
 

 

Månedens poster juli 2018 
 
 
Månedens poster for juli, post nr 9 – 12 fører deltagerne inn i Holleias dype skoger. Postene er likevel 
enkle, tilgengelige via Gravermoveien og Sørliveien. For å lage en mosjonstur ut av det, kan et alternativ 
være å ta med sykkel og bruke den fra bommen ved Gravermoen, så får man en fin tur på to hjul på 
skogsveier, og kan spare noen kroner i bomavgift…  
Uansett må de siste to postene tas til fots eller med sykkel siden de befinner seg på innsiden av de låste 
bommene ved Sørli. 
 
Post nr 9 er plassert ved Ulemyrdemningen. Postflagget henger ved stien, som tar av fra bilveien der den 
bikker over åskammen. Henåa danner grense mellom Ringerike på østsiden og Modum på vestsiden. 
 
Post nr 10 er plassert ved Ulemyrhytta, der veien passerer brua over Henåa. Vel over brua er man tilbake i 
Modum igjen! OBS Se opp for Troll! 
 
Post nr 11 er plassert ved dammen i sørenden av Øyvatnet. Steinsvollveien er stengt med bom, så her må 
man ta beina fatt, om man ikke har sykkel. 
 

 
Sørli, vollen og tjernet (Foto: Torstein Vik) 

 
Post nr 12 er plassert ved grinda inn til vollen på Sørli. Denne veien er også stengt like etter veikrysset, 
men det er ikke lange veien inn til husene. 
 
I bekken mellom Øyvatna og Sørlitjern går Knutsbekken. Her finnes rester av en flomsag som var i bruk 
fram til ca. 1930. I 2010 var det en post her, og da skrev Astri Thon litt om historien til denne saga, som 
gjengis på neste side. 
 

God tur! 



 

 

Litt historie fra området: 
 
Knutsesaga 
 
Det var enklere å frakte plank ut av skogen enn tømmer. 
 
Knutsesaga var en flomsag, i drift så lenge vannføringen i Knutsebekken var stor nok til å drive 
skovlene. Vannet ble ledet fram gjennom et system av renner. Utvekslingen som ligger igjen etter 
saga, mangler reimskiva som førte kraften videre. 
 
Helt fra oppgangssaga ble oppfunnet på 1500 tallet, hadde det poppet opp sagbruk 
ved elver og bekker som gikk store i flommen. Etterspørselen etter trelast økte, ikke 
minst ute i Europa. Kronen, kirken og rikfolk så potensialet for skatteinntekter og 
fortjeneste; de kjøpte opp gårder med skog og vassdrag og tilhørende rettigheter 
som i kombinasjon betød big bussiness. 
 
Det var bøndene som startet sagbruksdriften. Da embetsmenn og pengesterke 
byborgere tok kontroll over næringen, ble bønder og husmenn arbeidskraft. 
 
De store ”eksportsagene” hadde monopol på produksjon til utenbygds salg og 
trelasthandel med utlandet, privilegier som varte fram til 1860. 
 
Parallelt med eksportsagene dukket det opp små bygdesager, som denne saga i 
Knutsefossen mellom Øyvanna og Sørlitjern. Saga var i bruk helt til 1930. 
 
KILDE: Gamle Modum, 2001, 16.årgang 
 

 
 
KULTURMINNE. Siden de siste som brukte Knutsesaga ikke  
ryddet opp da de gikk,har Knutsefossen fått et kulturminne. 
(TEKST OG FOTO: ASTRID THON) 
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