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En gang hørte disse traktene til 
Sauherad, men jernverks¬eierne 
på Fossum kjøpte opp det meste 
av arealene som lå i fløtnings vass
dragets nedslagfelt. På den måten 
ble Svanstulområdet knyttet til 
Grenland midt på 1800tallet.

svanstul  
– nesten på høyfjellet

Der fjellene blåner nord i Grenland, ligger Svanstul. 
Sauheradfjella kalles områdene her. 

Når sola igjen stiger på himmelen 
og varmer i liene, får en lyst til å 
skli innover øde skog og 
fjelltrakter på ski. Selv om 
bystrøkene har hatt godt med snø 
i lokale løyper i år, så er det likevel 
mer fristene, når våren nærmer 
seg, å komme opp på vidder der 
sola kan brune på vinterhvite fjes. 

Rikelig med snø
I mange år var Sauheradfjella et 
temmelig utilgjengelig område. 
Tidligere gikk det tog fra Grenland 
over Kongsberg med stopp på 
Øysteinstul. Dette ble et mye brukt 
utgangspunkt for skiturer over 
Sauheradfjella. Etter 45 timer 
skigåing i praktfullt fjellterreng kom 
man da fram til Svanstulvannet. 
Her tok man gjerne en god rast, 
for nå var liksom turen gjort og 
løypa gikk utfor bakke. Nesten en 
mil sydover mot Stulen i Gjerpen 
eller til Nisterud kunne man stake 
seg utover på fin løypetrase.

I dag er denne traseen utbedret til 
en passelig bred veibane for 
biltrafikk. Bomveien er ført fram til 
en kjempestor parkeringsplass 
ved vannet Flekkeren, 1213 km 

fra Valebøveien. Gjennom 
bompengene betaler du også for 
parkeringen. Avstanden mellom 
Skien sentrum og Svanstul blir et 
par mils vei og en halv times 
kjøring. 

De mange snøfattige vinterne i 
Grenland ga ideene til utbygging 
for skigåere på det kjempefine 
fjellplatået ved Svanstul. Her oppe 
i 6800 meters høyde faller det 
rikelig med snø tidlig på vinteren, 
og den blir oftest liggende til langt 
ut i april. 

Fine løyper
Gjennom et samarbeid mellom 
grunneier Løvenskiold, kommunen 
og turistforeningen er det lagt fine 
løypetraseer som kjøres med 
preparerings¬maskin. Dermed har 
Grenland fått et skiområde med 
stabile snøforhold og nærmest 
høyfjellsvidder som vi ellers må 
langt opp i Telemark for å oppleve.

Huldreløpa på ca 8 km er  lettest 
og mest egnet for barnefamilier. 
Løypa fører fram til Fugleleiken 
som ligger høyt oppe i lia over 
Svanstulvannet. Hytta der drives 

Fine løyper. De fleste løyper er lagt med prepareringsmaskin.  Foto: L-F, Trond Larsen

Veivisere. God merking gjør det lett å finne fram 
på de mange løypealternativene.

av turistforeningen som 
varmestue, og det selges kaffe og 
vafler i helgene. Flere av løypene 
strekker seg milevis innover flatene 
på Sauheradfjella, fine og 
preparerte med dobbeltspor og 
med skøyte¬muligheter for de 
teknisk dyktigste. 

Nesten høyfjell
Med Nare og Ørnenuten på over 
800 meter har en to fine turmål å 
gå til på en solskinnsdag. Utsikten 
er praktfull over Grenland og langt 
ut i havet. Innover Telemark mot 
Gaustatoppen og Lifjells mange 
topper får en også et vakkert 
rundskue. 

Fornemmer vi bedre luft her oppe i 
600 meters høyde enn nede i 
Grenlandsgryta? Ingen lukt utover 
skogens egen, ingen bilstøy, ingen 
dur fra industrien. Fred og ro, bare 

glade barnerop skjærer stillheten. 
Ungene fryder seg i snøfanene i 
frisk lek.  

Mange er på tur på ”Kom deg ut” 
dagen, over tre hundre biler står 
på parkeringen. Det betyr mer enn 
tusen mennesker i løypene i dag. 
Men likevel er det langt fra overfylt. 
Flere familier har slått seg ned i 
skogsnarene rundt 
Svanstulvannet. Røyken stiger opp 
fra bål og duften av nykokt 
skaukaffe og pølsegrilling brer seg 
over snøflatene. Snakk om å kose 
seg i Grenland og ha en god tur i 
vårt nærmeste fjellområde!
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Skuter på havna. Bildet er fra storhetstiden rundt 1900 da Porsgrunn virkelig var seilskutebyen. 

De fleste er innkjøpt fra utlandet, og de fleste lokalt bygde har gått ut av skipsregisteret.

Å emigrere til Amerika ble 
valget for mange 
nord menn, og 
Porsgrunn ble en av 
de store ”eksport
byene” av mennesker 
til den nye verden. 

Skipsfart og skips
bygging hadde utviklet 

seg i Grenland med 
bak  grunn i tømmer og 

tre last eksporten fra 1700tallet. 
Utover på 1800tallet vokste det opp slipper 
for skips bygging både i fjordene og langs 

elva opp til Skien. Da kanalen sto ferdig i 1861 ble det også 
bygd skuter innover i vassdaget langs Norsjø. Bare i Porsgrunn 
lå 89 byggeplasser som var i bruk opp mot 1870årene. Da 
kom det nedgangs tider, og dampbåtene hadde også blitt så 
avan serte at seil skutene begynte å tape i konkurransen.

Men da Hans Kruuse Müller i 1839 bygde bark Salvator på 
Vestsiden i Porsgrunn, var det få som trodde de røykspyende 
dampbåtene hadde noe i oversjøisk fart å gjøre. De passet 
best i fart på kysten.

Hans Müller og hans etterkommer Jacob drev handels virksom
het i Vestregate 20 på stedet der Andr. Aasland senere drev 
butikk i over 100 år.

Müller hadde merket seg den stadig økende trafikk av 

mennesker som kom inne fra bygdene og 
skulle ha skipsleilighet til den nye verden i 
vest. I små flokker gikk de om bord i skuter 
som brakte dem over havet til New York og 
det forjettede land, der egen eiendom og 
gode kår ventet dem. Det hadde folk som 
allerede hadde reist over, fortalt i brev. 

Hardt var det å bryte opp fra gamlelandet 
og familien som man kanskje aldri skulle se 
igjen. En tøff reise over havet var det også, 
men Müller satset på en komfortabel skute 
med plass til 160 passasjerer. Han fikk også 
med seg betydelige personer, som ble gode 
referanser, så Salvator fikk en god start i 
farten med emigranter til Amerika.

Med jernverkene på Vold, Ulefoss og 
Fossum ble det muligheter for å få med 
jernlaster til Amerika.

Slik last passet som hand i hanske med 
passasjertrafikken, jernet ga god stabilitet i 
skuta i forhold til den ”lette” 
menneskelasten. Kombinasjonen av laster 
varte ikke lenge. Norsk jern ble utkonkurrert 
på det amerikanske markedet og snart fikk 
Salvator konkurranse fra flere dyktige redere 
i fjorden som også satset på emigrantfart. I 
Amerika gikk skuta også i kystfart med 
trelast.  Fra 1850 gikk hun over til skipsreder 
Flørenæss som satset på den ”normale” 
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Bark Salvator ved kai på Bien på 1890-tallet, det ble siste reis for den gamle sliteren fra emigrantfarten 50 år tidligere. De hvite firkantene var 

påmalt for å illudere kanonporter slik marinefartøy hadde. Det skulle skremme bort sjørøvere, men ble senere en vanlig pynt på skutesidene.

I dag hevdes det at Norge er verdens beste land å bo i,  
det var langt fra slik for 150-160 år siden.  

Den gang var vi blant de fattigste land i Europa,  
og folk flyktet landet fra nød og armod.

farten fra Porsgrunn. Når sesongen startet om våren gikk turen 
først til England med trelast og gjerne kull tilbake. Slik rundtur 
kunne man  rekke totre av på sesongen. 

Nye tider hadde kommet med engelskmennenes frigivelse av 
skipsfarten, og norske skuter kunne ta engelske laster.  
Salvator  ble derfor satt i langfart rundt om i Europa og inn i 
Middelhavet. Mange seilskuter fikk en kort levetid, vind og vær 
gikk ikke sjelden skutene imot, og stormer kastet dem på land 
og inn på rev. Salvator greide seg bra, og ingen alvorlige uhell 
rammet skuta. 

Etter 56 år i fart for en rekke porsgrunnsredere gikk hun ut av 
skipsregisteret.  Det ble en trist sorti. Skuta seilte over til 
England med trelast på siste tur, og skuta var” liddeli lekk” så 
vindmøllepumpa gikk for fulle seil hele tida, forteller porsgrunns
dikteren Hans Reynolds i diktet om Salvator.

”Te Niagara” pompa vi , å kom te Middelsbro, men der ble vi 
kondemna, forteller han videre i siste verset.

De skulle laste kull i det gamle ”trauet”, men engelske skips
fartsmyndigheter stoppet dem. Mannskapet ble sendt hjem 
med passasjerbåt og skuta slept med bukserbåt hjem til 
Porsgrunn. Her lå hun ved Bien i noen år før hun ble hugget 
opp. Et minne fra skuta finnes fortsatt i byen.  Drar du til 
Lysthusåsen, så står Salvators saluttkanoner til pynt der oppe.  
Her kan man drømme om havn og skuter fra de hvite seils 
dager, og med nytt Sjøfartsmuseum om 23 år kan vi virkelig  
få innsikt i en spennende, men tøff tid i byens og hele distriktets 
maritime historie.


