Kveldstur til Holoa seter 5. September 2017.
Jevnaker Historielags kveldstur 5. september 2017 samlet 32 interesserte og forventningsfulle
medlemmer. Samtlige fikk plass i den koselige stua på Holoa.
Åsa Bjertnæs er fungerende vaktmester og ”altmuligmann” for nåværende eier Klaus Fredrik
Wiman. Hun hadde invitert historielaget til foredrag og omvisning. Bjertnæs ga nylig ut boka ”Livet
på Holoaseter i Nordmarka” og benyttet sitater og illustrasjoner fra denne, noe som levendegjorde
fortellingene og lysbildene på en ofte tragikomisk måte. Boka er basert på eiernes/gjestenes egne
notater gjennom årtier.
Det første tinglysningsdokumentet ser ut til å stamme fra 1866. Siden den gang har det vært en
rekke eiere på setra. Med fiskevann i alle retninger, småvilt og storvilt helt inne på setervollen
samt bærterreng over alt, har det ikke vært problemer med fritidssysler.
Det viser seg at dette også var et populært sted for Christiania-bohemen. Setra benyttet de som
sitt eget fristed, hvor nærmest alt var tillatt. I lystig lag – og de var det mange av – kunne
underholdningen bl. a. bestå i å skyte på månen fra setervollen! – muntert beskrevet av dem selv.
Uten deres egne dagboknotater hadde ingen fått vite om alle hendelsene/utskeielsene som de
foretok seg.
Jan Erik Klinkenberg, som har god kjennskap til disse spesielle gjestene, holdt en meget interessant
utredning om Hans Jægers opphold på setra. Jæger slet med depresjon og sin ulykkelige kjærlighet
til Oda Krogh og i tillegg sin vanskelige livsførsel.
Holoa lå langt fra allfarvei og det var slitsomt å nå fram både sommer og vinter. De gikk til fots eller
på ski fra hovedstaden. Å ta Randsfjordbanen via Drammen og Hønefoss til Randsfjord stasjon var
en annen mulighet. Da overnattet de på hotellet ved stasjonen (nå ligger Jevnaker Sykehjem –
JORS – på tomta). Herfra var det en drøy tur opp de bratte og kronglete stiene fram til setra. Veien
gjennom Svenåa var ikke anlagt, derfor gikk ”traseen” høyere oppe i åsen. (Randsfjord-banen ble
ferdigstilt i 1868 og har altså 150 års jubileum neste år). Fra Jevnaker ble det ved gitte anledninger
leid kløvhester til å frakte bagasje og varer.
Holoa – ei seter inne på Nordmarka – lå på mange måter langt foran sin tid. Her var det allerede i
1892 både kloakkforhold og dusjbad som fungerte. Til sammenlikning kan nevnes at slottet i Oslo
fikk bad i 1910. I året 1902 var telefonforbindelse til utenverdenen fra denne veiløse og nærmest
bortgjemte avkroken på plass.
For Jevnaker-folk er kanskje Holoa ensbetydende med Lise ”Holoa” Sogn. Hun ble født i 1861 og
døde i 1956 – 95 år gammel på Jevnaker Gamlehjem - ” Borger Bergers Minde”. Lise levde hele året
på Holoa, uansett værforhold eller andre problemer, helt fra 1904 til 1950.
Etter at Åsa Bjertnæs hadde avsluttet sitt meget underholdende og kunnskapsrike foredrag og
serveringen av kaffe og velsmakende hjemmebakte wienerbrød var over, fikk vi anledning til å
bese hele eiendommen. Hovedbygningen, som er i to etasjer, inneholder gang, kjøkken, stue og
flere soverom med mange sengeplasser samt bad. Alt er meget godt vedlikeholdt og trivelig
innredet. Uthusene er romslige og ryddige. I tillegg finnes et stort parkeringsområde.

Holoa er i høyeste grad bevaringsverdig. Det er positivt og meget viktig at denne historiske
severdighet i Nordmarka tas vare på. En stor takk til Åsa Bjertnæs som forvalter den så bra.
Sikten var litt dårlig under vårt besøk, så Pershusfjellet og Skarvannet lå i tåkedis, men alle var
storfornøyd med turen.
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