over Hø
land og Røm skog, kom seg unna.

Hund re vis, tro lig over tu sen lo ser, var i 
tje nes te i kor te re el ler leng re tid. I ru te ne fra 
Oslo kun ne noen gan ger to ful le las te bi ler dra 
i føl ge. Av og til ble det brukt dro sjer. Fer den 
stan set ikke før i Røm skog el ler i gren se byg de ne 
len ger sør. Sis te etap pe gikk nes ten all tid til fots 
i mør ke og i ulendt ter reng, og det kun ne være 
stra ba si øst for gam le, syke, kvin ner og barn. Lo
sen gikk for an med rygg sekk og an nen oppak
ning. Han bar kan skje også et barn på ryg gen. 
Spedbarngråt var et pro blem, og små barn var 
der for ikke po pu læ re i flykt ning grup pe ne. Som 
re gel fikk de so ve me di sin på vei en mot Sve ri ge.

Gren se po li ti et, også kalt Grepo, var den su ve rent stør ste 
av de ling av Stats po li ti et, for melt opp ret tet høs ten 1941 
og i funk sjon fra ja nu ar 1942. Gren se po li ti et ar bei det med 
flyktningesaker, jøde spørs mål, fals ke le gi ti ma sjons kort, 
gren se bo er be vis og pas ser sed ler. På sitt stør ste, i 1943, tal-
te styr ken 183 mann. Eier: Hem ming Rings by.

Fall skjerm slipp og  
slipp gjen ger un der 2. Ver dens krig
Høs ten og vin te ren 1944, og vå ren 1945 ble 
det slup pet vå pen og am mu ni sjon i fall skjerm 
fra al li er te fly over Øst fold. Det var åpen bart 
hvil ken ven ding kri gen tok, og Hjem me fron ten 
måt te styr kes i til fel le tys ker ne i Nor ge ikke vil le 
ka pi tu le re. Tys ker ne had de sto re styr ker som 
kan skje vil le fort set te å kri ge.

For å kun ne gjen nom fø re vel lyk ke de slipp, 
var man av hen gig av fle re for hold. I den lyse 
års ti den var det fa re fullt å fore ta slipp, og ope ra
sjo ne ne fore gikk der for for det mes te i pe ri oden 
ok to ber–ap ril. Manø vre ne var av hen gig av måne 
og klar vær, slik at pi lo te ne kun ne orien te re seg 
over det mørk lag te Nor ge. Det bes te tids punkt 
for slipp var uka før og et ter full må ne. Fly mann
ska pe ne gjor de en stor inn sats bare med å fin ne 
frem til slipp ste de ne. De had de in gen land kjen
nings mer ker el ler ra dio pei lin ger. De had de til å 
be gyn ne med bare in stru men te ne, kart le sing og 
vi su el le ob ser va sjo ner å sto le på.

Slippplas sen måt te lig ge i flatt og over sikt
lig ter reng som var lett å se fra luf ta. 

Når et slipp var fo re stå en de, ble det lest opp 
en sær mel ding i BBC. Her var det kort bøl ge
sen din ger hver dag. Det hele ble di ri gert fra 
Eng land, og fly plas se ne lå i Sør England. Trans
port fly ene var fi re mo tors bri tis ke Ha li fax og 
Stir ling el ler ame ri kans ke Liberators. Hvert fly 
rom met fra 12 til 18 con tai ne re, samt pak ker.

Når fly ene kom, var plas se ne van lig vis mar kert 
med fire lys. De var plas sert tre på lin je og ett ut 
på si den for å mar ke re vind ret nin gen. Av sik ker
hets mes si ge grun ner ble ikke ly se ne tent før fly
du ren var ob ser vert. Ved det fjer de ly set ble det 
mor set kjen nings bok stav til fly et da det an kom. 

I Røm skog ble det som re gel brukt lom me
lykt til sig na li se ring. 

Sig na let for fly slipp over Sønd re Hø land og 
Røm skog var «En sjø mann går i land». Steins
tjern, Vortungsneset og Flatasetra i Røm skog 
var vik ti ge slipplasser i om rå det, og slip pe ne fikk 
egne ko de ord fra BBC.

Las ten ble slup pet mot vind ret nin gen fra 
150 til 250 me ters høy de. 

Fly ene gjor de fle re inn flyv nin ger og slapp litt 
av las ten hver gang for at slip pet skul le bli minst 
mu lig spredt. Las ten lå i con tai ne re el ler i pak ker.
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I Øst folds nord øst re dis trikt ble det slup
pet vå pen og ma te ri ell i tre om gan ger, og 
ope ra sjo ne ne ble or ga ni sert av My sen av snit tet. 
Mot stands be ve gel sen bryd de seg ikke om 
fyl kes  og kom mu ne gren ser. Der for var det et 
ut strakt sam ar beid mel lom folk fra Røm skog, 
Set skog og Sønd re Hø land. De ut gjor de sam me 
milorgavdeling.

Sen vin te ren 1945 var det fle re fall skjerm slipp 
i om rå det Øst re Rømungen og Flatahøgda. 
I det te om rå det ble det også dre vet vå pen
in struk sjon. Noen av våp ne ne ble frak tet til 
Römungsnäset på svensk side av gren sa.

Det var plan lagt et slipp like før mid natt 22. 
Feb ruar 1945. Det var gode vær ut sik ter, og 
det ble der for be stemt at to fly skul le fore ta 
slipp over Flatasetra. BBC fikk ord re om å spil le 
pla ten «En tro fast mat ros» to gan ger, klok ka 
14.30 og klok ka 18.30. To sto re «Short Stir ling» 
fi re mo tors fly for lot mi li tær fly plas sen Shepherds 
Gro ve 22. feb ruar klok ka 19.05 og 19.07. De 
gikk i stor høy de over Nord sjø en. Det te var in
gen ufar lig ferd. Tys ker ne had de hit til skutt ned 
31 fly, og 200 be set nings med lem mer om kom. 
Den ne gang gikk tu ren bra. Det var må ne skinn, 
og in gen pro ble mer med å fin ne frem over det 
mørk lag te lan det. Fly ene had de en rek ke vid de 
på 3400 km, og det kun ne være i knap pes te 
la get, der som de ikke straks fant må let. Fly ene 
måt te i så fall gjø re ven de reis med ufor ret tet 
sak. Hvert fly fikk en last på tre pak ker og 18 
con tai ne re ut styrt med fall skjer mer.

I Östervallskog drev An dre as Åhs med ved
arbeid, og gikk for å høre på BBC ved de ak tu
el le klok ke slet te ne. Han hør te pla ten og viss te 
hva det be tyd de. An dre as gjor de seg klar, og 
da han ved el le ve ti den om kvel den gikk ut for 
å sele på hes ten, møt te han tol ler ne Åle by og 
An dre as son. I den ne sis te fase av kri gen had de 
Sve ri ge god tatt den il le ga le tra fik ken, og tol ler
ne ble der for med. De møt te de and re i slipp
gjen gen, og An dre as had de lom me lyk ta pa rat. 
Ved halv tolv ti den hør tes fly dur i det fjer ne. Det 
før s te fly et slapp las ten fra 3000 fot, og fra så 
stor høy de ble den spredt over et alt for stort 
om rå de. Den and re fall skjer men fol det seg ikke 
ut, og con tai ne ren gikk der for gjen nom isen. 
Noen mi nut ter se ne re kom det and re fly et i 
bare 500 fots høy de. All last falt der for ned på 

et kon sen trert om rå de, og opp sam lin gen gikk 
uten pro ble mer. Alt måt te være fjer net in nen 
dag gry. Fly ene kom vel ber get hjem til Eng land 
og lan det på Lossiemouth fly plass klok ka 03.20 
og 03.35.

Vå pen og ut styr ble bå ret til Römungsnäset 
på svensk side. 

Feil slipp på Fallskjermåsen
Det fore kom også feil slipp. Det skjed de 
28. feb ruar 1945 på et om rå de som i dag kal les 
Fallskjermåsen.

Det slip pet var tro lig be reg net på et sted i 
Hal den dis trik tet. Ole Ja cob Skatt um be ret ter 
i Milorgposten at «det kom et slepp en storm
natt i feb ruar sånn rent uten for pro gram met. In
gen lys sig na ler og in gen ka rer var til ste de for å 
ta imot. Et ter si gen de satt det noen and re ka rer 
nede ved Hal den et sted og ven tet for gje ves 
den nat ta. Slik ble slep pet lig gen de der strødd 
ut over åsen langs svens ke gren sa med skjer mer 
flag ren de i fu ru top pe ne.»

I lang tid var det in gen som viss te om slip pet. 
Når som helst kun ne det kom me en pat rul je på 
gren se in spek sjon og få øye på skjer me ne, som 
hang der og blaf ra i vår so la. Tys ker ne på toll sta
sjo nen viss te na tur lig vis om de natt li ge slip pe
ne, men de gikk ald ri inn i sko gen om net te ne. 
Men på dag tid var de på pat rul je.

Han si ne Rings by opp le vde det te slip pet og 
for tel ler at fa mi li en den gang bod de i Rød stua 
på Nes, et ter at fa mi li en måt te eva ku e re fra 
Vest stua på Tros te rud. Det var midt på nat ta, 
og hun og hen nes mann, Ole, hør te et fly som 
len ge sirk let over Nybruhøgda. De fryk tet at 
fly et skul le bom be Nes. Men et ter en stund 
var fly du ren bor te, og de tenk te ikke mer over 
det. 29. mars, som var skjær tors dag, gikk de 
for å be sø ke Oles søs ter på Sag bak ken i Bön i 
Östervallskog. De kun ne ikke pas se re toll sta sjo
nen, for der var det tys ke re. Der for gikk de over 
Ny bro, vi de re til Fjøs da len og skogs vei en til 
Kornbråtadalen. Der fra gikk de opp til Johan
nesmyra og sør over inn i Sve ri ge. Tu ren til ba ke 
fulg te sam me rute. Da fikk de se noe i for skjel li
ge far ger som hang i trær ne på Flatahøgda ved 
Johannesmyra. Da gen et ter gikk Ole og hans 
brød re til ba ke dit de had de sett gjen stan de ne. 
Der fant de ca 20 fall skjer mer med con tai ne re 
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ful le av vå pen og am mu ni sjon. Fall skjer me ne 
hang høyt oppe i trær ne, og det var mer ke lig 
at ikke tys ker ne på toll sta sjo nen had de sett 
dem. De nes te da ge ne var de oppe og gjem te 
ut sty ret på en plass som he ter Kjer ring hel ve te. 
De tok vare på noen få av fall skjer me ne som var 
av sil ke, og la get blant an net skjor ter av dem. 
Res ten ble gra vet ned. Sam ti dig ble det gitt 
be skjed til Ole J. Skatt um, som var sjef for hjem
me styr ke ne i dis trik tet.

Res te ne et ter en con tai ner, som i sin tid in ne holdt eng els ke vå pen og ut styr. Foto: Bjørn Tore Norheim 2017.

Ste det der slip pet var hav net, lå ikke langt 
fra Se ter vei en som går fra Flaten til Øst re 
Rømungen. Den ne vei en bruk te tys ker ne ofte 
når de pat rul jer te langs gren sa. Det var der for 
svært ri si ka belt å ha ut sty ret i det te om rå det, 
og det ble ikke flyt tet før i be gyn nel sen av mai 
1945. Skatt um ga be skjed om at gjen stan de ne 
skul le flyt tes til Hø land. 
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