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“Området langs elvebredden og elvemøtet ved  
Glatved er en historisk skattkiste og en naturperle”

•	 ”Stiftelsen	Glatved	Brygge	skal	legge	tilrette	for	at	området	mellom	broene		 	
	 utvikles	og	forskjønnes	til	glede	for	byen	og	byens	innbyggere.		

•	 Stiftelsen	skal	arbeide	for	at	dette	skjer	gjennom	et	inkluderende	lokalpatriotisk			
	 spleiselag,	som	sikrer	et	bredt	folkelig	engasjement	og	eierskap	til	prosjektet.

•	 Stiftelsen	skal	legge	til	rette	for	en	offensiv	og	bærekraftig	utvikling	i	området,	
	 gjennom	grunninvesteringer	i	infrastruktur	i	nært	samarbeid	med	lokale,	
	 regionale	og	nasjonale	myndigheter	og	samarbeidspartnere.		

•	 Stiftelsen	skal	være	en	aktiv	pådriver	for	at	utviklingen	i	området	tar	vare	på	dets		
	 egenart	og	utnytter	dets	muligheter.		

•	 Stiftelsen	skal	bidra	aktivt	til	å	synliggjøre	historien,	elva	og	elvekulturen	på	en		 	
	 måte	som	gir	positive	bidrag	til	å	styrke	byens	identitet.”

Stiftelsen er etablert med følgende formål:

Vi tar elva tilbake!
Hønefoss historie bygger på utnyttelse og bruk av vannet og fossen som går gjennom 
byens sentrum. Området langs elvebredden og elvemøtet ved Glatved er en historisk 
skattekiste og en naturopplevelse som vi verken synliggjør eller benytter i dag.  
Dette vil vi gjøre noe med, og vi er godt i gang!

Hvordan skal vi få elva tilbake?

Vi ønsker at alle som bor i, eller besøker Hønefoss skal få 
anledning til å bruke Storelva og områdene som ligger i 
tilknytning til elvebredden.

Stiftelsen Glatved Brygge har fem konkrete prosjekter som 
skal på plass for å få realisert drømmen om å “ta elva tilbake”:

• Merking av Storelva fra Hønefossen til helgelandsmoen.

• Brygge og parkanlegg på og ved elvebredden på Glatved 

• Lyssetting av Hønefossen og Glatved-området

• Anskaffelse av “serveringsbåt” som skal ligge ved brygga

• Kjøp og restaurering av den gamle dampbåten D/S Tyrvi

De to første prosjektene er gjennomført i 2008-2010, og 
parkanlegget er under stadig utvikling.

Prosjektene i punkt tre og fire jobbes det målrettet med,  
og planlagt tidspunkt for realiseringen av disse, er 2011.

Det siste punktet har stiftelsen jobbet med å få realisert i flere 
år, og i oktober 2010 ble den gamle dampbåten D/S Tyrvi, 
som gikk i trafikk på Storelva og Tyrifjorden i 1870-årene, 
kjøpt “tilbake til Hønefoss”.

Vi ønsker med dette heftet å vise hva som, i stiftelsens regi, 
har skjedd så langt, og i tillegg formidle våre videre planer  
og drømmer – for et elveparadis i Hønefoss!

Elva og elvebredden skal kunne brukes – av alle!

På vegne av Stiftelsen Glatved Brygge
Nils Haavard Tronrud
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“Nå kan vi ta vare på de absolutt siste  
restene av distriktets dampskipshistorie”

En dampbåt vender hjem
I flere år har Stiftelsen Glatved Brygge arbeidet med å sikre seg dampbåten D/S Trygve  
– opprinnelig D/S Tyrvi fra 1868. Båten har i de siste årene vært i privat eie og brukt 
på Randsfjorden. Nå kommer båten tilbake til Hønefoss og Storelva.

•  D/S Trygve skal settes tilbake i opprinnelig stand, og 
både orginale tegninger og dampmaskin 2 ligger klare. 

•  Dampbåten er hentet i Røykenvika og fraktet tilbake  
til istandsetting på Hensmoen.

•  I løpet av vinteren 2010/2011 vil planarbeidet bli gjort.

•  D/S Trygve skal forvandles tilbake til D/S Tyrvi  
etter alle kunstens regler.

•  Båtens skrog skal sandblåses og laser-måles, før den 
eventuelt må klinkes om.

•  En av de originale dampmaskinene som har sittet i  
båten er i dag på Drammen museum, og vil bli satt  
inn i den restaurerte båten i løpet av sommeren 2011.

•  Når båten er ferdig vil den fremstå som i 1868,  
eller finere!

•  Båten vil ligge ved Glatved Brygge, og brukes gjennom 
hele sommerhalvåret.

•  Kostnadene for å få gjennomført disse planene vil  
beløpe seg til ca. kr. 7 000 000, og dette trenger  
vi støtte til!

Av	den	originale	båten	er	det	bare	skroget	igjen,	men	originaltegningene	befinner	seg	på	teknisk	museum.	
En	av	dampmaskinene	som	satt	i	båten	er	også	gjenfunnet,	den	befinner	seg	hos	Drammen	Museum.

Båten er i havn!

I dette prospektet beskrives bakgrunnen for den store drømmen om dampbåten – og mer informasjon om prosjektet!

Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum
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Det finnes nedskrevet historie om Hønefossen helt tilbake til 1337 – altså nesten  

700 år tilbake i tid. Hønefoss fikk status som by for mer enn 150 år siden, i 1852  

– og i dag bor det ca. 15.000 mennesker i byen.

På 13-1500-tallet ble fossen kalt Weienfossen og prestene fra Maria-
kirken i Oslo hadde rett til hugst i Weien skog for å vedlikeholde sin 
kvern i Weienfossen.

På nordsiden av fossen var grunnen eid av gården Hønen, og det er 
først etter at man begynte med sagbruk også på denne siden av fosse-
fallet at navnet Hønefossen og Nordsiden ble tatt i bruk. 

Byen er sterkt preget av at den ligger “rundt” fossen og elva. Storelva  
er navnet på det elveleiet som oppstår der Begna og Randselva møtes 
ved Glatved. 

De store skogsområdene i vårt distrikt har, sammen med vassdragene, 
vært grunnlaget for mye av industrien – og dermed også livsgrunnlaget 
og bosetningen i Hønefoss.

Et	Sagbruk	(Silke-Saugen	ved	Hønefoss)	Kobberstikk	av	G.	Haas	efter	C.A.	Lorentzens	maleri.

Viktige årstall for Hønefoss

• 1600-tallet – første halvdel:	Den	første	oppgangssaga	i	fossen	kom	i	gang,	og	utviklingen	av	sagbruksindustrien	utviklet	seg	raskt	etter	dette.

• 1660:  På	dette	tidspunkt	var	det	hele	23	sager	i	fosseområdet.	

•	1837:		 Den	9.	juli	ble	den	første	norskproduserte	dampbåten	Kong	Ring	sjøsatt	ved	Øya	på	nedsiden	av	fossen.	

•	1852:		 Hønefoss	fikk	bystatus.	På	dette	tidspunktet	var	det	ca.	10	møller	i	området.

•	1868:  Randsfjordbanen	ble	åpnet,	med	togtrafikk	mellom	Drammen	og	Randsfjord	stasjon.

•	1881:		 Det	ble	bygget	tremassefabrikk	i	fossen,	og	Hønefoss	ble	landets	største	produsent	av	tremasse.	

•	1888:		 Hønefoss	fikk	telefonforbindelse.	De	første	abonentene	var:	Glatved	Hotel,	Berg	på	Hadeland	Glassverk,		

	 	 Grøndahl	på	Follum	og	Røsholm	på	Hofs	Brug.

•	1898:  Som	den	andre	byen	i	Norge	–	Hammerfest	var	den	første	–	fikk	Hønefoss	elektriske	gatelys.	Lampene	på	bybrua	ble	tent	dette	året.

Dette	bildet	viser	deler	av	Hønefossen	med	tømmer	på	vei	nedstrøms.

Utsikt	fra	Vesternbakken.	Bildet	viser	Hønefossen	og	Glatved,	med	møtet		
mellom	Begna	og	Randselva	til	høyre.

U
tlånt av Arne D

ølerud.
Buskerud Fylkesfotoarkiv.

Buskerud Fylkesfotoarkiv.
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Glatved er det området på Nordsiden av Hønefossen som går fra Bybrua og bort til 

Hønefoss skole. Området ligger ned mot både Randselva og Begna, og er et vakkert 

sted med mange muligheter for byens innbyggere.

Riddergården 
Flattumgården var det opprinnelige navnet på Riddergården. Det 
var onkelen til Fredrik Ridders kone Maren, en mann ved navn 
Anders Hanssøn Flattum, som opprinnelig eide stedet, derav 
navnet Flattumgården. Da Fredrik Ridder tok over gården og 
begynte utbygging en gang i 1870-årene ble gården i stedet kalt 
Riddergården. 

Bilthuggertangen 
Navnet Bilthuggertangen henspeiler på at den første Ridder 
drev med finere treskjæring, det vil si altertavler, døpefonter og 
lignende. Som vanlig var, ble området kalt opp etter hva man drev 
med på stedet. Akkurat som vi finner navnet Pottemakerbakken  
ved bruenden. 

Glatved Hotel 
Rett ved siden av Riddergården lå Glatved Hotel. Det blir sagt at det 
har vært gjestgiverivirksomhet på Glatved helt siden 1776. Helt 
konkret vet vi at Lars Malstein Glatved fikk gjestgiverbevilling i 
1838. Etter hans død var det enken Maren Semmen (1809-1885) 
som tok over driften. Og det var Maren som fikk det glamourøse 
oppnavnet Madame Glatved.

Vakker beliggenhet	
Glatved	Hotel	lå	i	vakre	omgivelser		
–	med	tilgang	til	elve-området.	

Den	flotte	haven	var	som	en	park,		
med	utsikt	til	elva	og	fossen.	

Hovedbygningen	ble	modernisert		
i	1872,	og	fikk	da	tre	spisesaler		
–	den	største	av	dem	hadde	plass		
til	hele	200	spisegjester.	

Det	var	etter	ombyggingen	også	over-
nattingsplass	til	svært	mange	gjester.

“På Glatved Hotel har blant annet 
to amerikanske presidenter overnattet”

Om hotell Glatved het det følgende:

”Hotellet	mottok,	som	følge	saavel	av	sine	hotelegenskaper	som	av	sin		
romantiske	beliggenhet	i	centrum	av	det	skjønne	Ringerike,	paa	en	av		
Randselva	og	Begnaelva	omflytt	høi	odde,	flere	ganger	saadanne		
utenlandske	berømtheter	som	det	hele	land	skulde	gjøre	ære	av.”

Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.

Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.
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Gjennom tidene har elver og innsjøer vært viktige ferdselsårer til transport av folk,  

dyr og gods. De første ”skriftelige” kildene som beskriver båttrafikk her i distriktet er 

de ca. fire tusen år gamle helleristningene fra Sundvollen og Berget i Hole. 

Over vann og land
Det fortelles at kong Sverre i 1178 dro med seg båter  
over land fra Tyrifjorden og over til Rond (Randsfjorden). 
Ribbungene (som regnes som en slags fortsettelse av baglerne, 
og som blant annet kjempet mot birkebeinerne) kom i 1222 
med båter fra Branes (Drammen) over Tyrifjorden og opp 
Storelva. Videre måtte de dra båtene på land – over Eggemoen. 

Kanaler og sluser 
Etter hvert kom kravet om bedre kommunikasjon, og det 
var da naturlig at en tenkte på å utbedre vannvegen, dette i 
form av kanaler og bygging av sluser.

I 1846 ber fogd Kahrs i Land om at det blir satt ned 
en kommisjon for å undersøke mulighetene for å bedre 
sambandet mellom Drammen og Tyrifjorden, og videre opp 
til Randsfjorden. Dette skulle gjøres ved sluseverk og kanal. 
Drammenserne var meget interesserte til å begynne med, 
men troen på jernbanen ble så stor at interessen for kanal-
prosjektet forsvant. 

I Hønefoss og omland ble det arbeidet intenst med kanal-
prosjektet, og den 30.6 1856 ble det holdt et meget folkerikt 
møte i Hønefoss, sammenkalt av sorenskriver Fougner.  

Her ble det blant annet anbefalt opprensking av elva mellom 
Drammen og Hokksund, Tyrifjorden og Hønefoss samt fra 
Gulsvik til Nes. Den 16.6. 1857 bevilget formannskapet i 
Norderhov 600 specidaler til opprensking av elvestrekningen 
fra Storhengsle til Hønefoss. 

Kanalprosjektet ble drøftet i mange møter, og det viste seg 
at utgiftene til kanaliseringen av Storelva ble mye høyere enn 
først antatt. Og ved kongelig resulusjon av 15.9. 1858 ble det 
bevilget 1 586 specidaler og 102 skilling av statskassa for å 
gjøre Storelva seilbar mellom Hønefoss og Tyrifjorden.  
Opprenskingsarbeidet ved Folafoss og Busund var beregnet 
til 7 900 specidaler og en utbedring slik at små fartøyer 
kunne gå, ville koste omlag halvparten. 

Om kanalarbeidet skriver Ringerikes Blad den 1.4. 1859:  
”Da nu midler var bevilget er der bleven fortsatt i dette år med 
de i 1857 afbrudte forsøksarbeider under ledelse af civiling.  
Lassen med en arbeidsstyrke, der varierer med 50-60 mann 
daglig, og hvorved en ikke liten arbeidsfortieneste er tilflytt flere 
av vår bys simplere dagarbeidere. Det fornemste og viktigste 
arbeidet i elvas oprensking er i Folefoss. Her danner nemlig  
elva ved flomtid to løp”.

Helleristningene	på	bildet	er	fra		
Sundvollen	og	beskriver	tidlig	
båttrafikk	fra	vårt	distrikt.	

Helleristningenes	geografisk		
beliggenhet	er	mellom	E16	og		
Tyrifjorden	ved	den	gamle	skolen.
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Distriktets første dampbåt ble bygd på øya ved Hønefoss.  
Båten ble sjøsatt på Storelva ved Glatvet 9. juli 1837.  
Det var grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, rittmester 
Jens Lange og kjøpmann og sagbrukseier Johan Fredrik Thorne 
i Drammen som sto bak byggingen. Båten skulle brukes til å 
frakte tømmer, varer og mennesker på elva og i Tyrifjorden. 

Båten fikk navnet D/S Kong Ring og var en hjulbåt med 
en liten dampmaskin på ti hestekrefter, bygget ved Motala 
Mekaniske Verksted i Sverige. Dette var ikke bare distriktets 
første dampbåt, men også den første dampbåten som ble 
bygget i Norge.

Nyttetrafikken 
I tillegg til vanlig rutetrafikk på Storelva og Tyrifjorden,  
var tømmertransport en viktig del av skipstrafikken i  
distriktet. Det var tømmertransport her i ca 130 år, fra 1837 
til 1967 – mens rutetrafikken måtte legge opp etter ca 70 år. 
Det siste forsøket på å få til en lønnsom skipsrute med vanlig 
rutetrafikk ble gjennomført i 1905, med en rute mellom 

Tyrifjorden og Hønefoss. Motorbåten M/S Fix ble bygget på 
Tanberg i Norderhov til dette formålet. M/S Fix hadde en Dan  
parafinmotor, og båten gikk i fast rute mellom Hønefoss, 
Sundvolden og Åsa. Båten ble ført av brødrene Jensen. 

Fordi Storelva var stengt i store deler av sommerhalvåret på 
grunn av tømmerfløting, ble heller ikke denne ruten noen 
stor suksess, og M/S Fix ble derfor solgt i 1909. 

Etter dette begynte jernbanen og biler å overta transporten 
av folk og gods, og med unntak av tømmertransporten, hadde  
ikke båtfarten lenger noen særlig betydning for samferdselen 
her i distriktet. 

Føringsbåter
Både før og etter at dampbåtene kom på fjorden ble det 
brukt føringsbåter (røyerter) med seil og årer på elva og  
fjorden. Disse ble benyttet til transport av tømmer, folk 
og gods på elva og i fjorden. Robåtene som var i bruk var 
like foran og bak, og hadde stor laste-evne. Førerne av disse 
båtene ble kalt Røyertkarer.

Robåtene	som	var	i	bruk	var	like	foran	og	bak,	og	hadde	stor	laste-evne.	Førerne	av	disse	båtene	ble	kalt	Røyertkarer.

“Norges første dampbåt – hjuldamperen Kong Ring, 
ble sjøsatt på Glatved i 1837”

Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum



Stiftelsen ønsker seg dokumentasjon og bilder av de gamle båtene. Ta gjerne kontakt med oss på: post@glatved.no.
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Det har seilt mange båter i vårt vassdrag i årenes løp. Her presenterer vi noen  

av de damp- og motorbåtene som har blitt brukt på Storelva og i Tyrifjorden.  

En av disse, D/S Tyrvi, kommer nå tilbake til Storelva.

De tre første dampbåtene her i distriktet var hjulbåtene  
D/S Kong Ring, D/S Halvdan Svarte og D/S Sigurd Syr.  
D/S Kong Ring ble satt på vannet noen dager før D/S Halvdan 
Svarte, som ble bygget og sjøsatt ved Berger på Jevnaker. 
Dette skjedde kun 30 år etter at verdens aller første brukbare 
dampskip The North River Steamboat of Clermont ble satt i 
drift på Hudson-elva, mellom Albany og New York. Først i 
1826 fikk Norge sitt første dampskip. Dette var hjuldamperen  
D/S Constitutionen, som ble bygget i England.

D/S Kong Ring 
Den 9. juli 1837 ble den første norskproduserte hjuldamp-
eren D/S Kong Ring sjøsatt i Hønefoss. En stor menneske-
mengde hadde samlet seg for å oppleve begivenheten, og 
skipsrederne Peder Anker av Wedel Jarlsberg, rittmester Jens 
Lange og kjøpmann Joh. Fr. Thorne rev i en stor fest med 
fyrverkeri på Glatved Hotel. Dessverre viste det seg raskt at 
den svenskproduserte dampmaskinen fra Motala mekaniske 
verksted på ca.10 hestekrefter var alt for svak til både tøm-
merbuksering og vare- og passasjertrafikk. I 1848 ble derfor 
skipet tatt ut av trafikk og hugget opp.

D/S Halfdan Svarte
D/S Halvdan Svarte var den første dampbåten i Randsfjor-
den og ble bygget i 1836-37 på Bergerlandet i Jevnaker av 
skipsbyggmester Michael Zarbell fra Svelvik. Dette var en 

hjuldamper med maskin og kjele levert av Motala mekaniske 
verksted i Sverige og den hadde to maskiner med ca. 10 hk. i 
båten – en til hvert skovlhjul.

Det var grev Peder Anker av Wedel Jarlsberg og kjøpmann og 
trelasthandler Joh. Fr. Thorne fra Drammen som finansierte 
byggingen av båten. Hensikten med båten var at den skulle 
slepe tømmer i Randsfjorden. Det viste seg raskt at den ikke 
var særlig egnet til formålet, på grunn av den beskjedne 
motorkraften. Eierne bestemte at den skulle flyttes til Tyri-
fjorden, og brukes sammen med søsterskipet D/S Kong Ring 
til å dra tømmer der. Flyttingen ble foretatt vinteren 1839, 
og transporten forgikk ved at den ble rodd ned til Bergerfoss 
og dratt med handkraft over Eggemoen og ned til elva ved 
Hvalsmoen. Da de kom til den bratteste delen av Egge-
bakkene mistet flyttemannskapet kontollen over båten,  
den slet seg og skled helt ut på jordet nedenfor Eggestua. 
Der ble den liggende på siden, men etter mye strev fikk de 
den på rett kjøl igjen og videre ut i elva og til Tyrifjorden. 

Heller ikke på Tyrifjorden innfridde D/S Halfdan Svarte til 
forventningene i transporten av tømmer. Etter at den hadde 
gått i vare- og passasjertrafikk i noen år, ble den solgt i 1851 
til Jørgen Rytterager og Hans Andreas Hovind. De restaur-
erte den og ga den navnet D/S Kong Halfdan. Men allerede i 
1854 ble den hugget opp, og deler av maskinen ble benyttet 
i den nye båten de hadde under oppbygging, som var damp-
båten D/S Sigurd Syr.

D/S Halfdan Svarte
Flyttingen	av	Halfdan	Svarte		
ble	foretatt	vinteren	1839,	og		
transporten	forgikk	ved	at	den	ble	
rodd	ned	til	Bergerfoss	og	dratt	med	
handkraft	over	Eggemoen	og	ned	til	
elva	ved	Hvalsmoen.
Illustrasjon: Jorun Talgo



9

H
is
to

rik
k D/S Sigurd Syr

D/S Sigurd Syr som kom på vannet i 1854 var den tredje hjul-
dampbåten i Tyrifjorden, og ble finansiert av Hans Andreas 
Hovind og Jørgen Rytterager. Rytterager hadde solgt gården 
Grefsrud, og sa til sin kone Anna da båten kom ”pesende” 
opp fjorden: ”Se Anne, dær flyter Grefsru”. 
I flere år gikk D/S Sigurd Syr som vare- og passasjerbåt, og 
fikk tilnavnet ”Segasjur” på grunn av at den hadde liten  
motorkraft og lav fart. Heller ikke denne båten ble noen 
økonomisk suksess, og den endte sine dager i en bukt ved 
Nakkerud hvor den til slutt sank.

D/S Tyrvi
D/S Tyrvi ble bygget på Akers Mekaniske Verksted for  
Drammen Randsfjordbanen, og båten ble fraktet med jern-
bane til Tyrifjorden i 1868. D/S Tyrvi hadde en dampmaskin 
på 15 hestekrefter (6 nominelle hester), som også ble levert av 
Motala Mekaniske Verksted i Sverige. Båten veide 10 brutto-
tonn, var 53 fot lang, 10,75 fot bred og dybden var 2,25 fot. 
Ifølge reiserute 1885 begynte sesongen i slutten av mai, og  
D/S Tyrvi gikk hver dag unntatt torsdager. Søndager gikk  
D/S Tyrvi mellom Sundvollen, Rytteraker, Bønsnes, Gomnes 
og Skjærdalen, og tilbake samme vei flere ganger om dagen. 
Hverdager gikk D/S Tyrvi i tillegg om Helgelandsmoen og 
Domholt så lenge det var «våpenøvelser» på Helgelandsmoen, 
dvs. til 4. juli. 

D/S Tyrvis reiseplan korresponderte også med toget på  
Randsfjordbanen. Båten hadde en besetning på tre mann  
og kunne frakte 80 passasjerer.

Liten lønnsomhet førte til at D/S Tyrvi i 1899 ble solgt til 
Randsfjorden og omdøpt til Trygve. Der ble båten bygd om  
og forlenget med flere meter.

D/S Anna Colbjørnsen 
Våren 1862 ble et nytt skip satt i trafikk på Storelva. Dette 
var dampskipet D/S Anna Colbjørnsen. Hun var bygget ved 
Akers Mekaniske Verksted, med bestillingsnummer 8. Dette 
var en jernbåt på 75 bruttotonn – som hadde en motorkraft 
på hele 80 hestekrefter. Også denne maskinen var levert fra 
Motala i Sverige. Båten var 100,25 fot lang, 15,3 fot bred og 
dybden var 7,25 fot. 

Skipet hadde en romslig passasjeravdeling og var sertifisert 
for 240 passasjerer, fordelt på 1. og 2. klasse. Båten hadde en 
besetning på 8 mann og det var en populær tur fra Tyrifjor-
den og opp til Hønefoss. Det er bevart en rutetabell for som-
meren 1863 som viser at båten tre dager i uka gikk fra brygga 
ved Glatved Hotell i Hønefoss. 

Etter 10 års seiling på Tyrifjorden ble båten solgt til
Randsfjorden og omdøpt til D/S Harald Haarfager. Det
fins ulike opplysninger om opphuggingen av båten, både
like før 1914 og på slutten av 1930-tallet.

D/S Tyrvi
Denne	båten	er	nå	kjøpt	av	Stiftelsen	
Glatved	brygge,	og	restaureringen	er		
i	full	gang.	En	av	de	to	orginale	Damp-
maskinene	er	tatt	vare	på	av	Drammen	
Museum,	og	vil	bli	satt	tilbake	i	båten.

Av	den	originale	båten	er	det	bare	
skroget	igjen,	men	originaltegningene	
er	funnet	på	teknisk	museum,	og	disse		
er	også	nå	i	Stiftelsens	eie,	og	er	viktige		
i	arbeidet	med	å	sette	båten	i	stand.		
(Se bakerst i heftet)

D/S Anna Colbjørnsen
Etter	Anna	Colbjørnsdatter	har	det	ikke	vært	fast	rutegående	båttrafikk	på	Storelven.		
Fotograf	og	årstall	er	ukjent.	Hentet	fra	boka	Med nikkel i lasten	av	Asbjørn	N.	Jakobsen.

Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum
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D/S Grev Wedel var en slepebåt som ble bygget på oppdrag fra 
trelasthandlerdireksjon i Drammen, ved Nylands Mekaniske  
Verksted i 1875. Båten ble montert i Vikersund, og den første  
turen gikk fra Vikersund til Storhengsle i Storelva. 

Dette var en stor og sterk båt, og dro tømmer på fjorden i nesten 
80 år. D/S Grev Wedel var registrert for 80 passasjerer, og det ble 
sagt at den kunne dra opptil 15.000 tylfter (1 tylft = 12 tømmer-
stokker) i ett slep. I 1958 ble D/S Grev Wedel hugget opp, og  
erstattet av M/S Greven.

D/S Høvding
Slepebåten D/S Høvding, ble bygget i Kristiansand i 1882. Dette 
var en dampbåt som var bygd av tre og stål, og den hadde bare  
8 hestekrefter. Det er usikkert når den kom til Tyrifjorden, men 
den gikk i alle fall i rute på fjorden fra 1904 til 1924. 

I tillegg til å dra tømmer på Tyrifjorden, hadde den plass til  
44 passasjerer. Den ble også brukt til tømmersleping i Steins- 
fjorden fordi skorsteinen kunne felles ned.

M/S Fix
På Tanberg i Norderhov bygde brødrene Jensen i 1905 motor-
båten M/S Fix. Den hadde en Dan parafinmotor og plass til  
24 passasjerer. 

Båten gikk i rute mellom Hønefoss og Åsa, men på grunn av 
problemene med tømmerfløtingen i Storelva sommerstid, måtte 
trafikken innstilles etter kun fire år.

D/S Jarl 
D/S Jarl ble bygget i 1911 i Fredrikstad av Glommens Mekaniske 
Verksted. Den ble bekostet av Drammen trelasthandlerdireksjon. 
D/S Jarl, som var en forholdsvis liten slepebåt, assisterte D/S Grev 
Wedel med tømmerslepingen på Tyrifjorden fra mai 1912. 

Rundt 1930 ble den trolig flyttet til Krøderen, og det er uvisst 
hvilken skjebne den fikk etter det.

Populær turistbåt
I	sommersesongen	var	det	i	mange	
år	stor	turisttrafikk	med	båten,	og	det	
finnes	en	lang	rekke	postkort	som	
forteller	at	båtreisen	over	Tyrifjorden	
var	populær	blant	turister.	

En	fin	rundtur	var	å	gå	over	Krok-
skogen	til	Sundvollen,	videre	med	
dampbåt	til	Svangstrand	og	derfra		
med	tog	til	Oslo.	Lars	Johansen	fra	
Borgen	i	Hole	var	i	mange	år	skipper	
på	D/S	Ringerike.

M/S	Fix	gikk	i	rute	mellom	Hønefoss	og	Åsa,	og	ble	hugget	opp	i	1950-årene.

Den	4.juli	1890	fraktet	D/S	Grev	Wedel	keiser	Wilhelm	II	og	Oscar	II	over	
Tyrifjorden.	De	fikk	servert	frokost	på	reisen	over	fjorden.

D/S	Høvding	kantret	ved	Vikersund	bru,	og	lå	der	til	den	ble	fjernet	rundt	1950.

Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum
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I 1904 ble D/S Ringerike bygget ved Akers mekaniske Verksted. Dette var 
etter sigende en meget vakker båt, og den hadde plass til 120 passasjerer.  
I tillegg til en stor innelukket salong på hoveddekket, var det også en liten 
salong under dekk. Båten var utstyrt med restaurant som hadde skjenke-
rett for både øl og vin. D/S Ringerike var i drift frem til sommeren 1926. 
Da ble den solgt til Sylling Meieri. Dampkjelen ble brukt i ysteriet, mens 

skroget ble solgt videre til et spikerverksted.

D/S Krepsen 
En annen liten slepebåt var D/S Krepsen, den kom fra Drammensfjorden 
til Tyrifjorden i 1930. Dette var en stålbåt som stort sett ble brukt til å 
samle tømmer som hadde slitt seg fra grimene. Den slepte tømmeret i 
tømmerlenket ut til D/S Grev Wedel, som så tok det med seg videre.  
D/S Krepsen kunne i likhet med dampbåten D/S Høvding legge ned 
skorsteinen, og kom dermed inn i Steinsfjorden, slik at den kunne bli 
brukt til tømmersleping der. D/S Krepsen var i bruk helt til tømmer-
slepingen opphørte på slutten av 1960 åra. Båten eies nå av Per Bye,  
er i god stand, og ligger i dag i Steinsfjorden.

M/S Greven 
Den siste nybygde tømmertrekkebåten som kom til Tyrifjorden var  
M/S Greven. Den kom hit i 1953, og avløste dermed dampbåten  
D/S Grev Wedel som hadde vært i tjeneste der i nesten 80 år. Det var  
gode tider for tømmerfløtingen i distriktet, og det var Drammen  
Vassdragets Fellesfløtings Forening som investerte i båten. 

M/S Greven ble bygd ved Glommens Mekaniske Verksted i Fredrikstad. 
Båten kom til slippen i Vikersund i seksjoner, hvor den ble satt sammen. 
Den hadde en kraftig Wickmann dieselmotor på 200Hk. og kunne slepe 
opptil 12.000 tylfter. Da tømmerfløtingen tok slutt på Tyrifjorden i 1968,  
ble M/S Greven liggende i opplag noen år, før den i 1973 ble solgt, og havnet i 
Møre. Der ble den blant annet brukt under bygging av oljeplattformer.  
I 2006 havnet M/S Greven igjen i vårt vassdrag, og ligger nå i Vikersund.

Tilbake til Tyrifjorden 
Da	M/S	Greven	ble	lagt	ut	for	salg		
på	Hareid	sommeren	2005,	ble		
Veteranbåtforenigen	Greven	stiftet		
med	tanke	på	å	få	M/S	Greven	tilbake	
til	Tyrifjorden.	

Foreningen	fikk	kjøpt	tilbake	båten,	
og	høsten	2006	ble	M/S	Greven	igjen	
sjøsatt	på	Tyrifjorden.

M/S	Greven	på	Tyrifjorden	i	2007.

M/S Greven

1953
Bygget	ved	Glommen	Mek.	Fredrikstad.

1953 
Satt	sammen	og	sjøsatt	fra	slippen	ved		
Saga	i	Vikersund.

1968	
Tatt	ut	av	sleping.

1968	
Oslo	Sand	&	Bergsalt.

1973 
Halden	Bukser	Dykk	og	Mudring.

1973 
Flyttet	fra	Tyrifjorden.

1976
Gisle	Eilertsen	A/S,	Hareid.

1983	
Byttet	motor,	til	Wichmann	3	AC.	

1994	
Brandal	sandfrakt,	Brandal.

1995	
Brandal	sandfrakt,	Brandal.	Slepebåt.

1998
Avertert	til	salgs.

1999
Bora	Sandfrakt,	Ole	Bråslett,	Hareid.

2005
Kjøpt	tilbake	av	Andelslaget	Greven,		
Vikersund.

Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum / Hole Historielag.
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Å gjøre Storelva farbar for båter har hele tiden vært en forutsetning for dette prosjektet. 

Høsten 2006 og våren 2007 skjedde det mye. Elven ble kartlagt og mudret opp, og det 

mest synlige som ble gjort, var merkingen av båtleden fra Hønefoss til Tyrifjorden.

Stokker og staur
Det ble ved merkingen av elva lagt vekt på å gjøre noe som både 
var funksjonelt, pent og miljøvennlig.Materialene som ble brukt 
var førsteklasses malmfuru levert av Ringerike Skogeierlag. Denne 
furutypen ble valgt fordi den er solid og holdbar. Tresorten trenger 
heller ikke å impregneres – det er “innebygget” – så null gift i elva!

På strømmens premisser
Det var en utfordrende jobb å merke elveløpet. Sammen med våren 
kom vårflommen, så arbeidet med merking (altså å sette stolpene 
ned i elvegrunnen) måtte gjøres før de største vannmassene ble 
sluppet nedover elvene. Dette gikk nesten, men da 35 påler var 
slått fast, og strekningen fra Tyrifjorden til Folafoss var merket  
– kom vårflommen. Da var det bare å fortøye arbeidsbåten og 
vente på bedre arbeidsforhold. Når det er mye vann i elva er  
strømmen svært stri. Dette skal man være klar over før man begir 
seg ut med båt her – enten den er stor eller liten! 

I alt 60 påler viser vei for båtførere opp eller ned elva. Disse er satt 
på de viktigste grunner, og vil være til god hjelp for navigering av 
mindre båter. Man må imidlertid være klar over at elva lever sitt 
eget liv, og at det vil være umulig å merke alle hindre. Man må selv 
passe på når man fører båt i elva at man kjører etter forholdene, 
og følger godt med. Elva er stadig i forandring og nye hindre kan 
dukke opp. Det har til og med hendt at gammelt tømmer som har 
ligget på bunnen fra fløtingens dager plutselig har løsnet og kom-
met opp til overflaten. Slike ting må man være oppmerksom på,  
og ta hensyn til når man ferdes på elva.

Klargjort for båttrafikk
Stiftelsen	Glatved	Brygge	hadde	
gjordt	grundige	forundersøkelser,		
før	de	fikk	merket	en	båtled	fra		
Hønefoss	til	Tyrifjorden,	med	en		
minstedybde	på	ca	1,5	meter	ved	
normal	vannstand.	Arbeidene	med	
dette	ble	ferdige	sommeren	2007.

Når	det	er	mye	vann	i	elva	er	strømmen	svært	stri.	Dette	skal	man	være	klar	over	
før	man	begir	seg	ut	med	båt	her	–	enten	den	er	stor	eller	liten!

Da	35	av	60	påler	var	slått	fast,	og	strekningen	fra	Tyrifjorden	til	Folafoss	var	merket	
–	kom	vårflommen.	Da	ble	arbeidsbåten	fortøyet,	og	man	måtte	ta	en	pause.

Foto: Idéverkstedet.



Bli med på helikoptertur på elva!
Gå inn på www.storelva.no – og se film fra en fantastisk helikopertur nedover hele Storelva.
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Storelva er navnet på elvestrekningen som starter der Randselva (fra Randsfjorden) og 

Begna (Ådalselva) møtes ved Hønefoss by, og som slutter i det den renner ut i Tyrifjorden.  

Elva er ca. 16 kilometer lang, og den nye båtleden gir muligheter for flotte båtturer 

nedover elven og også ut på Tyrifjorden.

Naturopplevelser
En båttur nedover elva er en flott naturopplevelse. Både fiske- og fuglelivet er 
rikt representert, og roen på elva gir mulighet til å se mange forskjellige arter. 
Vegetasjonen langs elva er også mangfoldig og interessant. 

Elva slynger seg først gjennom Hønefoss, og innimellom natur-områdene dukker 
velkjente glimt av byen opp. Det er spennende å oppdage steder fra nye vinkler, 
og hele veien nedover dukker det opp landemerker i nye perspektiver. 

Storelva møter Tyrifjorden ved det viktige våtmarksområdet Averøya naturreservat 
i Ringerike kommune og Onsakervika i Hole kommune. 

Klart for båter
Nå som hele elvestrekningen er merket med pæler, er det fritt frem for båt-
trafikken. De grunne områdene i leden er gravet ut, så elva er fremkommelig  
for små og middels store båter hele veien fra Hønefoss til Onsakervika.

De viktigste grunner er merket med pæler med enten grønn eller rød pil, og disse 
er ment å være til hjelp for navigering.Når man kjører motstrøms (oppover elva) 
skal man ha de røde skiltene på babord (venstre) side og grønne skilt på styrbord 
(høyre). Nedover elva (medstrøms) blir det omvendt. Det er tilsammen 60 slike 
veivisere på strekningen.

Elveslynger og kroksjøer 
Storelva	renner	i	slynger	på	strekningen	
mellom	Hønefoss	og	Tyrifjorden.	På	
fagspråket	beskrives	dette	fenomenet	
som	at	elva	er	meandrerende.	

Forutsetningene	for	at	disse	elve-
slyngene	kan	oppstå	er	at	elva	renner	
over	et	bredt	og	slakt	hellende	underlag	
bestående	av	løsmasser.	

Langs	Storelva	er	Juveren, Synneren 
og Lamyra	gamle	elveløp,	som	er	gode	
eksempler	på	kroksjøer	(avsnørte		
elveslynger).	Slike	kroksjøer	oppstår		
når	elva	under	en	flom	tar	en	snarvei		
og	bryter	seg	gjennom	elvebredden		
med	et	nytt	leie.	

Den	avsnørte	elveslyngen,	eller	av-
snørte	meanderen	blir	da	til	et	bueformet	
tjern	(kroksjø).	

Foto: Idéverkstedet.



Arbeidsbåten kan leies av Stiftelsen til spesielle oppdrag.
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Supplybåt for Storelva i Hønefoss
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Lei en “sjørøverbåt”
Ildsjelen Fritz Martinsen satte for 4 år siden igang å bygge en 
«arbeidsbåt» for vedlikehold av Storelva. En katamaran med 
luke i midten og med en bæreevne på 3,5 tonn ble resultatet. 
Med en firetakts Yhamaha på 60 hp gjør båten 11 knop.  
Skroget et satt sammen av vanntette skott og er synkefri.  
Den har hydraulisk styring og motorheving.

Stiftelsen har en avtale med Tyrifjord Cruice som disponerer  
båten på deler av året for vedlikehold, sjørøvercruise og 
arbeidsoppdrag i vassdraget. Båten ble disponert av Brødrene 
Myhre i forbindelse med boring i Mjøsa i 2008.

Båten kan leies av Stiftelsen til spesielle oppdrag.

Båten	har	en	bæreevne	på	3,5	tonn.Skroget	et	satt	sammen	av	vanntette	skott	og	synkefri.

Med	en	firetakts	Yhamaha	på	60	hp	gjør	båten	11	knop.

Foto: Privat.
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Glatved Brygge
B
ry

gg
e 

o
g 

pa
rk

an
le
gg

Stiftelsen Glatved Brygge er i ferd med å 

utvikle området mellom utløpet av Randselva 

og Hønefossen til et attraktivt rekreasjons-

område for Hønefoss’ befolkning. I dette  

historisk interessante området lå også det 

gamle brygge-anlegget til Glatved Hotel.

Planer for Glatved Brygge
Med ferdig merket båtled – måtte man selvsagt også ha et sted 
å legge til. Stiftelsen Glatved Brygge har ambisjoner om å utvikle 
hele Glatved-området til et natur- og kultur-sentrum i Hønefoss.

Første trinn er allerede utført, med den flotte og solide  
hovedbryggen på 400 m2, et arbeid som er utført i et spleiselag 
sammen med lokale entrepenører. 

Nå når denne bryggen er ferdig er opparbeidelse av park- 
anlegg i området rundt neste prioritering. Deretter ønsker stift-
elsen å sette i gang arbeidet med en helhetlig plan for området, 
som bl.a. må inneholde gjestebrygger og tilrettelegging for 
natur- og kulturbasert næringsvirksomhet i området. Stiftelsen 
har et nært og godt samarbeid med Ringerike kommune, og har 
blant annet inngått en 50 års leieavtale med kommunen om å 
disponere det området der brygga ligger.

Stiftelsens rolle vil være å legge til rette for økt aktivitet gjen-
nom et bypatriotisk spleiselag. Fossefestivalen er allerede etablert 
på Glatved, Riddergården ligger der som en liten perle midt i 
sentrum og brygga er på plass. 

Når Pottemakerbakken, den nye gangveien fra Hønengata, og 
gangbroen over elven blir ferdig, vil også adkomsten til Glatved 
bli betydelig forbedret. Til sammen kan dette bli et historisk og 
kulturelt sentrum for Hønefoss. 

M/S Dronning Tyra 
På	dette	bildet	fra	Glatved	Brygge	sommeren	2010,	ligger	båten		
M/S	Dronning	Tyra	–	som	nå	går	i	fart	på	Storelva	mellom	Glatved	
Brygge	og	Tyrifjorden.	Båten	har	plass	til	75	personer	og	har	alle	
fasiliteter	som	sikrer	en	utmerket	turopplevelse.	Her	kan	man	nyte	
det	fantastisk	elvelandskapet,	sammen	med	servering	av	god	mat	
og	godt	drikke.	

I	perioden	1.	mai	til	30.	september	er	det	mulig	å	leie	båten		
Dronning	Tyra	med	mannskap	til	egne	arrangementer.	Båten		
har	Helgelandsmoen	Nærings-park	som	utgangspunkt	for	båt-
opplevelser	på	Tyrifjorden	og	opp	Storelva	til	Glatved	Brygge.	

Les	mer	om	Dronning	Tyra	på	sidene	til	Tyrifjord	Cruise	AS:	
www.tyrifjordcruise.no

Hovedbryggen	er	solid	bygget	–	i	et	spleiselag	med	lokale	entrepenører.		(Foto: Tom Bjørnstad)

Her	ser	vi	oppstarten	på	byggingen	av	hovedbryggen	på	400	m2.		(Foto: Tom Bjørnstad)

Før	bryggen	ble	bygget	var	elvebredden	fullstendig	gjengrodd.	(Foto: Tom Bjørnstad)

Foto: Privat.



Bryggeanlegget er godt intergrert i omgivelsene – og det er lagt vekt på at alt som 
gjøres i området skal være av høy kvalitet – både konstruksjonsmessig og estetisk.
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En solid brygge 
Hovedbryggen på Glatved er bygget i betong – og er kledt med spesialimpregnert tre.

Sommeren	2009	ble	den	solide	hovedebryggen	på	Glatved	satt	opp.

Foto: Privat.



Glatved Brygge er blitt et populært sted å legge til!
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Et vakkert område 
Hovedbryggen er ferdig bygget, og i full bruk!

Hovedbryggen	på	Glatved	–	med	benker	slik	det	så	ut	sommeren	2010.	Vi	ser	her	deler	av	gangveien	som	ennå	ikke	var	ferdig.

Foto: Privat.



M/S Dronning Tyra – en nydelig sommerdag på Storelva!
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Et vakkert område 
Hovedbryggen er ferdig bygget, og i full bruk!

Hovedbryggen	på	Glatved	brukes	ikke	bare	om	sommeren.	Vinterstid	er	det	også	et	fint	“stoppested”	på	turen	langs	elven.	Herfra	kan	man	nyte	synet	av	frostrøyken	på	vannet!

Foto: Privat.



De som ønsker å sette opp en slik brygge på sin eiendom kan få fix ferdige tegninger av Stiftelsen.
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Egen brygge?
Elva er et eldorado for hele byens befolkning. Det har 
gjennom tidene vært mye “oljetønne-brygger” å se langs 
Randselva og Storelva. Stiftelsen har fått arkitekten bak 
Glatved Brygge til å tegne minivarianten.  

Donald-brygga ble fort et begrep. Ønsket er at folk med 
tilknytning til elveområdet pynter opp – og hvis man søker 
om brygge så har vi ferdige tegninger.

Vi har tatt Elva tilbake!

Tegning: Erik Karlsen.

Foto: Privat.
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I den øverste delen av elva, i området fra  

fossen og ned til Schjongslunden er det for 

flere år siden etablert en merket turløype. 

Nedover langs hele elva – på begge sider – er det mange flotte 
sandstrender. Disse er kjempefine plasser for både bading og 
utflukter. En piknik langs elvebredden en solfylt sommerdag kan 
være et godt alternativ til besøk på en etablert badestrand. 

Store deler av sommeren, etter at vårflommen er over og vann-
standen er normal, kan man gå til fots langs store deler av elva. 
Den øverste delen av elva, i området fra fossen og ned til Sjongs-
lunden er det for flere år siden etablert en merket turløype. Høne-
foss elvepark ble satt i stand av Ringerike kommune, og består av 
en sti som hovedsaklig går i vannkanten. Denne stien kan man 
følge både til fots og på sykkel, og er en hyggelig liten runde som 
passer for alle.

Elveleiet byr på mange hyggelige odder og viker – og enten man 
kommer til lands eller til vanns – er mange av disse områdene lett 
tilgjengelige for alle. Noen steder er det satt ut benker, mens de 
fleste stedene er umerket – men like fullt godt egnet til bruk. 

Elva egner seg supert for padleturer. Det er riktignok lettere å 
padle nedover elva enn oppover – det er ganske sterk strøm mange 
steder. En mulighet er å sette ut kanoen eller kajakken øverst ved 
by-brua, eller et stykke opp i Randselva – og padle seg nedover for 
så å gå i land så langt nede i elva man ønsker. Det er nok av plasser 
elvelangs å møte en “følgebil”. Den andre muligheten er å padle 
opp igjen også. Dette er spesielt interessant for de padlerne som har 
lyst på litt ekstra “motstand”.

Foto: Idéverkstedet.

Illustrasjon:  Ø
yvind Tingleff.



Gang- og sykkelveien over elven er under bygging, og er resultatet av et spleiselag mellom 
Hønefoss fjernvarme, Ringeriks-Kraft, Ringerike kommune og Hadeland & Ringerike Bredbånd.
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Gangveien og gangbroen på Glatved 
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Glatved-området er i ferd med å bli ferdig, og neste steg kommer på plass i løpet av 

2011. Gangbro-forbindelsen mellom Glatved og Tippen vil gi området langt bedre 

tilgjengelighet, og samtidig knytte sammen et gangveinett som vil ende opp i en 

elvepromenade gjennom hele byen.

Gangbroen
At gangbroen nå blir bygget er nøkkelen 
til den videre utviklingen av elveområdet,  
og er et prosjekt som på alle måter viser  
hva som er mulig når vi får til et sam-
arbeid. Her var det mange aktører som 
skulle over elva hver for seg, og som 
sammen sørget for å gjøre det på en måte 
som også gavner byutviklingen.  

En stor takk til Hønefoss Fjernvarme, 
Ringeriks-Kraft, Ringerike kommune og 
Hadeland & Ringerike Bredbånd som 
har tatt tak i Glatved Brygges idéer og 
som faktisk klarer å realisere prosjektet.

Gangveien
Prosjektet inneholder også gangveien 
mellom Glatved Brygge og gangbroen, 
og hele veien langs parkeringen på 
Tippen. I tillegg legges det til rette for 
profesjonell og enhetlig lyssetting i hele 
området som neste trinn. Infrastrukturen  
er på plass, og lysene kan tennes så  
fort man får finansiert denne delen av  
prosjektet. Pottemakerbakken	skal	også	utbedres,	og	det	blir	nedgang	med	adkomst	til	elvebredden	her	i	2011.

Tegning: COWI AS

Tegning: Erik Karlsen



Foto: S. Hurum.

23

Fossen – et naturlig midtpunkt
H
ø
ne

fo
ss

en

Hønefoss er bygget opp med fossen som utgangspunkt. Det var vannkraften fra  

Hønefossen som dannet grunnlaget for aktivitet her, og som skulle føre til at byen  

oppstod, og utviklet verdifull industri. Fossen er fortsatt et viktig kraftsentrum.

Byens hjerte 

Hønefoss	historie	bygger	på	
utnyttelse	og	bruk	av	vannet		
og	fossen	som	går	gjennom	
byens	sentrum.	

Området	langs	elvebredden		
og	elvemøtet	ved	Glatved	er		
en	historisk	skattkiste.

Sør møter nord
Fra gammelt av har byen bestått av to separerte bysentrum. 
Disse har vært helt adskilt av Hønefossen og Begna på over-
siden og Storelva på nedsiden. Fossen og elven har altså vært 
det viktige møtepunktet mellom to bydeler, samtidig som det 
har vært byens energigivende, evige pulserende hjerte og en 
forutsetning for bosetning og industri.

Helt fra 1600-tallet har man bygget bruer for å forbinde  
byens sørside med dens nordside. Det har blitt bygget mange 
bruer, fordi storflommer flere ganger har tatt brua, og hver 
gang har det blitt bygget en ny som har vært bedre. Det sies 
at et av de sterkeste argumentene for å få opprettet denne 
bruforbindelsen til å begynne med, var at skattefuten lettere 
skulle få krevd inn sin skatt. 

Bruen som går over Hønefossen i dag, sto ferdig til byens 
100-års jubileum i 1952. Det tok tre år å bygge den. 
I sør-enden av brua ble taket på den gamle kraftstasjonen 
fjernet og man benyttet restene av bygget som fundament. 
Kunstneren Ståle Kyllingstad laget to iøynefallende bjørner 
som står på hver sin side i nord-enden av brua.

Nærmere vannet
Det store potensiale Hønefossen og området ved og rundt 
denne og Storelva har, kan utnyttes i mye større grad enn det 
som er gjort i dag. Utsikten til fossen, og nærkontakten med 
denne, har i hovedsak vært mulig fra fortauset på den svært 
trafikkerte broen over fossen. Langs elvebredden fra fossen 
og ned til Randselvas utløp i Storelva, det flotte Glatved-
området, har det alltid vært tett kontakt med fossen og elva. 
På den andre siden, der det tidligere har vært både telegrafstas-
jon og kornmølle - er det i dag parkeringsplass. Men her ligger 
også den litt anonyme “inngangsporten” til Hønefoss Elvepark.

Ved å forbinde de to elvebreddene med en ny gangbro, legges 
grunnlaget for et fantastisk natur- og rekreasjonsområde som  
gir sammenhengende bilfri gang- og sykkelsti fra Glatved på 
nordsiden til Schjongslunden på sørsiden.  

Grunnlaget for å sette søkelyset på dette viktige området ved 
fossen og elven er altså tilstede. Det er planer om å belyse 
omådets verdier ytterligere, ved å montere lysanlegg i fossen 
og på området rundt, slik at det til alle døgnets tider og ved 
alle årstider vil være et stemningsfullt og vakkert område.
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Spektakulært
Hønefossen var i tidligere tider et omfangsrikt 

skue som bredte seg utover et område som var 

omkring tre ganger så stort som dagens foss. 

Stemningsfull belysning

Rett før jul i 2009, 120 år etter at det første elektriske gatelyset ble 
tent på bybrua, var Hønefossen og Oppgangssaga omgitt av et farge-
rikt lys-show, som skapte en trolsk stemning for alle som tok turen  
til bybrua i desember-kulden. Lysshowet var en gave fra Hønefoss 
Sparebank, Hønefoss Lyd og Ringeriks-Kraft AS, og håpet er at dette 
skal bli en permanent attraksjon – til glede både for distriktets inn-
byggere, turister og andre besøkende. 

Foto: Trond Løland

Foto: Frode Johansen

Foto: Idéverkstedet
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Foto: Ringerikes Samferdselsmuseum.

D/S Tyrvi ved brygga på Sundøya. Navnet Tyrvi kommer fra det gammelnorske ordet for Tyri, som i Tyrifjorden. 
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D/S Tyrvi anno 1868
Denne båten er nå kjøpt av Stiftelsen Glatved brygge. En av de to orginale 

Dampmaskinene er tatt vare på av Drammen Museum, og vil bli satt tilbake i båten. 

Av den originale båten er det bare skroget igjen, men originaltegningene er i behold.

Historien i korte trekk
Lenge, lenge før Røkkes bestefar ble født, produserte Akers 
Mekaniske Verksted dampskipsskrog i håndklinket jern. Det  
passet godt for lokale forretningsmenn. De hadde allerede 
lange tradisjoner for skipsfart på Tyrifjorden og på Rands-
fjorden, stimulert av tidens eksportartikkel nummer en  
– tømmerstokken.

Viljen til investering var stor - og man tok betydelig risiko. 
Investeringen i DS Tyrvi var bare en i rekken av mange flotte 
og stolte skip som trafikerte lokale farvann. Skipene ble eiet 
delevis av private dampskipsredere og delevis av De Norske 
Statsbaner.

Titusener av mennesker er fraktet over Tyrifjorden og Rands-
fjorden. Vi snakker her om hovedfartsårene nordover - lenge 

før veinettet var et alternativ, og lenge før byggingen av  
skinneganger var kommet i gang. Vi er nå tilbake i slutten av 
1860-årene. Propelldriften hadde overtatt for skovhjulene. 
DS/Tyrvi, og dens søsterskip D/S Lettvint som var sjøsatt på 
Mjøsa, var blant de første skrogene som ble bygget for den 
hypermoderne propellen.

D/S Tyrvi gjorde god nytte for seg i Tyrifjorden, der den  
gikk i kombinert gods- og persontrafikk. Båtens reiseplan 
korresponderte etterhvert med Randsfjordbanen. Båten hadde 
en besetning på tre mann og kunne frakte 80 passasjerer.

Liten lønnsomhet førte til at D/S Tyrvi i 1899, etter 30 års 
drift ble solgt til Randsfjorden – som så mange andre båter. 
Den ble her omdøpt til Trygve, bygget om, og blant annet 
forlenget med flere meter.
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Tyrvi – Trygve – Tyrvi
Jernbåten “Tyrvi” har i sin 142-årige historie også 
seilt under navnet “Trygve”. Båten ble i sin tid  
bygget ved Aker Mekaniske verksted som en en-
master med hele tre manns besetning, og den var 
registrert for opp til 80 reisende.

Fraktet folk
I sine første 31 leveår krysset “Tyrvi” Tyrifjorden  
først og fremst med persontrafikk, men også vare-
transport. I gamle dager hadde båten anløp  
ved Sundvollen, Rytteraker, Bønsnes, Gomnes  
og Skjærdalen med flere turer daglig.

I tillegg var det utvidet reiserute når det var soldat-
aktiviteter på Helgelandsmoen. Det var jernbanen 
Drammen – Randsfjorden som fikk bygget den 
rundt 53 fot lange båten.

Rundt forige århundreskifte fikk “Tyrvi” nye 
arbeidsoppgaver i tillegg til vare- og persontrafikk. 
Båten ble døpt om etter at den ble flyttet til Rands-
fjorden rundt år 1900. Den skulle nå benyttes til 
tømmertrekking, og det nye navnet ble “Trygve”.

Tragisk
Båten vil i fremtiden igjen kunne fremstå slik den 
opprinnelig så ut da den forlot skipsbyggeriet i 
Kristiania i 1868, og nå med base nedenfor stedet 
der gamle ærverdige Glatved Hotel lå - altså ved 
Glatved Brygge.

Så godt som hele den fjordgående historien ble 
vraket, og til og med hugget opp. Det er tragisk.  
Den gamle smekre “DS Ringerike”, for eksempel, 
hadde sikkert vært fullbooket dersom den hadde 
unnsluppet den felles skjebne de fleste av disse 
gamle båtene fikk.

Veiutbyggingen rundt Tyrifjorden satte en stopper 
for lønnsom person- og varetransport. Det må ha 
vært stor aktivitet på fjorden – historien forteller at 
det har vært mange båter som har blitt sjøsatt, og 
som delte på oppdragene.

SKip på TyRifjoRDeN

1901	–	Båten	ble	døpt	om	etter	at	den	ble	flyttet.

2005	–	DS	Trygve	på	Randsfjorden.

Navn fremdrift funksjon verksted Bygget/innkjøpt Avhending Maskin eier lengde Antall pass.

Kong Ring hjul-ds Passasjer/gods 1837 Hugget	1848 10	IHK

Halvdan Svarte hjul-ds Passasjer/gods 1837 Hugget	1854

Sigurd Syr hjul-ds Passasjer/gods 1854 Hugget	1874

Anna Colbjørnsen ds Passasjer/gods Aker 1862 Randsfjord	/1939 80	IHK 100	fot 240

Tyrvi ds Passasjer/gods Aker 1868 Randsfjord	1899 15	IHK 53	fot

Grev Wedel ds Tømmer/passasjer Nyland 1875 1952 DF 80

Høvding ds Passasjer KMV 1882 44

fix ds Passasjer 1905 24

Ringerike ds Passasjer/gods Aker 1903 120	IHK LB 75,6	fot

Gordon Passasjer

jarl ds Tømmer Glommen 1911 Sank	Krøderen	1934 DF

Morgana m.båt Passasjer

vikersund ms Passasjer

Activ (treskrog) ds Passasjer Tønsberg 1892/1903 Solgt	1911 8	NHK LB 40	fot 50

Trafik m.båt Passasjer 1911 Solgt	1913 LB 8

Greven ms Tømmer Glommen 1953 DF

Foto: Ukjent.

Foto: Privat.
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Modellbygger
Modellbåtbygger	Sverre	Falkheim	har	bygget	en	rekke	
av	de	båtene	som	trafikkerte	Tyrifjorden	i	gamle	dager.	
Her	er	DS	Tyrvi.
(Faximile fra Ringerikes Blad)
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D/S	Tyrvi	bygget	i	miniatyr	etter	de	orginale	tegningene.

De orginale arbeidstegningene
Sverre Falkheim har brukt de orginale arbeidstegningene til Tyrvi for å bygge modellen.  
Båten var opprinnelig 53 fot lang, og bredden var 10,75 fot. Båten stakk 2,25 meter dypt.
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Her nyter den nyinnkjøpte dampbåten D/S Tyrvi sine siste skvulpende timer på Randsfjorden - som den forlot 15.10 2010.
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D/S Tyrvi i 2010
På Randsfjorden fant vi den! Båten er fortsatt flytende, og tilsynelatende i god stand, 

men den er fullstendig ombygget. Likevel er skroget inntakt og muligheten for å  

bringe skipet tilbake i orginal stand er god.

D/S Tyrvi
Vi fant, vi fant. – På Randsfjorden fant vi den! For oss ganske utrolig, 
men sant! Fortsatt flytende og tilsynelatende i god stand, men full-
stendig ombygget. Det var når sant skal sies ikke en «forandring som 
frydet». Likevel var skroget inntakt og muligheten for å bringe skipet 
tilbake i orginal stand var god.

Familien Sanne har hatt båten i eie i en årrekke, og har vært svært 
imøtekommende for å få til en løsning der Tyrvi igjen kunne tilbake-
føres til sin opprinnelige stand. Høsten 2010 ble familien og Stiftelsen 
Glatved Brygge enige om om en overdragelse av båten, og dermed er 
det siste “gjenlevende” eksemplaret fra dampbåt-trafikken på Ringerike 
sikret for fremtiden.

Maskinen eksisterer!
«Gamle skipperen» som døde i 1962, hadde i en bisetning fortalt de 
nye eierene at maskinen var overlevert Drammen museum. En rask 
telefon til museet var nedslående. Ingen hadde noen sinne hørt om 
en dampmaskin i museets eie, men de lovet å dobbeltsjekke. Og for 
å gjøre en lang historie kort: I en driftsbygning på Gullskogen Gård 
stod den. Ensom, glemt og forlatt, men fortsatt i god behold. Og med 
denne dampmaskinen, som er lovet utlånt fra museet, har man alt 
man trenger for å få D/S Tyrvi tilbake til fortiden. Riktignok snakker 
vi ikke om en maskin anno 1867, men en maskin fra Glommen  
mekaniske i Fredrikstad som ble satt inn i D/S Tyrvi i 1916. D/S	Tyrvis	maskin	nr.	2	–	satt	inn	i	1916.

Foto: Privat



D/S	Tyrvi	gjøres	klar	til	å	heises	opp	av	Randsfjorden	for	siste	gang.
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Presseklipp i forbindelse med flyttingen

Ringerikes Blad  12.10.10
http://www.ringblad.no/nyheter/article5343409.ece

Ringerikes Blad  16.10.10
http://www.ringblad.no/liv/article5348607.ece

oppland Arbeiderblad 16.10.10
www.oa.no/arkiv/article5356731.ece

Avisen Hadeland  18.10.10
http://www.hadeland.net/	
Nyheter/lokale_nyheter/article5350607.ece

Avisen Hadeland  18.10.10
http://www.hadeland.net/	
Nyheter/lokale_nyheter/article5350607.ece?start=7

Bygdeposten 19.10.10
http://www.bygdeposten.no/	
lokale_nyheter/article2358808.ece

Bygdeposten 21.10.10
http://www.bygdeposten.no/	
lokale_nyheter/article5355337.ece

Mulighetene

Hva er så mulighetene med dette utgangspunktet?

1. Man trenger mye galskap.

2. Man trenger utømmelig entusiasme.

3. Man trenger 6-7 millioner. 

4. Man trenger gode støttespiller hos riksatikvaren.

5. Man trenger god tid – ca fem år.

...og vips så har man et stort og viktig symbol på en historie som er i 
ferd med å gå i glemmeboka.

Med gjennomføringen av dette prosjektet får byen et trekkplaster 
som i kombinasjon med en «riktig» helhet vil kunne ha potensiale til 
å trekke titusener av besøkende til Hønefoss. Byen er dampskipenes 
historiske vugge, og det området i Norge som, med utnyttelsen av 
sin fossekraft, ga vesentlige bidrag til den tidlige inustrielle historien i 
landet. Dette tror vi på at vi i fellesskap kan utnytte komersielt.

Ingen illusjoner
Ingen har illusjoner om at en restaurering av DS Tyrvi vil være 
«plankekjøring», men den er i aller høyeste grad mulig å gjennomføre. 
Prosessen vil by på utfordringer, overraskelser og hysterisk lykke-
følelse... i skjønn forening.

Riksantikvarens fartøyansvarlige har forsikret oss om mulighetene.
De har erfaring med tilsvarende prosjekter, og kan hjelpe oss med 
kvalitetssikringen av det eksisterende skroget.

Det er 13 flytende dampskip i Norge. Et unikt miljø i Ørje, som 
har kontroll over 6 av dem. Vi kan, dersom vi ønsker det, bli tilført 
uvurderlig kompetanse herfra. Vi har også god kontakt med andre 
fagmiljøer med erfaring fra restaurering av denne type båter.  

Vi ønsker å bringe en «levende» dampbåt tilbake til våre farvann,  
og nå har vi både båten og kompetansen tilgjengelig! D/S	Tyrvi	forlater	Røykenvika	i	Randsfjorden.
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Foto: PrivatD/S Tyrvi ankommer båtbyggeriet på Hensmoen.



D/S Tyrvi vender hjem. Båten ble flyttet fra Røykenvika i Randsfjorden til Hensmoen på Ringerike.
Her skal den klinkes og fikses og istandsettes for et nytt liv ved Glatved Brygge.
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15.10 2010 blir den gamle dampbåten flyttet fra Randsfjorden – tilbake til Ringerike!

Foto: Privat



Kjøpet og flyttingen av D/S Tyrvi fikk stor oppmerksomhet i pressen. Det er tydelig at prosjektet skaper interesse og entusiasme.
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D/S Tyrvi gjenoppstår
Vi har båt og vi har brygge. Vi har elv med båtled til Tyrifjorden. Vi har et stor arbeide 

foran oss. Vi har kompetanse på restaurering av båten, og vi har tilgang på kunnskap 

om istandsetting av dampmaskin og bygging av dampkjele. Men vi trenger mer.

Når D/S Tyrvi er ferdig restaurert, vil mange kunne glede seg over å stå på dette dekket 
mens båten lydløst seiler nedover Storelva – drevet av den gamle dampmaskinen.

Hva gjør vi nå?
Å restaurere en dampbåt er ikke akkurat noen enkel oppgave, og for 
Stiftelsen Glatved er dette nok en gang noe helt nytt å begi seg ut på. 
Samtidig vet vi at det finnes både kompetanse og ressurser i Ringeriks-
området som kan komme til svært god nytte i prosjektet.

Første fase i prosjektet er gjennomført ved overtakelsen av båten og at 
den nå er fraktet hjem til Ringerike. Den er også strippet ned og det 
meste som er gjort med den etter damp-perioden er borte.

Neste fase er kanskje den viktigste; å bestemme oss for hvordan jobben 
skal gjøres videre. Vi skal restaurere den etter de gamle tegningene som 
vi har skaffet fra Teknisk museum, men det er mange måter å gjøre 
dette på. Skal vi gjøre det identisk med tegningene, eller skal vi gjøre 
tilpasninger for å gjøre den mer brukervennlig for dagens bruk?  Hvilke 
muligheter er det for offentlig støtte til en slikt prosjekt? Hva vil de 
forskjellige delene av restaureringen koste i form av penger og ressurser? 
Hva slags kompetanse er nødvendig for å få gjort jobben?

Alle disse spørsmålene må vi gi svar på før vi kan starte selve jobben.  
I tillegg må vi få vurdert skrogets tilstand av fagfolk, slik at vi får 
avdekket hvor mye av dette som må utbedres.

Stiftelsen har allerede knyttet til seg  personer som har erfaring fra til-
svarende prosjekter, og vil så raskt som mulig gjennomgå prosjektet med 
disse. Basert på de tilbakemeldingene vi får fra disse ressurspersonene vil 
styret i stiftelsen legge en plan for gjennomføringen av prosjektet. Arbeidet	er	i	gang	-	her	demonteres	et	ikke-orginalt	påbygg.

Foto: Privat
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Kjøp av båt 700.000

Frakt 22 tonn (Randsjorden – Hønefoss) 60.000

Henger 30.000

Nedrigg og stripping 80.000

Telt vinteropplag 50.000

Strøm og varme 20.000

Innvendig demontering 200.000

Sandblåses 100.000

Klinking 2.000.000

Dekk og styrhus 1.5000.00

Dampkjele 1.100.000

Dampmaskin 900.000

Aksling/propell/rorenhet 500.000

SUM kostnadsoverslag 7.240.000

Hva trenger vi nå - hvordan kan man bidra?

Hva koster det å restaurere en dampbåt?

Det er mye som skal til for å få D/S Tyrvi restaurert og sjøsatt, og alle bidrag vil være verdifulle for prosjektet!

Vi vet at det er mange privatpersoner som sitter på 

kunnskap, informasjon og dokumentasjon om både 

D/S Tyrvi og andre av distriktets gamle båter. 

Vi tenker også at noen kanskje har gamle bilder, ting 

og byggematerialer som kan passe når vi skal sette 

båten tilbake til “orginal stand”.

Og vi trenger arbeidskraft! Til noe av prosessen 

trenger man mange hender, andre ganger trenger  

man spesielle hender. Det skal klinkes og sveises, 

pusses og males, skrus og snekres, løftes og dyttes...! 

Praktisk informasjon
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller tror du har noe du kan bidra med!

Terje Dahlen: Tel: 952 24 171 / E-post: terje.dahlen@online.no 

Nils Haavard Tronrud: Tel: 907 21 858 / E-post: nilsh@gepetto.no

Hjemmeside: www.glatved.no

Bli venn med Glatved Brygge på Facebook!

Kontonummer D/S Tyrvi: 22 80 34 41026.

KONKRETE EKSEMPlER På HVA VI TRENGER ER:

• Byggematerialer: Jern, stål, tre, maling og mye mer.

• Interiør: Smått og stort, fra møbler til lamper og knagger.

• Bilder: Gamle tegninger og fotografier.

• Informasjon: Historier som kan gi oss mer kunnskap.

• Ekspertise: Om dampbåter generelt, og Tyrvi spesielt.

• Arbeidskraft: Fagfolk og andre som ønsker å bidra.

• Penger: Små og store pengebidrag - alle monner drar!
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plakaten fra 1885 – som viser D/S Tyrvis fartsrute og rutetider. Utlånt av: Ringerike Samferdselsmuseum.
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Den orginale kjøpskontrakten
Kontrakten	er	omfattende,	og	
beskriver	svært	detaljert	hvordan	
båten	er	bygget	og	hva	den	er	
utstyrt	med.	Dokumentet	vil	være	
et	viktig	redskap	i	forbindelse	
med	restaureringen.
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De originale tegningene av D/S Tyrvi, som befinner seg på Teknisk Museum.


