
Mannen som grov etter køl på Teien 
Fra: «RÆLINGEN, TREKK AV BYGDEHISTORIEN» ved Asbjørn Dørumsgård, 1955. 

Avskrift ved Tormod Sæther 2022 

 

På garden Teien(Teigen) er det ei strand nede ved Øyeren som kalles Fautstranda. Den blir 
også kalt «Teksstranda». 
Kristoffer Baker kaltes en mann som grov etter køl på dette stedet. Han het egentlig 
Kristoffer Kristiansen Sundet og var fra Vestersund. Han var født i 1830-åra. I sin ungdom 
dro han til Amerika, og her var han tenkelig baker. Om noen år kom han heim igjen, og da 
hadde han tjent seg en del penger.  Han kom så på den trua at det var køl på Teksstranda, 
og så tok han til å grave der. Han grov grøfter på 15 alen, men køl fant han ikke.  Han hadde 
5-6 mann til å grave for seg. Det var i 1870-åra han tok til med dette, og det er sagt at han 
grov bort 6000 kroner1), og det var mye penger i den tida. Da alle de pengene han hadde var 
brukt opp, dro han til Amerika for å tjene flere penger.  For annen gang kom han tilbake til 
Teien og satte i gang gruvedrifta, men også denne gangen gikk pengene til ingen nytte. 
 
I 1890-åra tok Håkon Grønland fra Enebakk opp driften igjen sammen med et par andre. 
De grov ned til 60 fot, men måtte til slutt gi opp driften. 
 
Det er ingen som siden har forsøkt seg med gruvedrift på Teksstranda. Og det av gode 
grunner.  Det som de trodde var køl var skiferleire.  Denne skiferen kan være svart og ligne 
køl.  Etter det som fortelles skal de ha funnet litt køl også. 
 
Men det var ikke bare køl Kristoffer Baker var ute etter. Han grov også etter gull. Men det 
han trodde var gull, var nok bare svovelkis, og lite var det vel også av den, så det lønte seg 
ikke å drive.  Sikkert er det at Kristoffer Baker tapte sine penger på foretagendet, og at han 
blei en fattig mann.  Han døde ved århundreskiftet, omkring 1900, på Fet fattiggard. I mange 
år hadde han vært nedbrutt av gikt og gikk med krykker. 
 
Grøftene på Teksstranda viser seg ennå, og leirskifer/alunskifer ligger strødd utover stranda. 
 

1) I det norske myntsystemet fra 1816 gikk det 120 skilling på 
en spesidaler. Ved overgangen til kronen i 1875, tilsvarte 1 
spesidaler 4 kroner. 1 skilling var altså likeverdig med 31/3 øre. 
Fra og med 1875 ble norske frimerker utgitt med verdier i 
øre/kroner. 
Ref. Store norske leksikon 

 

https://snl.no/spesidaler
https://snl.no/krone/myntenhet
https://snl.no/%C3%B8re

