HIL Veterangruppa

Tur til Holmsbu og Tronstad Gård 20. mai 2014 - referat
Turen gikk som planlagt og i fint mai-vær. 30 veteraner fikk en opplevelse de sent
vil glemme. I tillegg til vår meget dyktige og behagelige sjåfør som også fungerte
som guide, var det jo selve Tronstad gård med verten Hans Petter Blichfeldt
som ble dagens store opplevelse. I flosshatt og sjakett dukket han opp i bussen
nesten før den hadde stanset og ønsket oss hjertelig velkommen - for så å gi en
rask beretning om gårdens historie mens vi gjester koste oss med ferske
rundstykker og kaffe.
Selv om han selv bare representerer andre generasjon, kunne han til fingerspissene alle tidligere eiere og deres til dels store betydning i Norges historie.
Håndfaste bevis fra vikingtiden finnes i form an en gravhaug oppe i skogen med en
høyreist stein på toppen. Der ligger Tron begravet og vokter på sin gård. Gjennom
århundrene har flere kjente slekter eid gården, bl.a Huitfeldt, der den mest
berømte var han som nesten regnes som like stor som Tordenskiold, nemlig Iver
Huitfeldt. Foruten å bygge Fredriksten festning ble han mest kjent for å ha reddet
den dansk-norske flåte under slaget i Køge Bukt i 1710 ved å sette sitt skip i brann
og derved hindre svenskene i å forfølge flåten, som ble reddet, mens "Dannebrog"
gikk til bunns i flammer med ham selv og 600 mann. Han ble selv funnet og
gravlagt i slektens eget gravkammer ved den stedlige kirke i Hurum.
Den store låven på Tronstad huser også Hurum historielags store og imponerende
samling gjenstander, nylig åpnet og forbilledlig organisert på en instruktiv og
morsom måte. Det finnes neppe et område innen jord-og skogbruk og alt dagligliv
som ikke er fyldig representert. Dessuten er enhver gjenstand i god stand og godt
vedlikeholdt. Som eksempel på mangfoldet befinner det seg også minst to
apparater for fremstilling av sprit i samlingen - skjenket av anonyme givere.
Ved gjennomvandring i slike samlinger slår det en stadig hvor dyktige og
selvhjulpne tidlige tiders generasjoner har vært. Ikke minst gjelder dette
tida før bruksting begynte å bli laget i fabrikker på 1800-tallet.
På Tronstad er det også både veteranbiler og traktorer, og disse fikk vi også
studere. Bilinteresserte vil nok huske den femti år gamle Mercedes`n som kun
hadde gått 80 000 km og blir brukt ennå, bl.a. til brylluper. Blankpolert og fin sto
den der og bare ventet på neste "se på meg"-tur.
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I stedet for aktiviteter på gården ble vi tatt med på en interessant "sightseeing."
Vår vert var den fødte formidler, og historien kom oss riktig under huden gjennom
hans herlige blanding av kunnskap og humor, - og formidlingsevne. Turen, som
endte opp med en utsøkt middag i Holmsbu, var selvsagt spekket med historie, og
her kan jo nevnes at Tofte fabrikker som nylig er nedlagt, lå der stille og
uvirksom, egentlig et trist syn. Mangt et tømmerlass fra Hakadal og Nordmarka
har gjennom årene funnet veien dit. Det blir spennende å se hvordan den videre
historien blir. Tofte ble i sin tid grunnlagt av Anthon B. Nilsen, som også har vært
en av eierne til Tronstad gård. ( En av hans etterkommere er ikke ukjente Knut A.
Nilsen - eller "Knuppers")
På turen passerte vi også minnesmerket etter den tragiske flyulykken ved
Stikkvann i 1949, der alle de jødiske barna, så nær som en gutt, Isaac Allahl,
omkom. Det er formet som en flyving og har alle navnene inngravert.
Vi fikk også høre om den betydelige eksport av is som også foregikk fra Hurum på
1800-tallet. Den var kjent for sin renhet, og vi ble fortalt at dronning Victoria
foretrakk is herfra fordi den var så ren at hun kunne lese "The Times" gjennom
isblokkene der sidene var 60cm.
At Norges eneste sprengstoff-museum ligger her var vel også ukjent for de fleste.
På veien hjem langs de kjente steder nede ved fjorden ble vi stadig holdt orientert
av vår eminente sjåfør, og det var en fornøyd gjeng som takket både han og
turkomiteen v/ Svein B for en vel planlagt og gjennomført tur.

Hakadal 23.5 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær
Vedlegg: Bilde(r) fra turen på neste side.
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