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~i_gurd ~yrs hø.stkoed
Her gir den gode jord sin gi·Øde
i fagre folcl.
l\'feg tykkes ingen &-ele større
enn ,·idt å vanke
pil heimscns voll.
Hærmenn henter seg gull og heder
med spyd og sverd.
!\Jeg tykkes mat av mold å vinne
til folk og fenad
er større ferd.
Makt og mynde er mål for mange
og hærtatt land.
Meg tykkes her på Ringerike
er gjevt å nevnes
som fremste mann.
Fagert vider seg slettelandet
i himmellaug.
Meg tykkes smit tilslutt å sove
den store søvnen
her trygt i haug.
Elling l\l. Solheim.
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Sorenskriver Christian Michelsen Palludan
og hans ringeriksbeskrivelse
Av Fredrik Schjander
!.
I det kgl. Bibliotek I København og I det
danskeRlgsarklvllggerderatskllllgmaterlale
Ul belysning av forholdene I Norge I det 17.
og begynnelsen av det 18. århundre. - Stoffet er I sin tid Innkommet som svar på spørsmål fra kollegiene og kansellene, statskontorer som svarer Ul vl!.re departementer.
I 1743 går det ut 30-40 spørsmål, og denne
gang til samtlige embedsmenn I Norge. Det
forlanges en utrørllg beskrivelse av embedsdistriktet. - Det omfattende materla!e man
her vllle samle Inn var visstnok ment å skulle
brukes I et stort standardverk om Norge og
norske forhold. Altsammen ble Imidlertid arkivert og lagt bort. På få unntagelser nær,
som f. eks. foged Wlel.s cBeskrlvelse over Rin•
gerlges og Hallingdals Fogderle., er svarene
på disse spørsmål ikke trykt. Men av noen be·
svarelser foreligger der avskrift I norske arkiver. Det er tilfelle med svarene som ble sendt
Inn av Christian Michelsen Palludan som da
var sorenskriver I Ringerike og Hallingdal.
Det ble spurt om distriktets Inndeling, beliggenhet og grenser. Og så følger spørsmål
som varierer fra næringsveier, metalforekomster, trær og urter, til sagn og historier, oldtidsfunn og merkelige steder og begivenheter.
Det ble forlangt en utførlig beskrivelse som
svar pl spørsmålene. Foged W!el tok som vi
vetoppdragethøyt1dellgogettertlden harmeget li. takke ham for I den anledning. Sognepresten I Hole, Hans Teilman, tok det svært
lett. Hans Innberetning som også foreligger I
avskrift er pl noen fl!. sider. Sorenskriveren
Ugger mellom de to ytterligheter. Hans manualuipt representerer 146 hl!.nd.skrevne foliosider hvorav ca. halvparten omhandler Ringerike og resten Hallingdal.
ll.
Man tan ved en overfladisk gjennomlesning
avsorenstrtverens lnnberetningfl!.1nntrykk

av at det er et ganske omfattende og respektabelt arbeide han har nedlagt. Men etterhvert
drar man kjensel på det meste. VI finner det
Igjen hos Wl el. Det er en høyst påfallende
overensstemmelse mellom de to, en likhet som
særlig faller l øynene når det gjelder cltater.
I sagnet om Tyvenborgen er f. eks. cTirlll
Tove, 12 mand I Skove,, som man ellers finner
mange varianter av, ordrett det samme hos
begge. Nå kan man Ikke av dette trekke den
slutning at de har samarbeidet eller at den ene
har fått stoff av den andre. Riktignok skriver
de samtidig sine lnnberetnlnger, men det
fremgår av Pa\ludans beretning at han Ikke
kan ha hatt kjennskap til Innholdet av Wlels
beskrivelse. Forklaringen er sannsynligvis at
de begge har hatt den samme kilde å øse av.
At der m. a. o. kan ha eksistert en tidligere be·
skrlvel.sesomergåttapt.Wlels Rlngerlksbeskrlvelse er langt mer omfattende enn Palludans. Intet er forsåvidt gl!.tt
tapt ved at sorenskriverens innberetning Ikke
er offentliggjort. Den er dessuten løs og temme\lg rotet og mange spørsmål har han slm·
pelthen unnlatt li. besvare. Men der er enkelte
uoverensstemmelse mellom de to innberetningene og noen originale ting er det også ho.s
Palludan som det kan være verd å trekke frem.
Og den som f.eks. interesserer seg for navner,
ord og uttrykk, stavemåter og betydning, vil
utvilsomt ha utbytte av å studere Palludans
Innberetning.
På omslaget til sorenskriverens svarskrivelse
stl!.r det: cBeskrlvelse over R!ngerlge og Hallingdal af Sorenskriver Christian Palludan
1744., - Som overskrift på. selve lnnberetnin•
gen har han satt cUdførllg Beskrivelse over
Rlngerlges og Hallingdalens Destricter, med
de derud! af mig Forefundne Mærkværdlgheder og videre lndeholdende 36 Poster, følgelig den m ig derom tillagde Ordres ar 20de
Aprlll743., -
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Som bilag til innberetningen følger to håndtegninger. Den ene er av cet Blomster som
jeg anseer for at være et Rart gevexh.
Denne tegningen er farvelagt. Blomsten
skal finnes ved Weisten, ved Nes og Fjulsrud. At det er en meget sjelden blomst
har han rett I. Det er nemlig en Marisko {Cyprlpedlum calceolus) eller Olavsbolle som den
kalles. Den har også andre navn. Det er en
orkldt'.!med praktfulle rødbruneblomster.stor
oppustet lepe som er purpurprikket på gul
bunn. Den er sjelden I Norge og I Danmark
\·okser den på et fredetsted I våredage r.
Den andre tegningen er av en spore som er
funnet ved Klekken. Denne sporen har voldt
sorenskriveren atskillig hodebry. På hans tegning er den gjengitt I naturllg swrrelse. Lengden er 2s1, em. elter våre mål og han synes
nok den er svært lang. Men mennes kene var
joså meget større før I tiden, skriver han, så
lengden finner han en naturlig forklaring pA.
Derimot spekulerer han svæ rt på hvordan det
kan ha seg at den passer Ul en mllitærstøvle
på hans tid, -,hvilket falder forunderl!gt•. Han villesikkert bmt høyllg overrasketoverå
fåvitedetvivet,atdetteanglvellgeoldtldsfunn bare var 25 år gammelt da han fikk det.
Sporen må nemlig etler fagfolks mening skrive seg fra en av de svenske kavalleriorf!serene
som ubuden gjestet Ringerik e I 1716.

ten er antagelig fra 1478. Palludan omtaler
overhodet Ikke den JUie klokken. Men også
han omtaler en Melchior som kan ha levet på
den tiden. Han gir nemlig en meget detaljert
beskrivelse av et drikkehorn han har sett pA
HaLstelngård i Hallingdal. Hornet er rikt dekorert og bærer et navn som han tyder som
cMelchlor Caltaza-kaspar>. Navnelikheten er
slående og han sier at hornet for 200-250 år
siden, altså en gang mellom 1490 og 1540, skal
være kommet fra Sator I Aal hvor det ska! ha
ståttilangtld.-Isinbeskr!velseavmadonna-blldet i Bonsnes kirke har Pnlludan med
en detalj som ikke finnes på senere gjengivelser. Han skriver at cdette Maria-Billede holder
i sin høyre hånd en forgylt kule som csynes at
presentere en Globus..
Videre heter det I sorenskriverens karakteristiske stil: cForuden dette Billede er i samme Kirke et gammelt Træblllede av ek som er
hult bagtn mens Anslgtet har et Ildet krollet
Skjæg med Kn ebelsbarter og har det llgesom
en Krone eller Blsko!)-hat med 4 Spidser på
Hovedel. Det holder en bog med den venstre
Hånd ved sit Brost og er det I J~ alen langt,
medens den anden Arm er borte og siges at så
længe folk kan mlndes har de Billedene været
den.Om den eldgamle Lunder kirke i Soknedalen skriver Palludan at der bare har vært 8
stoler på hver side, Ingen altertavle, bare et
I sin Innberetning har Palludan noen Op!)- tre-alter som et bord. Etter Svartedauen b:e
lysnlnger om kirkene som er verd å nevne. SOknedalen først bebodd Igjen for 100 år siHan gir en noyakt!g beskrivelse av alt som den, skriver han, og da folk kom inn i den
står på den store klokken I Hole kirke, bl. a. gamle kirken fant de en gammel kobberkjele
at det på den ootre side er en medaljong av der og et bjørneskinn.
Fredrik li, Frederlcus III Del Gratla Danorum
Ellers forteller Palludan at man fra Gyr!0 . R. På den nordre side en annen, firkantet, haugen kan se 8 kirker og at toppen av Ringmedalje med en rytter ti\ hest cudl fulkomen kollen er som en stor vid runddel. Her er anHarnisk> og endelig også på den venstre side bragt mange store stener og ovenpå disse steen runemedalje med cet Brøstblllede udl og nene er der lagt en stor rund stenhelle. Det
deromkring sådan lnskriptlon: Herols Hujus ser på avstand ut som et temmelig stort hus.
Nomlna in Cuncta Clarent Secula.• Den la- Det fortelles, skrive r han, at der mellom hellen
tinske tekst kan oversettes med: Denne helts og de underliggende stener skal ligge skjult et
navn lyser klart gjennom alle århundreder. pergamentsbrev. Her må det etter sorensk riSkjønt det er temmelig drøyt å forherlige Fre- verens mening l gamle dager ha vært et offerdrik III som en helt må det sannsynligvis være sted.
han som går igjen på alle bildene.
Et stykke søndenfor Rlngko\len, nær seterlnnskrlpsjonen med små bokstaver på den veien, er det blitt ham fortalt at der I fjellet
Ulle klokken i Hole kirke har vært vanskelig skal stå to fotspor som etter et barn. cBarneå tyde. Professor Oluf Rygh tydet de to forste fotsbergeh heter det her.
ordene oom cJaspero og cMelehloro. lll1l$krifMed tanke på enevoldskongen som alltid var
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dagen. F. eks. nA.r det gjelder sporen og sjø-ormen. Han synes ikke l tilfredsstille de krn
man mener it. kunne stille til en mann I et sorenskriverembede. Han stlr I så henseende
langt under fogden. Det har Imidlertid s.ln na.
turllge fo rklaring I det, at en sorenskriver den
gang va r noe ganske annet enn nlt. til dags.
Fra gammel tid var det folket, den almlnn~
Uge mann, som dømte I alle saker. Men etter.
hvert vokste dommergjerningen folk over ho-det og l 1591 ble det I hvert sogn hvo r det ble
holdt ting anledning til it. anset.te en c-soren•,
det vil si en cedlestet• skriver som hadde som
eneste oppgave it. føre dommen I pennen. Han
kunne være totalt uvldende om lov og rett
og det va r han også. I regelen den første tiden.
Den eneste betingelse som ble stillet var at
han kunne lese og skrive. Det kunne I regelen
ikke dommerne og det hadde etferhvert ført
til uholdbare Ul.stander. - De som ble ansatt
var ofte folk med sosial oppdrift, unge menn
aom hadde vært c1krivekarle• ved embedskontorer o. lign. Ofte var det Jak.eler fra hoffet og
betegnelsen clakelsorenskriveu ble en ikke
ualminnelig benevnelse pl disse første soren•
skriverne. lmldlertld viste mange av dem seg
it. være dyktige folk og for den ergjerrlge Ilt. for•
holdene vel Ul rette for en ut.vikling I retning
av it. gjøre sorenskriveren til noe mere enn en
skriver etter dikt.at. Etterhvert ble de uunvær•
Uge for lagrettemennene, Ikke bare som skri•
vere, men også. nAr det gjaldt kjennskap tu la,
og rett. Alt t 1634 k0m en forordning om at
den svorne skriver skulle være meddommer og
han skulle også. ha hovedansvaret. for dommen.
Nlt. ble det sorerukriveren som mAtte at1 W
ansvar for fell som ble begitt under rettergan•
gen og han svarte med hele sin formue. Noen
eksamen eller Juridisk praksis var det ikke tale
om. Juridisk eksa.men fra universitetet som
betingelse for l bil sorenskriver ble først inn·
rørt ved en forordning av 1736.
Christian Palludan kom i embede uten Ju·
ridWt utdannelse I den tolvte Urne Idet han ble
utnevnt 2. sept. 1726. Haru ansøkning ligger I
Rikaarkivet I Oalo og skreller vi av alle nosk·
ler og talemlter Jyder den slik: cJeg er kam·
mertjener hos øverste krigssekretær von Rør•
bltz og ,øker ansettelse som sarenskrlver I Rin·
lflr m i..- Palludana ~ n i b e gerike og Hallingdal. Frederuborg 26. august
tan man 1kb wmcl l ltUllt blde her oe der 1726. C. M. Palludan.• _ Det er det hele. Kort
OYtl' den nah1tet oe uVldenbet han leQer for oC grelt. Von ø.trbltz har et.ter alt A dømme

ute etter lukrative industrielle muligheter, kan
han opplyse at han har funnet. sort jord ved
Halstelnrud og rød ved Oppen, eder muligens
kunde tjene til Farverter dersom nogen vid.ste
den Dyd og Egen.skaper>. Og ved Wlul gjør
han oppmerksom p6. cBllant der kand bruges
at sværte med•.
Fra Adalen forteller Palludan at der ved Nes
ligger en engslette som kalles cBlørulslandeh.
Den skal ha sitt navn etter beveren som her
kalles c-Blø•- Det skal også finnes spor etter
beVereru dammer her.
Videre: en fjertllngsvel cnorden• eller neden•
for Orafvandet ved Vldøla> ligger en stor haug
hvor det skal være gravet ned penger. I nere
av elvene sies det it. være skjeU med perler l,
og pl Bergsrud er der en olle I harde fjellet.
Han gjengir ogsA den samme beretningen
om cWragehullel• som vi finner hos Wiel og
kan tlJ og med oppgi navnet p6 mannen som
opptrer I denne historien. Han heter Jon
Garnbinder.
Endellg fo rt.tiler Palludan om sjøormen I
Splrillen: •Og skal der efter Sigende opholde
sig en meget stor Bøe-orm udl samme flord og
skal den Ut være seel llggendes ovenVandet,
tyk aom den største Mut eller større, og kand
det maaskee være en sit.dan Bøe-onn aom Jonas Ramus udl hans Norges Beskrivelse pa•
lina 82 omformelder at aka.I. være seet I Mjø-,
.en.• Palludan gjengir denne historien om
•}formen uten kommentar eller forbehold.
Man flr uvllktrllg etterhvert som man leser
hans beretn1n1 om merkelige Ung og hendel•
aer, Inntrykk av at han lidte er utilbøyelig Ul
l ak•eptere mangt og meget om det er aldri sl.
wannaynl.lg. F. eQ at der ved Brug er noen
jordfaste hauger, •og aka! der og et Menneske
nd Navn Karen Abrahamsdatter, som ennå
lenr, •æret lndt&gm udl bemeldte Haug det
hun endnu sel, Ulatuer.• Palludan ualutter lin Innberetning lille:
cSUledel efter den mis derom Ullagde Odre
at 20de April 1743, forfattet og beu.men at
8tadet.a allemaadlpt besklklr.ede Sorenskrt.
Ter. Wager pU Ringertge, den IOde Marte
1744. Chrlstlan Palludan. -

m
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vært en Innflydelsesrik herre, for nøyaktig en
uke etter at ansøkningen er skrevet kommer
utnevnelssen den 2. sept. 1726. Palludan var
en av de siste, kan hende den siste, lakelsoren•
skriver I Norge.
IV,

Hvem var han så denne sorenskriver Chr!•
stian Michelsen Palludan? - VI vet intet om
hans herkomst. Navnet Palludan har han
etter all sannsynlighet tatt uten videre som en
tilføyelse til sitt egentlige etternavn Michelsen, som skikk og bruk var dengang. Det er an•
lagelig en latinisering av hans hjemsted I
Danmark. At sorenskriveren Ikke hørte Ul den
gamle danske .-prestefamilien> Paludanus som
senere forkortet navnet til Paludan, kan vi gå
ut fra som temmelig sikkert. Han skriver nem•
Jlg alltid sitt navn med dobbelt cb, I mot.setning Ul Paludan•fam!Uen.
Da kammertjeneren kom til Norge som sorenskriver var han 30 år gammel. Det ser ut
til at han ha r begynt smått og forsiktig pil
Ringerike. Inn til 1730 finner vi ham som leieboe r pil Bjørke. Men alt I 1729 bygslet han en
ha lvpa rt av Hverven og l 1730 resten. Og utover I 1730 årene opptrer ha n stadig som panthave r I en rekke Ringerlksgårde r. Bare I de
!cm årene 1736-1740 lar han tingl yse som sikkerhet for si ne utestående fordringer 18 pan•
telån for tilsammen bort Imot 1500 riksda ler.
I 1738 kjøper han Langengen og I 1739 Store
Viker , Skrivergarden, hvor han ble boende til
han forlot Ringerike ror godt l 17?7. Offisielt
tok han avskjed I 1754, men han figurerer I
sorenskriver!cts protokoller helt til 1757 da
han solgte Vaker til si n etterfølger og flyttet
Ul Oslo. Her døde han I 1773, 77 år gammel.
Samme å r han kom til Rin ge rike har han
antagelig giftet seg med Anne Ma gdalene
Ramm, født 1705, da tter av kaptein Henrik
Ramm og Anne Magdalene Røpstorff. Gjennom dette gl!tennå! er sorenskriverens sosiale
poolsjon godt und erbygget.
Fraklrkebøkene!åvlet lnnbllkk i den krets
pil Ringerike hvor ekteparet har sin omgang.
I 1732 finner vi begge som faddere til et barn
wm lensmannen I Norderhov Engebret Hesselberg og hans hustru Inger Chrtstorrersdatter Heen har til dåpen I Norderhov kirke. Det
er datteren Elsesom senere bleglftmedsagfogden Lars Ridder. De andre fadderne er løyt-

nant Fredrik Selmer, mademoiselle Winchel
og Knud Gulbrandsen, Wagers hustru Marlchen Brlnch. - Og da sorenskriverens datter Anne Sofie ble døpt I 1735 er omgangskretsen representert som !addere ved løytnant
Fredrik Selmer, Engebret Hesselberg, Schou,
Madame Rasmus, madame Weyen og made•
molselle Wlnchel. Det er ant.agelig I forbindelse med datterens
dåp, (tidligere var det visstnok bare sønner),
at sorenskriveren og frue I 1735 rorærer til
Norderhov kirke det høyst originale maleri
som fremdeles henger der. Det gjengis her.
Male riet som forestll!er cAandens Utgydelse>
bærer følgende påtegning; cDenne Tavle er
glvet ar Soren Skriveren Christian Palludan
og hans K!erlste Anne Magdalene Ram m til
dette Guds Huuses Prydelse Anno 1735.> Maleriet er tidligere avbildet I <Ringerike> 1936/
37 og hvis den antagelsen er ri ktig som Anders
Vlljugreln gir uttry kk ror I sin kommen tar, da
erdetema!erletlal!sln nalv!tetkarakterlstlsk
for sorenskriveren etter det Inntrykk ma n får
av ham gjennom Innberetningen. Vlljugre! n
sk river: cMan tar vel neppe fell når man formoder at sorenskriveren her har latt ku nstneren forevige seg selv og sin kjæreste som Johannes og Jesu mor midt I disippelflok ken.
! ekteskapetvardet visstnok 5 barn, nemlig:
I. Fredrik født 1727, 2. Ja n Hen rik !ødt
1730, 3. Christian født 1731, 4. Fredrik fød t
1733, 5. Anne Sofie fød t 1735.
Av disse døde n r. I og nr. 3 he nholdsvis 5
og 1 Y.z år gamle og ble begravet samtidig.
Nr. 2 og n r. 4 ble offiserer. Begge va r gift 2
ganger og Jan Henrik etterlot seg en stor ba rneflokk. Da han I årene 1754-56 tjenestegjorde som løytn ant pA Hadela nd forpak te t
han La nge ngen av sin fa r.
Datteren Anne Sofie ble I 1755, 20 å r ga mmel, gift med kaptein Andreu (Ande rs) Tandberg popul ært ka lt cSpa nske ridderen > fordi
han ett.er h va det ble fortalt hadd e deltatt I
de spanske a rvefølgek riger. Som norsk offl.
se r bie han avskjedige t i 1772etteratdetgjentat te gan ge r var kommet klager på ham !or
brutalitet I tj enesten. Ekteskapet som var
barnløst ble oppløst I 1774. Senere ble Anna
Sofie gift med smed Hans Pedersen I Hønefoss
hvor hun døde I fattigdom etter at hennes
mann I løpet av kort tid hadde satt over styr
hennes Ikke ubetydelige ronnue.

RINGERIKE

Vilh elm Nil se n Dani els brå ten
Ved 0. WESHAGEN

Det er vel Ikke mange kirketjenere som har
akarret seg et mere historisk navn enn Vilhelm
Danlelsbri.ten. Han var kirketjener ved Norderhov kirke I en menneskealder og het bare
Vilhelm. Populær som han var ble han kjent
med langt tiere av landets Innvånere enn
mange aner. Og hans bekjentskapskrets
,trakte seg langt utenfor landets grenser. Men
så hadde han også en tmtorbk person ved sin
alde; Anna Colbjømsdatter.
Det har nok vært strid om det virkelig er
henne som hviler I kirkekjelleren. Men fikk
Vilhelm høre ytring som gikk I en annen retning, da slo han på stortromma og sa: cDet
er Anna Colbjomsdatter som Ugger der.,
Punktum.
Mannen hennes, Jonas Ramus, er det vtl
Ingen tvil om. Han var giktbrudden, forteller
Vilhelm, og hadde vondt ror i gi. Det ene
benet var blitt krokete, det andre rett. Det
vist'$ pi den babamerte I gravkjelleren at det
ene benet atAr høyere I kisten enn det andrt.
VIihelm har studert alt og har forlengst slitt
fast at de to er Anna Colbjømsdatter og Jønu
Ramus.
Tusener etter tusener har han fulgt og vist
dem klrkens severdigheter og fortalt om alt
og alle med scenevant sikkerhet. Om de to I
kjelleren, sablene bak alteret, kjeppen tll
•Syngar-Hans,, han som •gikk omkring og
sang Ul llveta opphold.•
Blant de tusener av turister som han har
fulgt ned den bratte mintrappa til gravkJtl•
leren var det ogsi svensker som besøkte klrkm.
Under en samtale kom de Inn pi svenskeslaget
I 1716 og Anna CoibJømsdatter. Da spurte en
svensk fme:
- Hvagjordehon?
- Hu tok godt Imot dom, bevertet dom og
akjenkte dom fulle. Så sendt'a bud til de norske soldatene at dom skul elkomma og overrumple dom mens restenvarte.
- Hva gjorde døm då, Mog dom ihjel dom?

-Ja-a,domgjorde det.
-Mensedetvarlnte vakkert.
- A, je velt ltte det. Hu An na Colbjømsdatter gjorde det I sitt fedrelands Interesse.
Det var den gongen da nordmenn og svensker
så på hverandre som fie nder og Itle som nå
!OM brødre.
Dermed slengte hun armene omk ring halsen
på ham og ga ham en god klem. Hun synta
nøk det var godt sagt.
Det gremmet ham Ikke så lite at svenskene
som stupte på kirkebakk en det minneverdige
å r 1716 ikke fikk en ordentlig grav med monument slik som det seg hør og bør. Men det
er da i det seinere anskaffet en vakker Ringerikshelle.
Hvis en spurte om Anna var en god forretning, svarte han p6. sin humorl.!tlske måte:
- Det blir ba.re lltt tel kam og sokker.
- Er det Ikke trettende år etter ir å fortelle
det samme om Igjen og om Igjen ?
- Nei. Det er Jo for det meste nytt publikum
for hver gang, og du velt det stimulerer at dom
er så Inte resserte.
Han gikk med liv og sjel Inn for prestekonen
sin, og han var med å bekoste nye klær til
henne da de gamle skulle skiftes ut.
som den rlngerlk!patrlot han er, har han
holdt Norderhovs historie levende, og med sitt
Inngående kjennskap til bygdens historie går
hans interesser langt utenfor gravkjelleren.
Generalinnen på Ask så han mange ganger
med familie komme kjørende til kirken, forteller han.
- Det ble Ingen gudstjeneste før dom kom.
Stor sorg I bygda da hun døe, ror det var mye
lei dame. Det var hu som skjenket kirken den
fine altertavla.
Under denne replikken er han Utt vemodig.
Som ringer lot han kirkeklokkene, presill
som et urverk, tone ut over bygda. En av klok•
kene han satte I sving har en ansellg alder og
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er en gave fra Hamarbispen Sigurd aom var
bl.skop fra 1381-1419.
Men opp I tåmet fikk ingen lov til i komme.
Engang krenket to unggutter ham helligdom ved l entre tårne toppover til spiret. Men
da lød en tordenrøst nede fra bakken:
-Ja. det sier Je dere, gutter, atJe vil It«!
ha noe med kadavera deres l gJøra.
Da de kom ned mltte de ta Imot en faderlig
reprimande om at en Ikke skulle tirre Vårherre.
Guttene aom var Vilhelms gode venner, fikk
da til sluttdenne trøst:
-A, dere velt det hadde nå.alltids blitt el
rid med l finne en gammal høysekk tel dere
om det hadde gå.ttgælL
Vilhelm var venner med alle, og han kunne
sl hva aom heUt til hvem IOl!l helst I beste
forståelse.
En dag aom en av prestens sønner kom bort
pl kirkegården, kom Vilhelm bærende p6 en
sværkurv.
- Aska du med den? var apørsmll.let.
- Je aka bæra bort no' bøss, sett deg oppi
d. ska' Je bæra deg bort.
En aondag morgen - pr0;5ten satt og spiste
frokoat - hadde Vilhelm sett feil p6 klokka.
Han ringte klokka 8 Istedenfor 9. Prosten
spbset øra. Så på klokka. Den var 8. Han rei.ste
seg opp av stolen, satte seg, rei.ste seg og satte
seg. Så brast det ut av ham;
- Men Vilhelm mil. Jo være gal.
En annen kom og sa:
- Du ringte for tidlig l dag.
-JegJorde kanskJedet.
Han var nil. forberedt på l få. høre det nere
ganger og tenkte da ut et svar som skulle
holde. Jo,derva r en Igjen:
- Du ringte tidlig I dag.
Vilhelm svarte på Sin rolige og sikre mile:
- Ja. det er palmeaondag I dag.
- A Ja, det er det J&men og.
Dermed var den sak I orden.
Det hender sil.. mangt.
En dag da et eldre par ble viet, Inntraff det
noe usedvanlig. Under sl.ste salmen sto presten

vendt mot alteret. Da salmen var sunget,
snudde presten seg og skulle gl bort Ul brudeparet. Men da var de gitt.
- A ble det av dom da dø? spurte presten.
Men de var gitt.
sent en kveld aom Vilhelm var I kirken og
fyrte, bestemte noen villstyringer seg til l forsøke l skremme ham. Pl en staur festet de el
hvit fllle som de lot flagre mot vinduet. Da han
fikk se den ble han Ikke blld. Han stormet ut
gjennom døra og tordnet I mørket til dem:
- Se li. pakk dere her lfri.
En kunne nok fylle mange spalter med
utillatelige historier fra ham grav-alvorlige
virke. Men her skal nevnes en ting som viser
at han kjente sitt yrke tilbunns. En sprenglærd herre hadde ved flytning av noen steinheller I kirken gjort et ett.er hans mening
uhyre interessant beinfunn som han mente
mltte stamme fra en meget gammel begravelse. Han Vilhelm sil.. nærmere på stasen og
erklærte kategorisk:
- Det er nå bare noen fill e sauebein detta.
Tra.ss I herrens overlegne og Iherdige proteste r, vi.ste nærmere vitenskapelige undersøkelser at han Vilhelm hadde rett.
Vilhelm Danlelsbriten har hatt den lykke
l være utrustet med et humor og et llnneu ro
som Ikke er helt almlnnell1. Han har rystet
mismotet både av seg sjøl og andre med en
eller annen munter bemerkning. Han har vært
som et forsonende og beroligende mellomledd.
H.an har trøstet de sørgende på en særegen
mil.te. På en må.te som Ikke hverken prest eller
klokker tormll.dde. Men sl har han da ogsl
få.tthøre:
- Ja, du graver, du har fltl meg den beste
trøst Jeg kan få..
At en mann som Vilhelm Nilsen Danielsbriten har vært populær, Iler "'f sjøl. Han
har hatt en egen evne til i lokke smilet frem,
og det har vært en hvile li. fl en prat med ham.
Men han har Ikke vært redd for li. sl hvem 50m
hel!t sin oppriktige mening, og han har ofte
hatt et kraftig Pauli ord til de unge.
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LEIK
A v Th. E. Solberg
Det va r nok ikke rare vegen denne utgamle
Det. er vår for mange Ar siden mtd bekke•
alkkel og takdrJPp om dagen og klare, litt glrden kunne T06e seg av.
Veien varte og rakk, det begynte al sm.lll l
kalde netter.
Jeg er på vel fra Nakkerud stasjon på Tyri- skymre, jeg gikk sl fo rt Jeg syntes det var
stranda, og Jeg ealer meg Inn til en ut.gammel rimelig. Det var jo ingen grunn Ul l gt seg
gllrd langt Inne pt skogen for å oppleve for altfor svett, for Jeg skulle Jo vinne l komme
fønte gang I Uvel slikt eventyr som det å fram I lyse. Skogen var lang og adskillig mørk,
høre fuglen Jelke Inne på en av disse navn- det var ikke fritt for at jeg al meg godt omkring Inn mellom de mørke stammene. Og nlr
gjetne spillpla.sstne her pl selvt.!te Hollela!
Jeg hadde med et brev W stuJorumesteren Jeg kom fra de lyse re myrglent1ene og al plutpt Nakkerud. Han var en gammel kjenning av selig dukket Inn I svarte granskogen Igjen
en kjenlng av meg Igjen, nemlig far min, og kjentes det rent stusselig.
Jeg la et par patroner I gevæ re t, det er jo
avtalen var at han skulle sette meg på rett
veg Innover skogen. - Når Jeg h.adde gitt en ingen greie pa. l være skytter og gl. og lklte
mil eller to skulle det komme en mann og ~ ha ladd.
Forunderlig med slik en eldgammel skog5te meg, det nr l.ll4ammen øruet og avtalt
I God betids.
veg, - det var Jo lkke stort annet enn en
Jegeme brukte å ta opp her fra Nakkerud kløvveg. Digre røtter !Or som onner tvers
og 1tujonsrnesteren var selv Jeger og venn og over, og neimen om de hadde vært for nøye
tillitsmann av alle, som kom med børse på med l rydde vekk temmelig digre kampestå•
nakken.
ne r, det mitte humpe godt nlr hjulet tok
Jeg glemmer Ikke hvor vennlig han var, hel• bort I slik. en t rassig stein. Steinen flytter seg
ler ikke sJu.sket han fra seg en avtale, men lot sikkert Ikke. - Hm, det var som denne eld·
meg gjenta flere ganger hvor Jeg skulle ta av gamle vegen Jl der og hadde noe den skulle
for Ikke å gA fell. Det var tydelig at han var ha sagt meg-?
altt amvar bevlut.
Noe slikt som a t al pass Ul kar hadde den
Og dermed gikk Jeg trøstig avsted.
da sett noen ganger før.
Det var meningen at Jeg skulle væfl! fremJeg onsket jeg hadde fl t t meg en hund. Det
me I lyse, veUela var grei. Jeg hadde niste I er sebkap I en hund.
altreppa, en gammel børse pl ryggen og I lomI en slik gammel skogsveg er det ikke mye
ma hele ti kroner foruten litt sølvpenger, det hygge. Det var lkke fMttt for at det skymret
var en formue aom Ikke var til l spøke med. sterkt. Det lidde nok hurtig mot skorrukøltet,
Jeg hu.sket nøyaktig de angitte anvl.sninger overgangen mellom dagen og kvelden. Jeg
om hvor Jeg skulle ta av ntr jeg var nidd opp syntes Jeg forlengst burde vært framme, Jeg
pl høgda.
ga meg Ul l springe der vegen var nat, og utNl var Jeg oppe og det var tydelig at Jeg for bakke.
hadde tatt 11v riktig og var pt retl vel.
I en bakkeskråning swte det fra digre vin·
Det kna.ste sprøtl under foten nlr Jeg tro ger.
ned i et hJubpor, hvor nattgammel b hadde
Det var ikke fMtt for at Jeg skvatt høyt I
berget seg unna dagens aolstrller, og det sul- været, men Ingen rtnger!ksgutter er uauket vltt under kavlebruene ntr veien fant for redde var det llkt seg. godt l ta ntt over myrputter og større myrer.
Og vegen den ville bare videre og sl ut til
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6. ha mye mere veg Igjen: nt smUprang Jeg
nesten hele tiden, selv om det bar Imot.
J en vegsving bråstoppet Jeg: det grtnet på
n oe som synes 6. skyte ende opp fra selve bakken, Jeg famlet etter børsa.
Her kunne det godt ferdes bjørn Inne på
dl.sse uendellge ødeskogene.
- Neimen, er du endelig de r da gu tten min?
Je syntes du vart drugt lenge, så rusle Je tel
møtes med deg-. Det stod en tUS11lete mannsperson ved vegkanten, der han hadde I.Itlet og
sett meg komme rundt svingen, hørt meg hadde han nok p6. aldri s6. lang lei - Er det deg Ola, sier Jeg. Sjelden har Jeg
møtt noen og bllU gladere.
- J a, du får nå væra vælkømmln på skauen
da, gutten min . p6. Holleia.skauen, og bøl'$C ser
Je du har og alle Ungen. he. he, - Ja nt tør
det Jtte bil godt å være !ugge! herhltl - A Jo da, dom har enda fått både brev og full
grein fra rar din for lang ti sea, s6. du er ventendes oppe på garden.
- Bor Ikke du oppe på gården da, Ola?
- Ne! je, hå nei, Je bur nok bare ti et skarve
llllestuggu innp6. myrene Je - - Jeg ville helst ha ligget over hos deg Jeg,
Ola.
- Hos meg - hl nei, Je har det nok Ilte s!ek
stelt Je, men du tør Itle væra urolig du tør
leggja deg trygt tel å &Ava, je ska komme I
god betids og vekke på føremenatta.
- Nå ser vt at det lyser fra et sted oppe på en
gird. - -

- Ja, rett n6. ser'u gar'n, sier Ola og peker,
og sA får du ha god natt da - Ola, sier Jeg, bl lltt da, Ola, Jeg skynner
meg å vri av meg skreppa.
- Takk skal du riktig ha for du kom og
møtte meg, det var snilt gjort av deg. - Du
drikkeren dram vel?
- Hå det er nå blde synd og skam å ta
bort-Jeg slår I ataupet som er skrudd på na.skehalsen ffl dugelig dram. Jeg skulle ha dette
brennevinet om Jeg ble Uggende I forkjølelse.
- Ta en tll, Ola, aler Jeg, og all r fullt på
nytt.
-Nei, taen aJøl dagett,.s!erhan.
- J egerdavelrlngeriklngogorkerdrlkke
brennevin. Jeg reiser nakken attover og tar
drammen te blnn, hm, det var sterkt ....
Rogp, rugda vel. - Nl,
-

li

- Nt, Ola, du Igjen, sier Jeg.
- VI setter oss gett, og tenner pipene vtre,
du har ve! pipe du au veje, Jadden drar Itle
rogga ennå.
- Hva er det som drar. Ola? spØr Jeg.
- Rogga. rugda vel. Du har vel hørt rugda
trekke, du som er fri Ringerike?
- A - ja - rugda ja, sier Jeg - VI røyker litt og ta r oss en dram omsklftes.
- Kanskje vi må slutte nå, Ola, sie r jeg ellera får vi Ikke no' Igjen til dat.supen - Ja, men detta gjorde godt det gett - du ska ha I.akk - A bor du henne da, Ola? spør Jeg.
- A dit er det Ilte langt, sier han og peker
med en mager hånd langt bort I hutaheltan.
J eg har sett ansiktet hans da vi drev som
verat og ripte svovelstikker og tente pipene
våre: Et skinnmagert fjes med. noen visne værhir om truten og litt glissent skjeggtust utover kjakene - og skrotten bare som en skolm
sA mager. - Men øynene, de var allk som øyne
skal være : snare, skogvare glugger som kan
d6.me bort l godlune, men som agat ber en
mann ta etter sli rekniven om det kniper. For det er Ikke bare kreftene det kommer an
på I en snøggvending.
- Oodkvell, Ola, sier Jeg og rekker ham neven, - vi møtes nAr du ber meg ..
Det g6.r Ikke s6. fort som før opp for bakke,
knærne er blitt så underlig mjoe, men endelig
er ~g framme og skritter Inn på en gammel
gtn:I og inn t et gammelt tun.
Jeg ser at det står folk ute. en vennlig kone
kommerlmøte.
- VI b'ynte reint å bli redde for deg vi, men
så hørte vi det prate nerunner bakken og da
sk}Ønte vi at du hadde rikt'n Ola akytter -.
Men nt ,ar det rektl gilt at du kom, du får
nA ta tel takke med det som vi har da - men
dom har nå brukt 6. lossere her a lle slike
skøkskarer.
Dmmmene har gjort ogsA meg Ul både
skytter og fullgod skøkskar - .
- J1. her vu Je nok mer enn gjeme lossere.
Det er virkelig bUU sent, klokka er snart u.
- Du vi l vel ha deg litt mat? - Outtonga
var sta og ongla opp noen 6.bborplnner bort i
Damma, og sA tok Je like godt 6. stekte non
U utt rømme om du Ilte vil forsmi Ntr det er snakk om mat W en innfødt ringeriking, sl er det to mate r som er Ilke gode,
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det er nydratt vtnterslk fra Ste!ns!jorden, slike
som vi henter ute på I.sen med det samme ris.
kerne har fått dem opp av hullet, og så er det
nystekt smA-åbbor. - A Jo, tusen takk , sier
Jeg og kjenner meg skrubbsulten, små-åbbor
er nok det likeste jeg !Ar.
Det blir ingen t!d til noen lang konversasjon
!kvell Ul tross for at folkene er inderl!gvelvilllge og hyggelige.

Jo da, her hadde da far min mange ganger
natta over, og her hadde storjegerne Gram
hatt mangt et nattkvarter når de kom fra
bjørn• og elgjakter, og Jørn Ask, storskytten,
var en god kjenning - Du har føri langt Idag, du er vel trøtt og
vil legge deg, du som ska opp tel natta, sier

kona, og Jeg tar lmot invitasjonen med beg•

gehender.
Jeg er stuptrett etter den lange vegen, av alle drammene og Abboren og rtngerlkspotetene,
surmelken og alt det andre gode. Jeg blir vist
lnn pi et rent og pent kammen I første etage,
også seng~tedet er valgt med omhu &kJønner jeg, for at Ola ikke skal ha for mye brydderi med å få meg våken Nei, hvor her var hyggelig. Jeg river klærne
av meg og putter meg ned I senga.
Den er varm! Ett eller annet vennligsinnet
ve.sen har nok nettopp rømmet sin gode .seng
og søvn av hensyn til meg. Av den svake od.øren av fjø.s gjetter jeg meg W at det må være
budeia som har ofret 11eg - Det lywr fra halvmånen I ovnen, kona sa
at hun hadde kasta Inn-pl no'n veaplnner for
at Jeg ltte skulle fryse, det kjennes lunt for
)eg har nok gitt meg dugelig gvett.
Det ml •ære omframt mille folk her på gå rden, lkke rart at skyttere før har funnet veien hil Rart l ligge alik herinne pl ville Hol01&.

Jeg h•rer våren derute dra nem gjenonm
lkogen, hører ett og anna stamp fra gunp I
atallen og IØkk l kub]Jtlle ute fra fjøset - alt
ufredelig .
.Jeg lkimter I halvlØVne no' forunderlig vakkert aom atlr og l)'Rr pl bordet Ted tenp det aer nesten ut som et kruslllkl: anehv:ltt
nedenW og et gyllent kon OTer?
Nei, d. aer Jeg hn det er: det er et hvitt
ponelffllllul. og d er det blltt mlneakinn,
noen atrtler fra minen faller Inn gjennom
rut.a or bort t en nut med rJotpJ111Dett atrt

som blonutergJassetstår og holder trofast pl.
Jo, Jeg har nok forjaget en fjorgammel blomstersankerske.
Endellg sovner jeg fast, men enten det er
det uvante brennevinet, plnn-åbboren eller
ringerikspotene, Jeg får mareritt, jeg drømmer
om kattermed skarpe klør: kiss katter,sler
jeg og snur meg m ot veggen .
Da kommer endelig fjøsgudinnen svevende
gjennom rummel m ed fløyelsøyne og s.llkepoter, deterlngen fred å få.
Nå hører Jeg t ydelig at det er noen som dunLike etter glir Ola Inn, h an finner seg en
krakk borte ved ovnen, legge r hatten attmed
seg på gulvet og tenn er en svovelstikke mot
bukselåret. Så kjenner Jeg den gode, søtlige
lukten av brent skråtobakk og er !ullvåken.
- Fælt så hart du sover da gett, sier han og
pusler og ler. - Je har snart sti her og banke
en halvtime, men nå må du nøyte deg opp, for
rettnå sløkner månen , og da er det Itle tj enlig
å Ugga inne for fauleskyttæ rer. Jeg tror nesten han er fornøyd med den
faIUn Jeg setter opp. Jeg hopper så å sl opp!
buksene, river på meg Jakka og stapper arulk•
tet ned i vask evannsbollen, det brenner som
ts,såkalterdet.
Så tomler vi ut og tar skogsvegen nordover.
Jeg tenkte jo Ikke at Jeg skulle ha no' bry•
deri med å følge denne halvgamle, visne tusseladden, men sannelig blir det ikke Ilmarsj
utetter vegen - halvskymt er det he rinne mel•
lom granene, bare med en måneskolm som
hvert øyeblikk truer med å slokne.
Jeg må rent bite meg fast I denne smale
skyggen som danser foran meg med en neverkont på ryggen.
Hadde vegen vært kronglete !gårkveld, så
blir den Ikke likere herinne på selve skogen,
røtter synes å henge fritt opp fra bakken, I
alle fall finner skotuppene mine mange silke
hemper å hekte seg fast i og innmarie steiner
Ugger der Jeg allerminst har ventet dem.
Plu tselig gjør skyggen der foran en vinkel
pl den retningen VI hittil har fulgt, og Jeg
merker at Jeg harforlatt selve vegen, for lyngen soper meg om leggene.
Men det er nok en slags sti Ola finner !
mørket, der gjør han et kast på seg og hopper
lett og ledug over en nerluggu, der smetter
han forbi en sylkvass grankvist som hekter

seglutlmeg.
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Ubegripelig er det for meg hvor kreftene
sitter I denne vlnntø rre, magre skrotten, svetten drypper friskt fra skallen min.
VI går ustanselig, undres om vi skal tvers
over hele Hollelaskauen og ner t Sokkendalen.
Ola bøyer tvert av og småspringer oppover
en bakkeskråning.
Detllggeren stormyrforan oss.
J eg står urørllg, men det klapper upåklagelig I hjerteregionen, og Jeg må av og Ul ta en
ordentlig sup med luft, for anpusten er Jeg
blllt tJJ gagns.
Med ett sier O!a : - Hørte du den?
- Nei, sier jeg spent.
- Horte du ltte rugda? Og der, denna hørte
du vel?
- A er det du hører nå da, Ola? spor Jeg.
- Dennane VCllle fuggel'n vel, det er tiurpipen, vi kaller, rettnå speller han far sjøl.
Han tverrsnur seg mot meg: - Ske vi gå
på hanan eller ske vi gå på tlur'n?
-Nei,vlmådavelgåettertlur'nvel,Ola,
berjeg.
- Ja, kom nå. Og avgårde bærer det på ny
frisk. VI ta r til venstre, sørover så vidt Jeg skjønner, men dennegangen bærer det ikke så langt.
Vi er stanset I et bakkeheld og Ola har
vrengt av seg neverkonten og lagt ner børsa.
- sett deg og kvil deg litt nå, ska du fl se
på ablegoyer.
Og snar som en røyskatt river han opp en
sotete kaffekjel, slingrer noen skritt Ul side
og huker seg ned.
- Detlaneerlevandesvann det,gett,ekte
øllevann, slikt har dom Ilte i bya lell.
Han huker seg ned på nytt og famler In nunder en v!nnfelt gran. Derfra henter han
fram en neve tørrved, finner en annen håndfull med granskjegg, og før Jeg vet ordet av
blafrer varmen I været.
Da ser Jeg- at vi er ved en gammel vannestad, her har det nok vært kokt kaffe mere
enn en gang før , og tørrveden og granskjegget
har Ugget ferdig I påvente av elennannerui
komme.
- VI måtte så langt Innpå som hit, skJønner'u - for det flyger no'n fillegutter og
skremmer fuggel'n på de nære leikene.
- Er det langt innpå leikene herfra da,
Ola? spør Jeg og stryker svetten fra synet.
- Hæ? - langt tel leiken, vi er pi leiken
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nå, gutten min, herfra den nane varmestan har
Je Jigg! og hørt'n sli kneppen mangfoldige
ganger--ly!
Han har reist seg på kne og satt hinden
bak øret, men faller Uke fort tilbake Igjen og
fortsetter med kaffen, finner ..-kaflehønneb
og helder og måler I den hule hinden.
- Du drekk'n vel sterk?
- Jeg tar'n som Jeg får'n Jeg, Ola, men tør
du tenne vanne her like Innpå leiken da?
- Hæ? - vanne på leiken - fuggel'n flyg
Ilte unna varmen kan en vela, men ta deg en
brødskalk nå, det kan bli lenge A bie.
- Enn du da. Ola? Han sitter der så tørr
som granba rk, uten en sveltdråpe i se.
- Nei, it nå, Je bruker a ldri eta I skauen je,
pl slike småturer.
- Erdu fælug?
Han er alt I farten, har fått neverkonten på
ryggen og børsa I hånden.
Så begynner en underlig dans over alle hauger. Ola foran og Jeg etter. Han springer noen
skriU og står urørllg og lyer. Men det ser Ikke
ut som vi ska l ha hell med oss.
- Vi får nok Ikke høre noen tiur, hvisker
Jeg nedslått.
- Hå, du må itle gi opp hipet så ra tt.
Kommet opp pl nCllte haug rekker han
plu~ lig hinden I været, advarende til meg
som kommer subbende etter. Jeg- står som
fastnaglet, så smyger også Jeg meg opp pl
haugen.
Ola har lagt .seg ned l lyngen, det er begynt
å gråne nå, jeg sklmter ansiktet hans klarere.
Han snur bare så vidt på hodet og ser på
meg. Så aker han seg fort noen skritt tllbake
til der hvor jeg Ugger.
- Høreru·n?
- Nei, hvisker jeg tilbake.
- Jamen nå høreru'n?
- Nel, Ola.
- Du har nå vel endelig akøll tiur på spell?
- Nei, Ola, sier Jeg nedstemt.
- Kanskje du ilte kan gi pA'n heller?
- Nei, det er nok første gangen Jeg er pi
tiurleik.
- A, farian er du slik kar? Han drar seg
helt inn til meg og hvisker Inntrengende. - J a,
da får du gjøranøyaktugsom Jelærerdeg, du
får følje meg så nære du orker. Spring nir Je
spring og stå nlr Je staner, og da må. du Ilte
elngong lea pl øra, og glan ende ner I bakken.
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Jeg puster godt ut og

vi

begynner l avan•

sert, som Ola sier.

Han sprlncer en tre, fire lange stq- og blir
stiende urørlig.
Ni bærtr det utfor bakke, det er varukellg
ikke i gli, Jeg synes aldri Jeg har gått I en skog

mtd.såmyetørrkvlstogbråta.
VI slir. Ola ser på meg, bøyer seg mot meg
oghvl&ker:
-Nå.horeru'n?

J eg kan for skam skyld Ikke svart nei nere
ganger, men no' bestemt oppfatter Jeg ikke,
enda Jeg lyersådetgjor rentvondt I trommehinnene.
Da med etl oppfanger Jeg en lyd: J>e.lep pe-lep - pelep, pelep - klon1t - - fyty f)1.y - fytyyyyy - . Hva l all verden ligner

denne lyden? Jeg har hørt sagt at Uu rsplllet
to tørre furupinn er
mothvent.ndtt.
Men denne svære fuglen kan da Ikke ele så
svak en !At? Da skjønner Jeg Instinktmessig
at)egforførsteganglllvetoppleverdetstore

1k.al være ,om nir en slår

underet; denne lyden Jeg hører kan Ikke frtm-

brtngea av noe annet enn en fuglestrupe. Heller Ikke kan den sammenlignes med noen
&nnen lyd.
Jeg oppfatter dm klart og tydelig ni, det
er nattena selsomste lete, det Tidunderllge,
mystl&ke,detartesteoghlssigste: Tlursp\111
Jq kan Ikke hjelpe det, jeg blir underlig
velkogmjolknæme.
-Jo,m\hører}eg,Ola!
Vi er nidd nerunder bakkekammen, splllet
erblltt langtsterkere.
8l med eu blir det dødSens stUle.
Har Jeg tritt på en kvist, og kan fuglen ha
hørt deMe urveste kneppen dypt nede fra
lyngen?
Jq er 1tlvnet i en sWllng som det aldri har
vært meningen at muskler og sener aka!
kunne fttle, Jeg stu 10m en vr1dd tyrirot,
rerdigtlliblkkeove~de.
Sl - endelig begynner spillet p6 nytt og
hlssliereenn fpr.
Men hvorfra kommer lyden?
Jq akotter forsiktig opp i trærne foran meg.
Da kommer Jeg Ul i 3' ned p6 bakken, eller
Jeg lfren bengellefraOla, det ailteer det
trollpte.
Jer ser han lpfter geværet uhyrt van or ai
plut.eeU, rtver han det opp.

Det smeller to skudd, vi stir sl ligt at det
blir Ingen dlm inngjennom isene.
Olas skudd smalt forst - Ola st.ir og holder
den svære fuglen etter halsen.
- Jadden fekk du det ltte ni lell, det var
en vakker fugl.
Tenk at den spilte nede på bakken Ilke Innved bena vi re, kom med sopende vinger og
halsen strak, att og fram over snøfonna. Jeg
stir enni og dirrer av spenning, slikt syn
hadde Jeg aldri drømt om.
Jeg kommer til meg Igjen ved l høre O!as
stemme: - Du skaut du au, veje?
- A. Ja , Ola, sier Jeg og er anpusten enda,
- men Jeg tro r de t gik k meg som den gangen
h.an Jørn Ask skaut den digre skabjørn, og
hadde med seg en bykar. Bykar'n skaut seint
og Ui.llg kleint, han hadde bare rikt øreflippen.
Dette syntes nok byka r'n var tillg harmelig.
Men Jørn trøstet ham med at det var flere enn
han som var blitt ute for i skaskyte en dau
bjOM.
- A., det ska du ltU! tru, Jeg såg nok du
rtkte'n, kommer det t røstende fra Ola, han
stir og bli.ser kruttrøyken ut av munnladningen, og cfeller Inn> ny ladn ing. - Men vi mi
nøyte ~ . rettnA er det dagen, kanskje TI
kuMe lure ein p6 sol.spellet.
Ogsler v:I I farten Igjen.
Han lunter avgårde I et eiendommelig
tempo, det mi visst være den Ideelle passgang,
for fort gir han og svett blir han Ikke.
VI springer opp på en haug, slilr der et
øyeblikk og lyer, men Ikke lenge nok til å fl
Igjen pusten sklkkellg, al detter Ola ned av
denne haugen og flyter opp p6 den neste, det
er et utrolig stort areal vi tilbakelegger I løpet
aven times Ud.
Og der kommer sola r rauner fø rst over en
!skam og fir noen svære U,r,-furutopper til i
gløde, al vinger likesom lyset ut over all skog,
det er dagen.
VI har ingen fl ere tiurspill hørt, vi gir ned
til vø.nnest.aden vlr, det kjennes nesten som
det er b!ltt noe hjemlig over denne plett I
Ødeskogen.
Gild skog er det Ikke over disse rabbene, det
er gl.sten skog, men den er aA forunderlig ær•
verdig. Ikke minst skogen omkring de store
myrkjølene er gammel, det er furu, kronglete
og vridde.
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Men her har Jo tiurspilletrislet! utalteår,
det er rent underllgå tenke på.
Men eventyret er brått slutt når sola kommer, før var alt sA mystisk, uvirkelig, n å er
myr butt myr, og skog er skog. Men ennå følger eventyret oss, for Ola har
stanset og står og skygger med hånden og
glåmer bort I en åsrennlng I nordhall: der
sitter det noen avlangesllhuetterurørUge mot
dagen. Tiur er det på topp I graner som ser
ut som de står og vokser Inn I himmelen, urørlige som eventyrfug!er sitter tiur og blikker
motsoløyetløsl.
Nå går vi over demningen ved Damma, over
på andre sida reiser det seg en furuås, det er
Ikke langt fra kjørevegen.
Oppe på de n furukollen ligger slottet hans
Ola.
VI er hjemmel
Hvor underHg her er, små stier renner over
hverand re og Jamsls. Det kan Ikke være folk
somhartn\kket ·oppalledlsse?
Ola sier det er faulevege r, fra gamalt - de
er soltørre og fylt med furunåler alle og ser
forunderlig vennlige og varme ul.
En bekk med kalt, klart vann renner nedunder bakken.
Det smaker vidunderlig å få seg en ordentlig
vask. Det duskregnet litt på morgensida og
krlngelveven la seg rett som det var over ansiktet som et klissent og kløende slør. - Det
er sopt og røddlg foran trammen, tørrved ligger sta blet høyt, det dufter kvae fra det soltørre skju!et. Men slikt hus får jeg aldri mere
semakentll,deterogsåkjentover Hollelasom
en severdlghel.
For det tørste er det et par tre hundre år
gammelt, men så er det så digert tømmer I det,
at veggen har Ikke mere enn 5 omfar. Det er
ualm innelig vakkert solbrent, svartbrent ål•
furutømmer.
VI setter fra OS1J bØrsene ute I gangen og
går Inn. - Ja, her er nå bossua ml, Je har a Itle
likere Je, sier Ola og gAr foran.
Jeg hørte !gårkveld oppe på gården hvordan
Ola hadde det stelt: han er både far og mor i
huset! Kona døde på vårparten ror et år siden,
og nå sitter han der og er enkemann og forsørger to halvvoksne barn.
Piken ligger mye tilsengs - mora hadde
Tæringen og det er visst å frykte at ogsl dat-
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teren har blitt smittet. Nå kommer det som
Jeg satt og lyttet til I halvsøvne !gårkveld klart
og sterkt tilbake:
Jo, kona oppe på gården hadde sagt at Ola
ernærte familien med bØrst. - Han er den
fineste fauleskytte r'n over hele Holleiaskogen
som du får tel å !ølja deg over de gamle lelkeplassa. hadde hun sagt.
VI går Inn.
En ung pike på sekslei, sytten år ligger I
en sengebenk, og en unggutt står og hekter
på seg en neverkont. - Han er visst etpar Ar
yng re enn søsteren. men ser sterk og kjekk ul.
Et vissent sm!I glir over O!as ansikt, han blir
nesten vakker når han !ørter den gilde !uglen
og viser den til den syke piken.
- Er du litt klein du da? spør jeg. Jeg ser
de hektiske rosene og det varme blattet av
feber I øynene hennes.
Hun er vak ker med det svære svarte håret
flommende ned over akslene, det gjør ansiktet
nesten hvitt og gjennomsiktig.
- A, Ja du velt Je er Ute rar, sier hun og
hoster.
- Nei, men bare vent, sier Jeg, til våren
kommer og sola får makt, sA kan du s itte ute
I solveggen og trekke Inn varm og god solluft.
- Mja, du velt Je blir likere bare det blir
sommer'n, sier hun forhåpnlngsfulll.
Men Jeg ser at det må skje et under om hun
skal bli likere.
- Ja, for liv og død rår Jo bare Vår Herre,
også gammeldoktoren nere på Hønefoss, han
Schjong. De sier at han har tatt mange !ra
døden, bare han blir budsendt I rett tid.
Jeg sitter borte ved grua og har fått Olas
bØrse mellom hendene, - dette er alt.så redskapen hvormed han rør seg og sine. Det er forunderlig, det er et vakkert våpen,
munnladnlngs dobbeltløp, hagle det ene løpet
og rl!le det andre: fuglerlfle.
- Du skyter visst Ikke mye bom du Ola, _
Jeg flir ham børsa.
Han tar den, står og ser pA den og stryker
med hinden over låsen.
- A nei, hun er snile! denne, kommer det
stilt.
Jeg hører Inger og broren hvisker sammen,
han skal til bygda og handle.
- Knut, hØrer Jeg hun sier, - trur du Je
få.r kake-?
- Ve.It IUe, aler han og drar pl det.
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Utt etter går gutten og Ola ut, også de
slående og hviske sammen.
Jeg reiser meg også og går ut. Der slår
og sklnnvrenger en gammel pengepung slik en med digre messingspenner, den
tålig llunken ut.
- Hva er det for slags kake Inger vil

blir
Ola
en
ser
ha?

spør Jeg.
- A, sier Ola unnsel!g, - det er bare slik el
med rustner tl - - Ja, men det er vel vørter•
kake det, roper jeg inn.
Den som nå hadde hatt en pengepung full
av skillinger. Men ti kroner er mange penger
nede hos en landhandler I bygda, og Jeg lovtr
Knut alt det vonde som lins I skauen om han
Ikke nøyter seg tilbygds og hemat og forer
med seg både kake og sjokolade og Ikke å forglemme det beste av alt; kandiss - sllk med
tjukk hyulng Inni og bronsokker I store ter•
nlnger utapl.
Jeg står ule og skal gjøre meg en vending

opp på gården, sove noen Urner og gjøre meg
t stand tll nattens hendinger.
Da kommer Ola ut.
- Det var nå reint for gæll med alle de ske!llngene, sier han. - Men du ska Itle ha gjort
det ror ltteno, det var bare en !llle\elk denna
vi var på I natt ser'u, barest.e flllelelken det,
men tel natta ska je følje del på e!n leik som
bare je velt om. Hærren fordågra meg ska !lte
du få hore metta dl på Uurspell gett!
Og Ola holdt mer enn ord. For slikt spill har
jeg aldri siden opplevd, enda jeg har ligget på
mange leiker.
Det spilte tiur og det flakset røl hvor vi
snuddeosshen,så vi vlsstesnotthvorviskulle
springe.
Da morgemola kom, skinte den på tre eventyrfugler med voksgule nebb og Irrgrønne halser og bryst.
Og det var da tn av de ruglene som Ola ikke
haddemåttetcskyteoppatt>.

Gamle tun på De sollyse slettene
A v V. V.
Imututtet for sammenlignende kulturforskning hadde I sommer sin mann, lektor
Dagfinn Mannsåker, her på Rin gerike for å
granskedegamletun,sl!kdevarførdestore
jordskifter tok til. Han haddemed kopl av det
store karU!tsom ble opptattfør jordskiftet I
Stelnsfjerdlngen bleiverksalt,ogdetvarovermite Interessant å studere delte kartet. De
sollyse &lettene så nærmest ut som et lappeteppe I gamle dager. Skigarder på kry.u og
tvers. Pl de enkelte gårde r sto husene I klynge
rundt omkring tunet. Slik var det på ~Jørke,
på Hårom, på Bjørnstad og det vrimlet a.,. amåhu.s overalt. Utlaer, oghu.s tilde forskjelligste
øyemed.
Så en dag sa herr Mannsåker : Her skal De
seet vlrkellggammeltogrartkart. • Kan Jeg
Cå IAne detforlsettedet Inn I •Rin gerike.,
var så mitt sporsmil, og Jeg rikk det til låns,
men pA vllkir at det snare1t må sendes Inn til
nevnte Institutt Igjen, for det skal legges ved

herr Mannsåkers rapport om gramknlngen av
de gamletun.
A bestemme cbilledkartet.u tllbllvelse er
kanskje Ikke så godt, for det er usignert og
uten årstall, og en er helt uvlt.ende om l hvll•
ketøyemeddeterlage t .Storfell begår en ikke
om en setter at det er tegnet I første halvdel
av 1700. Oppmåleren eller kunstneren har
ståttetsted!Stelnsåsen,hvorfraenogsåldag
har samme ut.sikt.
Stein! Der nederst til høyre! Dengangen
gikk den alfare vegen gjennom tunet på Stein
og fortsatte forbi Halvdanshaugen til Pommern og Hungerholdt. Helt fra sagatiden gikk
sikkert vegen der, og den gangen for 1100 år
siden det var kongelig Jordeferd på Stein, var
haugen til kongens ære kastet opp like ved
denne vegen. Kostbarheter kjørte$ Inn I haugen. Her var alt 110m norrøn mann trengte,
våpen, klær og smykker, glassbegre og sjakkspill. Stormenn gikk fram Ul graven og kastet

TUIIIM"irr
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innlhaugenvåpen,gllde armbånd og ringer,
-alttllæreforHalvdan den folkekjære.
Ide over tusen år
Halvdanshaugen
har
slåtl,harlngenvågetå
forstyrre gravfreden.
Ulykkevilleramme den
formastelige. Det trodde folket fullt og fast.
FogedWlelfortellerlså
måte at en mann på
gårdenVelentoksegtU
å gra,·e I haugen der,
men samme dag hendte
det at tre av mannens
sauer ble lhjelrevet av
udyr, og da kom konen
rennende ut og forbante seg på at han måtte
slutte med gravingen,
Idet hun sa: Sddan
11l11kke har vi for din graving. Det samme sa
fellaene i Egypt! land, og den dagen de engelake vitenskapsmenn kom Inn I Tut-anehAmons gravkammer. kunne de lese forbannelsen , som virket s!!k at de døde ganske snart.
Stein, St. Olavsk!rken og Halvdanshaugen
er stedsevarende fastmerker! St. Olavs land,
som Ringerike er. For kort tid siden ga en ung
vitenskapsmann, Olav Bø, ut en bok: cHellag
Olav I norsk folketradisjon~, men en leter
forgjeves I dette flolte verket etter en omfattende tradisjon om St. Olav her på Ringerike.
På bildet ser vi Stelnskjerka I full sta.tur,
mendetvardaa!tlengesldenslst.emessader
var lest. For noen år side n satt en hollandsk
dame, Valborg Isaachsen-Dudok van Heel,
bloU alene I minkirken. Det var k!rkestllt og
helg midt I uka. Den blå sommerhimmel var
tempelhvelvet. Hvor muren manglet over altertrappene, strålet det rødtog hvlttavdet1tore
fjøstaket I bakgninnen. Syriner og nattfioler
ofret virak. Urlltungen og potentllla prydet
koret. Det var bare Erik Ormsonn som mang•
let for A lese collecta: Deus, qu! es regum
corona. - Oud. du som er kongenes krone. Opp til Stein gikk prester I ornat. Pilegrimmene kom Klrkestlen framover, for de hadde
holdt våkenatt på Evangelleholmen I Sæla-

bunnen. Gamle fogder rider dit opp. Almuesmenn som skal søke hjelp hos kongens embets-mann torker svetten og retter på b~tdugen
lør han går dit opp. - A, du verden for en
rikdom av minner det hefter på denne gamle
kongsgården! ,
Pommern plass er vekk. Eldre folk minnes
ennA godt den siste mann på Pommern, &meden Kristian, som nådde den høye alder av
103år.
Hungerholt. Et merkelig navn! Kanskje har
folkefantasien skapt det, for de sa vel som så,
at hungeren holdt opp nAr de kom frem Ul
deteldgamlehvllestedetsomdervaroppretlct.
Fra Hungerholt gikk vegen over Korset Ul
Bjørnstadtunet, derfra om Mo og videre nordover,
Til venstre på kartet ser en tettbebyggelsen
rA HArom som den var fra Arilds tid. For
m:tnge år siden fant Jeg på et mørkeloft et
enkelt ark med gotisk &krlft. Et slektsregister
oppsatt pA HA.rom 6. oktober 1813, nedskrevet
etter opplysninger av Anders Andersen H urum
den e'dre I hans alderdoms 90 år, og denne
oldlngonskctatbladetmAttebevaresroretterslekten. Det ble gjort pA den måten at dokumentet deponert.es I Oslo Statsarkiv. Det fortelle,; deri at alle husene på HA.rom brant ned
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så nær som et gammelt stabbur. Dette hendte

I den tid 7-lrskrigen rute (1563-70). Dengangen var det tre gårder omkring tunet. Øvre
Nlgarden, Nedre Nlgarden og høgstua. Siden
er Hlromsgtrdene den og skift.et ut mange

ganger, slik at en foruten de tre nevnte har:
Sågarden, Vestlgarden, Nord!garden og Oppigarden.
De to Loreglrdene ligger trygt innunder
Loreben, som ender med Loretangen, hvor de

gamle mente at en drage holdt til, og kun viste
seg mot onde eller farlige tide r.
Med henbllkk pl dette gamle kartet kunne
det skrives en mengde, men det får være med
dette. Instituttet for sammenlignende kultur.
forskning har lovet at Mannsåkers rapport om
de gamle tun på Ringerike skal bli tllgJengel!g
for lnteres.sert.e her, og derfor kan en si at
•fortsettelsen feilger ne.ste år.•
V. V.

DA BARNEKOPPENE TRUET H OLE
14. mars 1864. var en anstrengende dag for falt på 26. man. Alt som kunne krype og gi
doktor Stang i Hønefoss. som var formann I var møtt fram fra glrdene rundt om, d. det
Hole Sundhedskomm.lslon. Fra glrdm Fekjær I alt var samlet et par hundre mennesker da
var det nemlig kommet melding om at det var vak!inasjonen begynte. Bide Stang og Amundfast.slitt tilfeller av bamekopper I huset. Kir- rud var I arbeid, og fra Hundstad var kirkekesangeme var hjelpevau.lnatører, og hadde sanger Hurum møtt fram med det vesle han
som regel noe vaksine på lager, til bruk I på- hadde av vablne. For om mulig å øke behold•
kommende tllfelle. I all hut blir det derfor ningen hadde han på forhånd vablnert et
aendt bud til den vaUlnatøren som bodde lite barn, som det var meningen å ta vablne
nærmett, kirke.sanger Amundrud. Det er lmld• av. Men cbamets spede alder, lang veg og den
lertld Ikke mye vaksine denne hadde pl. lager, ublide irsUd• gjorde at ogsA. dette hip brast.
og med første po.st aender derfor Stang brev Vabinen som sto til dl.sposl.sjon, slapp derfor
til medislna.lsjeren, K)eruU, I Oslo, og ber om anart opp, slik at omtrent halvparten av den
i fl tilsendt frisk vaksine. Kjerulf forslir store folkemengden som var samlet pi Vik,
sltuujonena alvor og handler øyeblikkelig, sl mille gi hjem med uforrettet sak. To nye
alt 20. mars - mindre enn 1 uke etter at det koppetl1feller var konstatert I ukens løp, og
fpnte tilfelle var konstatert - mottar Stang da a1 Stang samme dag oppdager enda to nye
tre rør med vak&lne, det kvantum som I alml n• tilfelle pi huamaruupla.sser under Bori;i:en og
nelighet ble aendt.
Ojesvold, aender han uten opphold gårdbruker
Imens hadde Stang ikke ligget på latsiden. Ole Ojesvold som ebpreubud den lange vegen
Med den vablne han hadde fått fra Amund- over Krobkogen til Christiania for i hente
rud, nr nere bam p6 Fekjær or I nabolaget mere •akaine. Ojesvold mi ha gitt mestepar•
blitt vakalnert. Nlr denne vabinerlngen slo ten av natten, for alt neste dags kveld - Iste
an, var det hans mening i ta frisk vablne av !)Ukedag - er han tilbake med d. stor forsydlue bl.ma, lllk at en kunne ha noe p6 lager, ning av ,aksl.ne, at det var mulig 6. sette I gang
om en alminnelig vaksinering skulle bli på- en øyeblikkelig revaksinerlng bide I Hole,
krevet. Hans rorhipnlng slo fell . Ikke pl et Norderhov og Høneross.
meste b&rn var vaksinen virk!om. De tre gla.sa
Som Stang skriver I sin innberetning til
med frisk vWine mille derfor brukes Ikke Buskerud Amt.sformandskab om saken, var
bare Ul revakslnerlng av d1ue barna, men ogst. de t vel denne hurtige revaks.lnertngen som
W vaksinering I det store pi Fekjær og eien- satte en stopper for en epidemi som kunne hl
dommene omkring. Da sl sykdommen viste fått alvorlige følger. Alle Instanser var også
arg ogsl. pi gl rdm Moe, ble mangelen pl enige t sin roa over hans prisverdige Iver, og
Yalu.lne helt pttkær.
Amtarormandskabet s.lutter aeg til dette ved 1
For i fi en oversikt over s.ltua.aJonen ble det bevilge ham 35 spes!edaler, og hver av de to
k&lt sammen Ul almlnnelig vaUtnasJonsmøte hjelpevakainat.ører 25 spesledaler for arbeidet.
pl "JIHltuJonm Vlk pultnften, som det lr
J.
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LARS PEDERSEN, SUNDØYA
Han var født i 1818 I Urslclo!va, SØrum I
Hole, og var min fars morfar. Han var musketer og lå I garnison I Christiania I sine beste
år. Oldemor het Dorthea og drev kaffesalg pA
Sundpya. Jeg husker særlig kruttkjprerne Engebret og Ola Thon kjørte krutt fra Hofsfoss Kruttmølle til byen. de hadde rødt flagg
på Jasset og fikk bare kjøre I skritt. De var
av de faste gje.stene.
Etter det Jeg har kunnet samle av historier
om ham, mA han ha vært en churraguth.
Snartenkt, sa folk. Han var fattig pA gods og
gull, men når det gjaldt påfunn og spll!opper
og godt humør, var han sikkert en velstands•
mann. Jeg husker lkke ham, men oldemor som

minste og sendte gjennom lufta så den ble
sittende I tømmerveggen, rett over hue pA
fanten og napper med det samme den andre
øksa, men da tok fanten og hele !Ølget hyven
så fort de kunne.
En gang kom el kjerring s!engendes Innom
og ble bedt om A sitte nepå. Det hadde da
kjerringa slett Ilte ti tel, skulle bare smette
innom som svin test A helse på. Hun gikk straks
Igjen også, og oldemor fulgte ut som skikk var.
Men ute på tråkka ble begge kjerringene stå·
ende og slarve videre. Da de hadde stått der
en drug halvtime tok Lars to stoler og gikk
ut med: cDl får væra.sågo å sltta mea dl står,~
sa han. Da ble kjerringa sint og strauk avsted.

<5:unnUJ>O:
levde til 1904, minnes Jeg som et godhjertet
På Storøya var det før I Ua mye hara, likeså
vesen som røkte skri.tobakk pA el lita svart pA Gjeltøyene, og det var stor Jakt der hver
krittpipe. Hole kommune tok Sundøya som hl)St. En gang Rytteraker'n hadde et Jaklsel·
betallng for oppholdet de siste år.
skap, fikk Lars I oppdrag å få I stand noe som
Da Lars ble gammel og hengte musketdun- kunne være til underholdning for Jegerne,
dra på veggen, drev han med tømmermanns- more eller skremme - han fikk frie hender arbeide og lagging, det var mest cpostkan, bare det ikke gikk pA liv og eiendom løs.
store vasskar han Jaget.
Selskapet Jaktet en dag ute pA Gjelt.øyene,
Sundøya ligger jo ved riksveg 20, og før den som ligger et stykke sør for Storøya, og det var
ble bygget i 1854-1860, var det den gamle I kveldingen og halvmørkt før de kom roende
Christiania-vegen fra Bærums Verk som stu- over Igjen. Søndre Storjordet helder jevnt ned•
per seg ned Krokkleiva, som fonnldlet ferd.se- over fra skogkanten og slutter l et hufs ved
len. Her ror både folk og fant. En gang kom stra nna, der Jegerne la !nn. Oppe I skogkanten
et fantefølge rekende.s Innom og tagg. Særlig hadde Lars etablert seg med et stort, tungt
var det en sprek fant som var pågående, han malmhjul og surret hjulkrans og eiker Inn
ville ha tobakk og ga seg Ikke. cPakk deg uh, med nuer og stry og sauset alt Inn med råsa Lars, cellers ska du få me mel å gjøra., tjære. Da selskapet var vel I land, setter han
Fanten dro opp en lang. blank kniv og begynte fyr pA tjærefillene og sender hjulet I vet. Farå fekte med. cJe har aldri vøri redd no·n sea ten og varmen øket etterhvert og hjulet som
Je kom ter Jive på mor ml, å je er ltte redd deg var blitt en eneste flamme, gikk til vanns så
heller, du skøllemonken,~ sa fanten. (Lars var det freste. Det var Ingen tvil om at det var
flintskallet). I en stabbe som sto ved pelsen Fa'en sjøl som tok seg et bad i Tyrifjorden.
satt to b!ler - teljøkse r - og Lars tok den
PETER LYSE
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av Jordegodset på Ringerike I tida etUlr reformasjonen offentlig gods. For lt finne ut hvem
helt forskJelllge fra det de er I dag. 1 vir tid som eldejordapltRlngerlke !eldre tid måvl
n de t vanlig at gårdene eles og brukes av gå Ul matrikler.Jordebøker av forskjellig slag,
samme person, og sllk har det vært I store deler og skattemanntall. Den første fullstendige
av landet ! bortimot to hundre år. Men før oversikt over JordtgodS{!t på Ringerike får vi
rlenne tida var en stor del av bøndene lellen• I de protokollene som ble utarbeidet av en
dlnger, og for tre hundre år $Iden. omkring kommisjon I 1661, den såkalte Landkommisjo1650, var det bare sjelden at bøndene pl flat.- nen. Det blir ofte he\·det at denne kommbjobygdene elde den gården de brukte. Det vl\ nen gjennomførte den første matrikulering av
Ikke sl at bøndene Ikke elde Jordegods, tvert I gårde ne rundt I landet, men det de I all hO\'edmot, I 1661 var til sammen ca. 125 skippund sak gjorde var å skrive opp skyld, utsed, krot.skyld pA Ringerike bondegods, d . v. s. ca. 35 terhold og andre opp!,ysnlnger om hver gård.
prosent av den samlede sk yld. Men Jordegodset Oppgavene over landskyld bllr derfor nærmest
sombondeneelde,bestomestavspredtejorde• en registrering av forholdeneslik som de var
parter I mange forskjellige gårder. og av disse og ror storsledelen lenge hadde vært.
partene fikk d. eierne landskyld av brukerne.
Lenger tilbake har vi Ingen fullstend ig maArsaken til denne oppdelingen var aniereg• trikkel, men fra 1647 Inneholder skattemannlene, alle barn hadde rett til arv, og I en tid tallene oppgaver ove r h\·er gårds landskyld og
med lite ptnger blant folk va r det ofle Ikke hvem som elde den. Helt rullstendlge er dis.se
lett l løse ut medarvinger slik som det blir oppgavene ikke, ofte er underbruk og småplasgjort I vlr tid. Panteobllga..sjoner var Ikke kom- ser uteglemt, men oppgavene er Ukevel temmet I bruk ennl. Nlr en mann derfor elde en melig pålitelige. For 1647 gir skattemanntal•
glrd, og han hadde mange barn, delte de land- lene bare opplysninger om ente n gårdene er
skylda. av gården.allkat han som ble a!tlende fullgårder, halvgårder, eller ødegårder, og det
medglrden betalte sinesøskenlrllglandskyld samme gjelder de offentlige Jordebøker, som
av deres parter, han ble alt.så deres leilending bare opplyser om landskyld 1>A de gårder og
for deler av gården, men det var ba re land- gårdepartersomlllhørtekongen. l etpar dole$•
skylda., ikke Jordveien som ble delt Og det se r Jordebøker fra 1615 og 1624 får vi vite hva
lkkeutUlatbøndene på Rin gerike brydde seg hver bonde elde av Jordegods, men disse kil,ærlig mye om enten de satt som leilendinger dene er vanskelige å bruke fordi Jordegodset
eller som sjøleiere, ror I rnllteten satt leilen- va r spredd utover og tilhørte bønder I mange
dingene like trygt på sine gårder som sJol- rorskjelligebygder.
elerne på sine. Den rikeste mann på Ringerike
Det offentlige godset derimot kan vi følge
omkring 1660 var lerumann Oia Torkelsen på lenger tilbake I tlda. Landskylda av de t godset
Hønen I Norderhov, men enda han elde både som tilhørte kongen ble betalt til lensherren
hele glrder og smlparter, og økonomisk satt på Aken;hus, og kommer derfor med I de ofsvært. godt I det, falt det ham Ikke Inn å flytte renUig e regnskaper for lenet De eldste vi har
fra Hønen, som var offentlig gods fra gammel bevart.,erfra 1529 ogfra !557-58og 1560--61.
tid.
Det eldste reg nska pet er alt.så rrn 8 år rør
Ved siden av den Jorda som bøndene elde på rerormujonen.
Ringerike, og det som tilhørte andre prlvatMen en langt større del av det offen tlige
ptrsoner, adelige godseiere eller borgere I Oslo godset lå for 1537 under ro rskjelllge kirkelige
og noen embeLsmenn, var nesten halvparten Instit usjoner, og ror flesteparten av dis.se har

Eiendomsforholdene utover bygdene ! Norge
var I mellomalderen og langt Inn I nyere tid
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vi dessverre hverken regnskaper eller Jordeboker fra katolsk lid. Riktignok har vi biskop
Øysteins jordebok over alt kirkegods ! Oslo
bispedømme, den såkalte • Røde Bok•, fra omkri ng 1400, men Ringerike t!lhorte Hamar
bispedømme, og noen gammel Jordebok for
dette fins Ikke !enger. Men nå er det så heldig,
at etler reformasjonen ble kirkegodset beslag.
lagt, og det ble slutt med å gi Jordegods til
kirken. Det godset som tilhørte prestebolene I
bygdene og kirkene der fikk de beholde, men
under offenllig kontroll, og l 1574-77 ble det
opptatt en fullstendig jordebok over alt slikt
gods! Oslo og Hamar bispedømmer, og den er
bevart. Gjennom den får vi .således greie på
hvor mye gods kirker og prestebol på Ringerike og t!ldels i andre bygder elde her på Rin•
ger!kel 1577ogderforogså før 1537.
Blspesto!enes gods ble gjort til krongods, og
lorvaltet av futene rundt I landet. Det er der•
for nevnt I lensregnskapene fra 1557-58 og
1560-61, og i de otrent!lge Jordeboker fra 1557
framover, mendetb!!rholdtsk!!tlradetsom
nå kalles cDet gamle krongodu, d. v. s. gods
som før reformasjonen Ikke var blspegods.
Derimot ble Ikke det godset som haddeligget
tit forskjellige altere I domkirkene I Oslo og
Hamar og I Maria kirken I Oslo lagt direkte
under kongen, og heller ikke det store cCommunsgodseh. Ved hver av dis.se tre kirkene var
det et domkap!tel som besto av 12 kanniker,
og dis.se 12 spiste sammen I sin cCommunsstove,., og Ul dette felles bordhold var det lagt
en hel del Jordegods. En jordebok over Mariakirkens Communsgods og det godset som lå til
forskjellige altere der ble utarbeidet I 1542,
altså Ilke etter reformasjonen, og en Jordebok
for Hamar kapitel b!e lagetaltl 1540. Mariakirken var kongens eget kapell I Oslo og var
uavhengig av biskopen I Oslo, så derfor er Ikke
dens gods tau med I cRødeboka •. Derimot finner v! deroppgaverovergodsetsom tilhørte
Hallvardsklrken, domkirken I Oslo, men mye
hadde forandret seg mellom 1400 og reformasjonen. og mye mer gods var blitt gitt til kirken I denne Uda. Og for Hal!vardsklrkens Communsgods og det andre godset som lå til den
har vi Ingen Jordebok før I 1595. I meUomtlda
haddedetsk/eddstoreforandr!ngermeddette
godset. Domkapitlene fort.satte å bestå, men
de protestantiske kanniken e var gift og bodde
hver for seg, og des.suten ble den nye bispen
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også medlem av kapitlet. Alt gods som !Ør
hadde Ugget Ul domkaplt!ene, og det som
hadde ligget til forskjellige altere ble nå rordelt mellom kannikene, og Jordeboka fra 1595
over Oslo kapttels gods gir beskjed om denne
nye fordelingen. Men heldigvis gir den også
beskjed om hvilke altere eller andre Institusjoner godset opphavlig, d. v. s. rør fordelingen,
hadde hørt t!I, og dermed lår vi altså her full
beskjed om gods som I 1537 lå til altere og com•
munet I Hallvardsklrken. Kannikene I OSio var
nå 12, den fremste av dem var bispen, dessuten
var kantoren ved domkirken, rektoren og lesemesteren ved katedralskolen medlemmer. Noen
kannlkedømmer ble ogsA gitt t!I verds!!ge embetsmenn, .sA som lagmannen I Oslo og Norges
rikes kansler. I yngre Jordebøker sies det gjeme
om gårdene tilhørte bispen eller cskolemesteren•, resten av godset kalles oft.e under ett for
ckanonlgodsi>.
Mariakirken hadde I katolsk tid en prost,
som samtidig var rikets kansler. Dette prostiet
hadde mye gods, som etter refo rmasjonen ble
holdt samlet og forlent til den som var kansler.
Ka nsleren ble og.så forlent med alt det godset
som hadde t!lhørt Nonneseter kloster I Oslo, og
begge disse godskompleksen e ble holdt samlet
til langt ut på 1600-tallet, slik at vi finner det
Igjen I Jordeboker og skattemanntall rra 1640og 1650-åra. Hovedøyklosteret ble lagt under
kronen s!lk som blspestolene.s gods, og er nevnt
særskilt I de eldste lensregnskapene. Verne
kloster I Østfold ble også gi tt som forlening til
personer kongen ville belønne, og derved ble
godset holdt samlet. Likeens fort.satte Oslo
hospitals gods natur!!g nok å ligge under
hospitalet. Andre offentlige Institusjoner var
detikkesome!degodspå.R!ngerlke.
Landskylda på Ringerike ble for det meste
regnet I korn eller mel og malt. Mel og malt
ble regnet etter vekt I skippund og lispund (det
går 20 lispund på skippundet, og ett skippund
var ca. 185 kg) , Korn ble ofte oppgitt. I sklppund, men sommet!der I såld (1 såld er ca. 100
liter) å 12 seltinger. Ett såld regne.s for jamgodt med 5 lispund, og etter denne taksten er
alle landskyldoppgaver I .såld omregnet her.
Av gårder I utkanten av bygda og I Adalen og
soknedalen ble det ofte betalt landskyld I h uder og skinn, (det går 12 skinn på en hud), og
en hud er regnet for Jamgod med 10 lispund.
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Dessuten ble det av noen ødegårder og fiskevann betalt landskyld I fisk, oftest regnet I bismerpund, en vekt som svarer tll litt over 5
kg, og av og til er landskylda bare oppgitt I
penger. Bøndene bet.alte på 1600•tallet landskylda I penger, etter en bestemt takst, men de
gamle landskyldenhetene ble stadig brukt.
Det var Ikke stort Krongods på Ringerike
I 1529. og det samme gjelder forøvrig meste.
pa rten av natbygdene. Gjennom hele mellomalderen hadde kongene gitt Jordgods til kirken, slik at den etter hvert var blltt Norges
absolutt største godseier. I sagatiden hprer vi
om kongsgårder rundt om I landet, og kongene

dro rundt rra den ene til den andre og tok

veitslen som det heter. Men etter at kongene
begynte å slå seg ned ! byene, ble Inntektene
av kongell$ gårder ført dit, og da kongen også

hadde andre Inntekter enn landskyld av
Jordegod.i, kunne de etterhvert gl bort det
meste av krongodset til kirken ror å trygge
den økonombk. Noe nytt Jordegods kom under
krone n fra lid til annen ved at bøter ble betalt med Jord,ogved atde som vardømt
frediøsef!kkaltdeeldebeslaglagt.Menislike
tilfelle hadde ætta rett til å innløse godset
hvis den kunne. Stort sett kan Yl gå ut rra at
detjordgodse t kronen .sattmed ! 15Z9vargods
som forholdsvis nylig hadde kommet unde r
kronen. På Ringerike bestod delte godset av
92½ lispund, 2 bismerpund fisk, 90 slk, 2
kalvsklnn, ett gråskinn (ekornskinn) og 8
ul\llng. En va nllg fullgård på Ringerike hadde en lanctskyld på 2-3 skippun d eller 4060 lispund, så hele kronens la ndskyld av Ringerike beløper seg Ikke til mer enn Inn tektene
av 2-3 li tt større gårder. Mesteparten av avgiftene kom fra småparter I gårder, I Ki le,
Hallum, en Runstadgård, og Vlgård. Bare en
større gård t ilhørte helt kronen, Vestre Berg
I Haug, av skyld 30 lispund, dessuten elde kronen en god del av Ferden og noe av en av
Horum-girdene I Hole. Ellers elde den vesentlig ødegårder med liten skyld, Hallingby i
Adalen, Ve.setrud og Stlgsrud på Tyristrand,
hver med 5 lispund I skyld, Skagenes og Bjonevann, med I bismerpund fisk hver I skyld,
og Bergsund, med 30 slk I skyld , og dessuten
hal•e SamsJøen, skyld 4 skilling.
Dette krongodset økte en del ut gjennom
hundreiret, ved at skylda ble satt opp og tll-
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dels forandret, og ved at nye Ødegårder ble
skyldsatt.. Det vil Ikke sl at de ble bebygd med
en gang, men kongen lot folk bruke dem som
u~låtter mot en liten avgift, oftest I skinn.
Nye pdeglrder som kommer til I 1577 er Grefsrud, Helgerud, Øst-Verne og Hole-ødegården.
Likeens er fiskevannet Vælsva nn kommet Ul.
Disse fiskevannene lå vel vese ntlig ! al mennlngen, og kongen hevdet fra gamm elt av eiendomsrett til alle rydninger I almenn inger nå r
Ingen privatmann kunne påvise at h an elde
dem, og sllk har det vel også vært med disse
fiskevannene. Men ellers var det Ikke så mange gårder som ble ryddet I almenn inge r I denne tida, det var nok av Jord I bygda. Når det
gjelder disse småplassene, kan det nok h ende
at kongens eiendomsrett går langt tilbake I
tida, helt til perioden !Ør den store Mannedauden, for de hadde I sein-mellomalderen så
lav landskyld at det Ikke var noe å gi bort til
kirken. I 1647 var landskylda på dette •gamle
krongodseh pluss seinere nyrydninger kommet opp I 200 lispund, 60 slk, 48 skinn (- 2
huder - 40 Usp.) og 5 skilling. De 5 skillingene var avgift av en kvemfoo.s I Asa og av
Pjåka.
Den uten sammenlikning største godssamling på Ringerike ti lhørte Communet ved Mariakirken I Oslo. Det elde I 1542 656 lispund
og dessuten fikk det 20 slk årlig av , Fiskebekken, . Dette sls\.e blir siden borte, så vi vet
Ikke hvilken fiskebekk det gjelder. I 1647 er
skylda på de samme Jordpartene som nå var
delt mellom forskje!Uge kanniker, 643 lispund,
alt.så Ult mindre, vesentlig fordi et par gårdeparter hadde gått over Ul andre eiere ved makeskifter. Communet elde mange store og sentrale gårder overalt I Rlngeriksbygdene: Begge
Ojesvalgårdene, største delen av søre Lelne,
Rud på Royse og hele Bjørnstad. I Norderhov
elde det SOre Norde rhov, som seinere ble makeskiftet til prestebolet og nå er gått Inn I
prestegården , begge Hønen- og Tanberg-gårdene, Hverven, Veksal og Folum, en stor del
av Ve, 20 lispund av Ojermbu og 15 av Tn::lg•
stad, dessuten Na kkerud og halve svensrud på
Tyristrand.
Prosten ved Ma riakirken elde I 1542 135 lispu nd, som bestod av gods i noen få gårder,
begge Stein-gårdene og gra nnegården Rud, og
10 lispund i Ojermbu. Rud h adde bare 5 lispund I skyld, men 100 år seinere er landskylda
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for den underliggende Rudsøgarden , 15 lispun d, regne t med. Dessu ten fikk prostiet p
sein t som I 1647 Krakstad , 35 lillpund og 5 Uspund I Nordre Olle ved makeskifte med bor•
i enne5t.er Ham Eggersten I Kristian ia. I bytte
fikk borge rmeste ren en gård på Eiker.
TIi Mariaalteret ! Mariak lrkenlll l042210
Jtapund, og godset bestod av begge Knestang.
gårdene, meste parten av begge Fjellgårdene
og 10 ltapund I Veien og 10 I Nordre Gomnes.
Godse t ble lagt under biskopen I Oslo, .som I
1647 og mye seinere stadig fikk samme landskyld av det . Andre altere I kirken .som hadde
gods p6. Rin gerike var cUlle St. Anna alteu
50 ltapund, I Oomnesglrdene med underllggende ødeglrd Fegri , og edet Hellige Kors'al•
t.eu, som elde 20 lispund I Onsaker. La nd•
skylda var den sa mme I 1647, da godset Il un der kansl eren og ofte blir ka lt cprostlgods•.
Den a ndre store kirken I Oslo var domklr•
ken, Hal!vardsklrken , men den hadde Ikk e på
langt nær sA mye gods pl Ringerik e som Mariakirken. Til COmmu net Il I 1595 96 lispund,
40 ltapund I hver av Mo-gårdene på Røyse og
6 lispund I F1ekshaug. dessuten 5 lispund I en
Veste rnglrd og 5 I en Horum-glrd. I 1616
kommer dessuten Berg I Hole, 5 lispund, som
var n yryddet , og 20 lispund I mellomste Gom•
nes. I 1647 va r skylda !or Moglrdene økt med
Ul sammen 10 lispund, slik at summen for disse gårdene nå er 131 lispund. Altere og pre•
bender I Hallvan:taklrken elde bare Ilte land•
skyld pl Rin gerike. Den som elde mest , var St.
Anna prebende, som hadde 20 lis pund I Hen,
15 I Øst re Stadum, 20 I Søre Gomncs, 20 I Søre
Olle og 20 I Søre Hau g på Tyristrand. Dernest
kommer La urentlusalteret med 30 lispund ,
hele Oagnum, og cAltare Mllltum • med 30 lispund I Søre Hvil. Andre altere og prebender
elde 15 lispund I hver av Semmen og Røyilng,
og smlpa rter I Nerstad, Hov og Vestern.
Oslo bispestol elde I katolsk tid lngm ting
på Ringerike, men Hamarbispen derimot Vflr
den nest største godseier på Ringerike, med et
Jordegods på 488 lispund og 6¼ hud (- 65
lispund) I 1557-61. I 1577 var summen 492
li.ap. 0 ¼ hud, økningen kommer av at Nes I
Ad.alen og 4 lispund I Mldt.-Haug pi Tyristra nd tørst er nevnt det året. Godset er
spredd over hel e Ringerike. Av større gårder
elde Hamarbispen Østre Bønsnu, 40 lispund,
med Frognøya 10 llsp., Vestre Stadum og Ves-

23

re Hamnor, øvre Hun<llltad, kverna I SkjerdaJen, og ødegårdene Haga, Domholt og LØken.
Des.suten Storøya med Fetjer og Rytteraker,
som I katolsk tid va r blskopelU residens når
han va r på Ringerike, og deler av Hovin, SOiberg og Lore. I Norderhov elde han He.slebe rg
med Kvembe rgsund ødegård (d.v.s. Sørsida I
Hønefoss), Blomst.ad med Østby, Ultvelt, O ullerud. Sundby, Vlul ødegård l Haug, Skollerud
og Nes I Adalen , en stor del av Veien, og smlpa rte r I Breien, Rå og Ve og Nordre Vegstein.
Hamarbispen elde al t.så I likhet med de store
kirkelige Institusjonene I Oslo mange store og
sen trale gårder, men I mots,e tnlng til dem hadde ha n også en god del ødegårder og smlpa rter, ofte I utkanten av bygda. Det henger nok
sammen med al biskopen , akkura t som kongen, tok Imot boter I Jordegods, og dessuten
kunne ha n otte få gaver av de mindre Jordeiere på Ringerike, meiu derimot Institusjoner som Mariakirken l Oslo Ikke hadde n oen
spesiell tilknyln ing tll Rin gerike og nok mest
ha r fått sitt Jordegods fra større Jordeiere ,
kongen og adelen . Følgen av at Ha ma rbispen
hadde eld så mye gods I u tkantgårde r og ødegårder var at landskylda gikk sterk t opp p6.
dls.5e gårdene I de 100 lttne fra 1560 Ul 1660. I
1647 var skylda på Hamarblspe!U gamle gods,
som nå var krongods, 581¼ lispund og 8 ¼
hud (- 85 lispund ). Ødegå rd er som Nes I
Hole, Solberg, Hovin, Hjelle, FelJer, Løken l
Hole og Sundby hadde rut økt sin landskyld,
ofte til det dobbelte.
Hama r ka pitel hadde la ngt mindre gods enn
ka nnikene I Oslo. Comm unet der elde Ingen
ti ng på Ringerike, derimot hadde et par altere
I domkirken Ikke d. rent lite gods. Det ene var
d)e fem sårs alten, som elde halve Fjellstads
skyld. 30 lispun d, hele Øst re Søru m, 30 lispund, 30 lispund I den ene og 10 I den andre Svant.ad-gt. rden , og dessut.en 15 lispund I
Auren ødegård. Slik var del I 1500.åra; I 1540
er bare oppgitt summen, 5 skippund, så det
er mulig at det ikke kom lan<lllkyld av ødegå rden da.
Det an dre alteret I Hamar som fikk Jan dskyld av Ringerike var Nlkolausalteret., som elde 45 llspund. 20 i S varstad, 15 I Setran g og 10
I Bjorke på Stranda. l 1647 var skylda av
setmng (Nordre) 10 lispund I steden ror 15,
men Ul gjengjeld fikk kansleren , som nA hadde delte godset (del kalle, derfor ofte <prosti-

"

gods,) 5 lbpund av Askersrud, og disse 5 lis•
pundene ble 20 år seinere brukt under søre
Selrang. Det er mulig at gårdene omkring år
1540 har ligget under Nordre Setrang og har
vært inkludert I denne! skyld. Askersrud er
tørste gang nevnt som ødegård I 1612.
ErkeblskOpen I Trondheim hadde merkelig
nok ogs! gods s! langt sør som her, men det
var bare 1 skippund, alt.sl 20 lispund, i Ojermbu.

Klostergods var det lite av på Ringerike;
Hovedøyklosteret eide ved reformasjonen in•
gentlng her, mens Nonneseter elde 66 lispund
l 1631, første gang vi får nøyaktig greie pA
summen. Godset besto av halvparten av T røgstad, 25 llspund, 20 lispund I søre Vegstein, 11
lispund I Vik og 5 lispund hver I Opperud og
Bølgen. Verne kloster elde Borger, 5 lispund,
som ennA I 1599 lå under Klekken. Dessuten
elde Oslo Hospital 2 gårder, østre Horum og
Børe Vaker, begge halvg!rder, med samlet
skyld 45 lispund. VI får Ikke greie på summen
rør 11647, men begge gårdene var I bruk I 1528,
s1 det er rimelig at landskylda Ikke har forandret seg nevneverdig.
Denne<! er vi ferdige med det offentlige godset som tilhørte de sentrale institusjoner utafor Ringerike. Det som står Igjen er det godset som bygdeprester og kirker elde.
Pi Ringerike var det 1600 og 1600-tallet bare
2 preater, I Norderhov og I Hole. Holepresten
hadde ogs! Lunder og Viker kirker å betjene,
mens presten i Norderhov hadde hovedsoknet
og Haug. Hole var ikke eget prestegjeld, og
presten der var underordnet presten på Norderhov.
Norderhovspresten hadde mest jordgod!. I
15'17 utgjorde det 185 lispund og 1 skinn, alt.sl
ikke noen overveldende stor godsmengde, men
W dette kommer 20 lispund for Haug I Haug,
aom er u~lemt. Det var for det meste mindre
girdpuwr prestebolet eide, de største ur 1
111:ippund og 7½ 11spund i Hov og 15 lispund
I hver n d1&se gtrdene: Lerberg på Stranda
(hele) , Øvre Vestem, Nedre Vestem, Oppen og
Lo. d fulgte 10 Uspund I bnr av disse: Ferden
OJmnbu, Bjørke pl Stranda, Løken og Søre
Veptetn. ae.ten. a v amlparter pl 5 og 2½: 11•
pund I a1'ne gtrder og en god del Ødegirder,
mm Amundrud, Lerberg I Veprda!Jerdinpn,
an Ikte ftl' brukt I det hele I 15'17, llarlprd
Gl JtUlerud.. PraleD I Bole ekle lngm bel støt-
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re gård I Hole, den største parten han elde var
15 lispund I Nordre Svarstad. I Soknedalen
elde han hele Lundesgarden 4 huder, og I
Adalen hal ve Nes, 4 bismerpund fisk med
fiske I Urula. Ellers var det bare smlparter
over hele Ringerike, og særlig eide han en rekke ødeglrder I Ada len, BIakstveit, Enger, Orøterud og Viker, og han som brukte disse gå rdene bet.alte under ett 3 pund fisk for det. Til
sammen fikk Ho!epresten i 1577 77 ½ lispund,
7 bismerpund fisk og 4 huder i landskyld av
det han elde på Ringerike.
Av bygdeprester uta(or Rin gerike elde Haug
prestebol på Eiker 5 lispund I Vlk både I 1577
og i 1647, Oran prestebol elde 5 lispund I Klekken og til sammen 2 bismerpund fisk I Semmen og Vlgård, og Jevnaker elde 5 lispund I
Asgersrud. I 1647 hadde Jevnaker også overtatt det som Gran hadde I 1577, og det ene
bismerpundet fisk blir nå betalt av ma nnen på
Marigård, som I 1577 var ødegå rd under Vl•
gård.
Asker prestebOl elde 2 huder l Bjørke I Lunder (I 1577 sies det riktignok at godset ligger
til Haslum anneks, men det lå den gang under
Asker.) I 1647 hadde dessuten Lier prestebol
20 lispund I en av Vaker-gårdene, men det må
det visst ha fått I seinere tid ved et makeskifte,
for det er Ikke nevnt i 1577. Modum prestebOI
hadde 8 lispund I Vesetrud I 1647, men denne
gården var øde I 1577, så da ble det vel Ikke
betalt noen skyld av den til prestebolet.
Utenom dette godset til prestebolene fall er
7 ½ lispund til klokkeren I No rderhov, i Hov
og Vegstein, som ikke er tatt med I 1577.
Kirkene elde også gods, som ble brukt Ul å
bet.ale vedlikehold av bygningene. No rderhov
og Haug kirker elde bare 5 llspund hver, I hen•
holdsvls Toen og Lo, mens Hole kirke elde smlparter pl Ul sammen 20 lispund. Lunder kirke
elde 15 lispund I øvre Berg (hele gården) og 4
skinn I Oppgarden, og Haug kirke på Eiker
elde 3 setting korn (1 ¼ 11.spund) I Skollerud.
Kirkene elde OJntrent det samme i 1647 og
1577, og det samme gjelder det godset som tilhørte prestebol utafor Ringerike. Men inntektene W Norderhov og Hole prestebol vokste
ganske betydelig ved at de ødegårdene som lå
helt ubrukt I 1577 kom I bruk og ble skyldSatt.
Av BIakstveit ble det således I 1647 gitt 20 lispund, og allk var det med mange av de andre
Ødegirdene I dalene også. Helt nye gårder
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kommer med I jordeboka for prestebolet ved at
de blir ryddet på grunn som tilhprte prestebolene; slik er det med Røsholmen og Averpya I Hole, Pukkerud, Hovland og Kroksrud l
Soknedalen, og Elsrud I Adalen. De er Ikke en
gang nevnt i 1577. Samtidig var Hole blitt eget
prestegjeld, og Norderhovspresten hadde fått
Adalen og Soknedalen under seg, og hadde
overtatt. Hole prestebols gods der. I 1647 eler
Norderhov prestebol 260 lispund, 5 huder (50 llsp.) og 12 pund fisk, Hole prestebol 112
lispund.
Det er typisk at bygdeprestene hadde så
mange småparter og ødegårder med lav land•
skyld. De har sikkert fått det meste av sitt
gods ved gaver fra vanlige bonder I bygda, og
de eide Ikke så mye, og hadde derfor heller
ikke så mye å gl bort. Etter loven kunne de
Ikke gl bort mer enn enn tiendedel av odelsgodset. De eneste større gårdparter prestene
eler, er typisk nok prestegårdene og gårder
der det fpr kan ha vært prestegårder. Lundesgarden i Soknedalen har gitt navn t!I Lunder sokn, og I mellomalderen var det nok prest
I Lu nder, I alle tilfelle fpr Mannedauden, og
han har vel da brukt gården. Llkens er det
med Haug, for den grunnen Haug kirke står
på, må engang ha tilhørt Haug, og der har det
nok også vært egen prest ror 1350. Interessant er det også å se at presten eler såpass
stor del av Hov; her må det I hedensk tid ha
stått et hov, og det er mulig at nettopp hovguden har vært blant dem som satte seg til
motverge da kristendommen ble Innført, og så
har ha n fåt sin ~ård konfiskert av kongen,
som så seinere ka n ha gitt gårdparten videre
til presten. Derimot finner vi Ikke noen prestegård som med rimelighet kan ha vært brukt
a v presten på Stein . Og der vet vi det har vært
prest, for Uke ror 1350 nevnes presten på St.eln
I et brev. Det er mulig a t han bare har bygslet
jord av Mariakirkens prost, som elde Stein.
Men hudene og skinnene omregnet til lispund blir summen av alt offentlig jordegods
etter de eldste oppgaver ca. 2680 lispund, 11
bismerpund fisk og 110 stk. fisk, og 8 skliing.
Hvis vi setter ve rdien av fiske- og pengeskylda
til om Jag 100 lispund, skulle summen a lt.så
bli 2780 lispund. Men nå er Jo Ikke alle oppgavene like gamle, for Hallvardkirkens gods
må vi helt ned til 1595, omkring 60 å r etter refonnasjonen, og for Nonneseter- og hospitals-
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godset langt ut i 1600-åra rør vi får nøyaktige
oppgaver. Helt trygge kan vi ikke være for
at landskylda var den samme i 1530-åra som
60 år seinere. Men for det første ser vi at skylda på :Mariakirkens gods praktisk talt lkke
forandret seg mellom 1542 og 1647, og Ha llvardskirkens og Nonneseters gods var ror det
meste av samme slag som Mariakir kens, parter i forholdsvis store og sentrale gårder som
aldri hadde ligget øde og derfor heller lkke
fikk sin lands~yld nevneverdig oppsatt. Og for
det andre er summen 2780 I alle tilfelle I min•
ste laget. I jordeboka over prestebolsgodset I
1577 må en gård være uteglemt, og dessuten
er Ikke prestegårdens skyld regnet med i Norderhov. I listen over Hamargodset fra 1557 og
1560 mangler Nes I Adalen, som i 1577 ha r en
skyld av 3 huder. Det kan Ikke være tale om
at denne landskylda er pålagt I mellomtida,
og heller ikke kan Hamargodset ha øket etter
konfiskeringen av blspegodset. Når den derfo r er utelatt I 1557-60, må det være enten en
reil, eller landskylda har gått til a ndre formål
I de årene. Heller Ikke er det sikkert at lista
over krongodset er helt fullstendlg I alle detaljer. VI kan de rfor trygt gå ut fra, at de t orrentllge godset på Ringerike I 1530-åra ut,.
gjorde over 2800 lispund, eller 140 skippund.
I 1647 va r landskylda på alt det offentlige
godset økt til over 3200 lispund, eller 160 skip•
pund. og da er Ikke medregnet 164 lispund
adelsgods som gikk over til kronen mellom
1599 og 1647. Det neste spørsmålet er hvor stor
prosent av den samlede landskylda det offent,.
Uge godset utgjorde. I 1647 var den samlede
landskyld av Ringerike. medregnet noen små~;;tek~:n~~ u:;e:;;:e~~~:~te=e~ta; : · ::: tj
gammelt krongods og kirkegods utgjorde alt,.
så I de tte året omkring 50 prosent av a ll landskyld. Helt nøyaktige er vel Ikk e d isse tallene,
det er mulig en del småplasser som vi finner I
skattema nntall og jordebøker noen å r seinere,
og som va r privat gods, alt va r skyldsatt I
1647, men større forskjell gjø r ikke dette.
Men Uke etter, I 1649, økte privatgodset ganske kraftig ved at borge nnester Hans Egge rtsen makeskiftet Ul seg en god del a v gamle
Hamargodset.
For tida omkring refonnasjonen kan vi lkke
regne ut hvo r stor prosent av den samlede
landskylda som var offentllg gods, fordi vi ik-
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ke har noen oppgaver over landskyld på det
private godset fra denne tida. På offentlig
gods økte landskylda mellom ca. 1530 og 1647
med om lag 20 skippund, eller litt over 14
prosent. Men størstedelen av denne økningen
faller på krongodset og pres tebolsgodset, som
til sammen bare var fjerdeparten av det offentlige godset. Det kommer av at sA mange
Ødegårder og ukantgårder faller I disse to
gru ppene, mens de sentralkirkelige Institusjonene elde mest større gårder midt I brgda.
Bøndene elde også en hel mengde slike utkantgårder, og mange av dem lå øde og ble
brukt til utslåtter og seterbol av eierne langt
inn på 1600-tallet. Først da ble de etterhvert
skyldsatt. VI kan derfor regne med at økningen av landskylda på privatgodset I alle tilfelle
Ikke har vært mindre enn på det offentlige
godset, det er mer rimelig at den har vært noe
større, slik at det rimeligvis var sl, at på refonnasjorutlda var over halvparten av det
skyldsatte Jordegods pl Ringerike offentlig
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VI vet nesten Ingen ting om nlr de forskjelUge kirkelige Institusjonene fikk det godset
de hadde pl Ringerike. Om det godset som Il
til Hallvardsklrken skulle vi vente l få opplysninger I •Rødeboka. fra ca. 1400, og !Ilt finner vi også de r. En del av cHorelm a Rlngarike, I nørdz.sta gardenom> lå til en prepende,
og vi finner det Igjen I 1595 som 5 Jlspunds
skyld av en Horumgård, det var da Communsgods, og biskopen hadde In ntekten. Den var,
etter et gammelt brev som også er bevart, gitt
av en Olav BIA.sa.re for sjelemesse under Mannedauen. Llkens finner vi der en part av Vesteren som I 1595 også var Communsgods og lå
under kantoren I domkirken. Men mange ganger er det vanskelig å finne noen sammenheng
mellom det som sl.Ar i cRødeboka. og det vi
finner i selnere jordebøker. Als prepende I
domkirken elde således skyld I en gård cLyndb pl Ringerike, og en slik gård er nevnt I
1595, med en a,-glft av 2 Y.z lispund Ul presten
I Ollo. Navnet akrlves ni cLlnnde>, men Ingen
andre kllder kjenner en slik gård pl Rin gerike. Men siden landskylda tydeligvis ble betalt I 1595 og seinere, ml de som krevde den
Inn, hl. '1llt hvor girden ll. Og I skattemannlallet •• 11147 1er '1 at aoknepreaten l Krlstlanla da elde 2Y.z lilpund I Nemad, og denned
er titen llll Det ml Tert en ødegird som for
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lang tid siden er gått Inn I Nerstad vi her finner. Og det løser også en annen gåte: Etter
jordeboka av 157'1 eler nemlig Hole prestebol
5 lispund I cLunde>, derimot er Ikke noen
skyld I Nerstad nevnt. Men i 1647 eler Hole
prestebol 5 lispund I Nerstad. Navnet har vel
da vært Lunde, og Lyndl og clinnde> er forvanskinger. Men Rødeboka nevner også a nd re
gårder som det Ikke har vært råd å finne Igjen,
et Dal I Norderhov med ganske stor skyld, et
cEngjaberg>, og så Borgardal og Grendal, som
tilhørte Nonneseter. Derimot nevnes både Vik,
Vegsteln, Oppehid, Bølgen og Trøgstad under
Nonneseter, de samme gårdene som klosteret
elde over 200 år seinere. Likens er det nevnt
at Bjørke I Lunder ble makeskUtet Ul Asker
kirke og prest på 1400-tallet.
Mariakirkens arkiv har vi noen rester av,
og der kan vi da I alle fall se hvordan noen av
gårdene er kommet under denne kirken. I
1304 la kong Håkon V alt det gods som hadde
tilhørt den forfalne kirken på Tanberg til et
aller I Mariakirken, hvor det fra nå av skulle
leses sjelemesser for Tanbergmennene. Dessverre sies det Ingen ting om hvilke gårder det
gjaldt. Stein, som en gang må ha vært kongsgård, tilhørte pro.sten ved Mariakirken I 1356,
og er vel gitt av Håkon V, siden det var under
ham at Mariakirken vokste fram tll en mektig
institusjon. I 1337 stadfester Ogmund på
Veien at prestene ved den samme kirken (dvs.
kannikene) hadde rett Ul å hogge tømmer I
Veienmarka til reparasjoner ved den kverna de
elde I cVetenfossem, og I 1542 elde Communet
ganske riktig en del I Veien, 10 lispund, og
kverna I fossen (dvs. Hønefossen) av skyld 5
llspund.
I 1370 skjenker Håkon VI det kongen eler
I Fjellgårdene på Røyse til Marlaalteret I Ma•
ria klrken, for sin, sin bror og sin mors sjel. Og
I 1477 gjør væpneren Mattis Pedersson et rna•
kesklfte med Communet I Mariakirken, slik at
dette får 2 skippund I Veksal, like mye som de
eide I 1542 og seinere. Men mange flere går•
der har vi Ingen oppgaver om. Hamarbisperu
ar kiv er blitt borte, så vi vet Ingenting om når
han fikk sine gårder. Det eneste vi har bevart
om det godset som tilhørte kapitlet l Hamar
er to brev om de gårdene som tilhørte cDe fem
sårsalteu,de ble alle gitt! 1497 og 1517.
De eksemplene som her er nevnt, viser at
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de store gårdene og partene som kirken elde
som regel hadde kommet fra de større godseiere, kongen eller adelen. En kan spørre hvorror kongen på denne måten gav fra seg store
inntekter tll kirken og dens Institusjoner, en
skulle jo tro at han hadde god nok bruk for
dem sjøl. Det var jo også det som var den vesentllge grunn tll at så mye kirkegods ble dlrekte konfiskert ved refonnasjonen. Men behandlingen av det kirkelige godset etter re!ormasjonen viser nettopp hvor nøctvendlg
det var at kirken fikk disse Inntektene. For det
1·ar bare bispenes gods og litt av klostergodset
kongen konfiskerte fullstendig , resten ble
brukt til å lønne kirkelige og verdslige embet.smenn, blant andre den nye protestantiske
bispen. Før reformasjonen utførte nemlig klrken mye av det arbeid som det nå påligger
Staten å sørge for. Den drev skoler, den sørget
for fattigpleien , og den holdt oppe det vesle
som var av kulturllv her I landet I seinmellomalderen. En stor del av rettspleien lå under klr•
ken, og I den katolske tida var det langt nere
prester I landet enn seinere, enda det nok var
temmelig stor prestemangel etter 1350. Men
prestemangelen kom nettopp av at så mange
prestebol hadde alt for små Inntekter, og skolene gjorde heller Ikke så godt arbeid som tør.
Men stort sett fungerte det kirkelige adminl•
strasjonsapparatet godt, og kongen støttet seg
I stor mon på kirken når det gjaldt landsstyret. For oss kan det muligens virke unøctvendlg å gt bort store mengder Jordegods ror å få
lest sjelemesser, men sllk sto det Ikke ror den
tids mennesker. Og de prestene som leste sjele-
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messene, og som sammen hadde inntektene av
Communsgods og prebender, de hadde utv:ll•
somt også hendene fulle med andre oppgaver,
skolearbeid, vanlig prestegjernlng, og de måtte ta på seg en mengde offentlige verv. I gammelnorsk Ud var det en stor mengde av mln•
dre godseiere utover bygdene som kunne ta på
seg ærefulle, men tidskrevende oppdrag for
styremaktene. Skikkelig lønn hadde ikke staten råd til å gl dem, og så flkk de mer og mlndre verdifulle særrettigheter I steden. Men
etter Mannedauden hadde ikke disse småadelsmennene råd tu slikt mer, og følgen var
at administrasjonsapparatet brøt delvis sammen. Og da var det bare kirkens menn å ty til,
de var blant de få som hadde både tid og ut-dannelse til å ta på seg I alle fall noen
de
mest nØdvendlge oppgavene. Ved reformasjonen fikk Staten en voldsom Inntekt.søkning,
og kunne Igjen begynne å utbygge et embetsverk, denne gang med lønnede tjenestemenn,
men det tok hundre år rør det nye embetsverket ble noenlunde effektivt. Og kirken tapte
også I første omgang mye på deformasjonen,
overalt hører en klager over uopplyste prester
og dårlige skoler, og det tras.si at kirken redu•
serte sine utgllter I sterk grad, ved å la de
gamle kirkene I blspebyene forfalle, ved å slå
sammen prestekall, og ved å redusere tallet
på kanniker i Oslo fra 24 ved de to kirkene der
til 12 etter 1537. Så det kan nok være et spørsmål om ringerikingene fikk stort mer Igjen for
den landskylda de betalte Ul det offentlige
etter 1537 enn de gjorde 1 den katolske tida.

,v

RINGERIKE

28

Blå mugge
En bld mugge mtd gvldtn hank
rtdr pd bordet mitt.
Jeg kan ikke ml den. med hendene mine,
ikke stryke den., /ornt
og føle den, rolige tvngcte.
Urprt av meg i kal den itd dtr og f11lle
min dag med gltde.
Hver morgen I det grd demringslvstt
blir den tU pd n11tt.
MO<Uleru av u.tynlige hender,

brennes i morgenrøden
og kjl)inu i bldU.
NOffl bleke morgen.,tjerner
blir dekor.
Sd tr den. f erdig

og ler 1itt glade morgensmU:
Nd i/cal vi lett d11 og jeg.
Jaiesomden/ever.
Alt.tom er til

,piller ldenikonvekse buer
og fdr glan, 011 den bleke emlllje.
En undenkjønn dag litrtr der inne.
Men kommer menne.,ktt na:r med ritt anlikt
/dr det tn kloon., trekk.
Deilig er den ~ muggen min.
Ndr natten kommer

og itillhetni
gløder 1km ø11ldne hank
inne i mørket.
ELL!N.G M . SOLHEIM
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Fen <5ylnc 1-lings JS!!iidcr og <5ardcr
Ring - - ring - - Ringerike, ring - - Ringsaker og Ringebu med!

Av V. V.
Det er sølvklokkeklang ! navnene, og alle
er de søndagsbarn blant bygdene våre. Det
vrimler av Rlngsnavn! Kanskje her ute på
Ringerike mes t. VI har Ringkollen, Ringåsen
og flere andre, mindre lokaliteter.
Hva kommer dette R!ngsnavnet av?
Sagaen forteller om en Hringarflokk wm
kjempet så tappert I Merovingertida, og om
den gylne rin g de hadde på sverdene sine.
Rlngsverdet som ofte er funnet ! oldtldsgraver
I Mellom-Europa. Enhver kan slå opp i historieboka som brukes på skolene, og der lete opp
om kong Merovech som levde på 450 årstallet,
og hvis et terfølgere hadde kongeverdigheten I
Frankerr! ket helt til Pepin den Lille overtok.
Sagn og saga beretter så, at denne Rlngarflokken som var med og sloss så tappert, dro
ti! Norge og trengte seg Inn der det var plass
å få. Noen kom til Ringebu, andre til Ringsaker, men slompen ble vel værendes på Ringerike. Hvem har Ikke hørt snakk om kong Ring
på Rin gerike og hans vakre dronn ing, Ingeborg? Har De Ikke hørt om dette herskap, så
les Tegners saga om Fridtjof hin frøkne.
Kong Ring bodde på Helgeland gård, som
den gangen het Streltula nd og w m er et gammelt ord for strid og krig. Der på Helgeland
blir sagnet om kong Ring fornyet l hver generasjon. Ute på gårdsplassen Ugger den store
rullesteinen som kongen sto på da han skulle
sti opp på sin ganger. I ytterkanten av Jordet
er en rund slette med store trær omkring.
Dette er kong Rings ridebane. For fire år siden
talt det store treet overend e, det treet som
etter tradisjonen skulle være plantet av dron-

n!n g Ingeborg, og hvorom spådommen lød:
Blir treet felt,så skal Helgeland brenne.
Til Valdres kom også endel av R!n garflokken. Gårdsnamnet Ringsåker I Nord-Aurda l
vitner om det. Flokken tok navn etter sverdet
med den gylne ringen, og Ring var I sagatiden
et mannsnavn.
To mektige menn I Valdres var Ring Rogne
og Lodl n Høve, men de var usa mse om grense•
skjellet mellom gardene, og kongen skull e
dømme. Kongen dømte og sa: Når sola I morgen tidlig skln på husveggen, går I.od.In og
Ring ut fra sine hus, og går til de møtes. De
gjorde det, og de møttes like ved bekken på
Rogne. Sola kommer tidligere på Hove, fordi
berget stenger for w la på. Rogne. Bekken på
Rogne heter ennå. I dag Ringå.ne et te r Ring.
Hverken ! Ringsaker eller I Rin gebu har Jeg
noen større greie på. lokale navn , men en kan
anta at de t I begge disse solsktnnsbygdene
finnes mange stedsnav n med cRln g~ toran.
Det er da lalltall en jernbanestasjon som heter
Ring. I flere å.r har jeg daglig lest Ringerikes
Blad ! ra Hønefoss og Ringsaker Blad fra Moelven. Kunne Ikke en bygdeskribent der I
Ringsaker sette Inn en notis om Rln gsnavn der.
Ute på. Strlnda, øst for Trondheim, ligger
mange gårder på rad og rekke. Store gå.rder,
såsom Lade, Rognl!, Oevle og Rin gve.
Der har vi atter Rlngsnavnet med på.hengt
VE, w m betyrhelllgdom.
Nå vil sikkert en akademisk utdannet mann
grave frem tyding om at denne store gå.rden
der nord I Trøndelag engang har hett Rln gvln.
Nei, la oss bil enige om at Ringarflokken hadde
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sin helligdom like der ved Lade. Vel \'et jeg at
professor o . Rygh har tydet navnet l sin avhandling og at han fant det meget sjeldent.
og nevner et tilsvarende I Le!nstranden. nemllg Rlngvedt, samt også Rlngvedisen l Horg I
Gauldalen. Ringen I Vestre Toten og Ringl I
Bærum. - Men Ja gå! VI stanser dog en stund
på Ringve gård. Gården eledes I 1116 av Tordenskjolds far, rådmann Johan Wessel, og der
fantes på gården en vindusrute med Peter
Tordenskjolds navnetrekk Inngravert. Værelset kaltes etter ham Tordenskjolds værelse. Det
er vel sikkert at den tapre Tordenskjold måtte
være av R!ngarflokkens stamme, og når Jeg
nå sitter og tenker på alt dette, så mA jeg dra
frem min samling av gamle viser, og derfra
ta ut en gammel en om Tordenskjold.
Den berømte Admiral Tordenskjolds bekjente søe-Vlse.
Hans Bedrifter recommanderes alle unge
søerolk og Matroser til Efterfølgelse. Trykt
A.arl136.
Det eksemplar som her ligger på bordet er
en avskrift med fine gotiske bokstaver, og har
denne bekreftelse: dn Fldem. J. C. Rothe.,
Det er over 40 vers I den gamle visen.
I de siste 100 år har Ringve vært I familien
Baches ele, og I den staselige hovedbygning er
Innrettet et •Musikkens Museum,, hvor all
verdens musikkinstrumenter er å se.
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bispen dro hver forsommer når heggen blomstret ut til sin avisgård, den store øya I Tyr!fjorden, den som lenge kaltes Biskopøya, men
som nå kort og godt heter Storøya. Hadela nd
Igjennom og Ringerike utover dro hans emlnense med sitt følge , prester og bygdens folk
var møtt fram ror å hilse hans hØyærverdlghet.
Ved steinbrygga I Sælabunnen var storbåten
ordnet tilstede. den gule pavevlmpelen ble
helst, og sakte gled farkosten ut gjennom sundene, mens hans eminense med lukkede øyne
hvilte I bakskotten og drømte om ungdommens tider, kaskje om hin månesklnnskveJd
på Canale Grande I Venedig da han rodde den
fagresenorlta-- Med ett skuret båten mot stranda på øya.
To gamle skrivemunker sto og tok Imot, og da
bispen gikk i land hevet de armen og sa: esel
gelobt>: Værlovett
Oppe på et mørkeloft på en gammel gård
fantes en originalutgave av Hamarkrønlken sørgelig bare, at den er så Ille medfaren!
Enn om Rlngsbygdene Jaget seg mere vennskap og kjennskap! Enn om Rlngsbygdene
holdt samfrendestevne. Et år på Ringkollen
her på RlngeMke og det andre året på en av de
eldste tingvolle r i Ringsaker! Fem vakre jenter
fra hver bygd skulle av stevnets hpvedsmann
få som gave en gyllen ring som skulle bæres
som brosje når de kom til å stå brud. Og kan•
skje ble slike Rlngbruder et årligårs festlig syn.
Men delte er bare vill fantasi og har lite
Ringsaker og Ringerike hørte engang mere eller Intet med virkeligheten å gjøre. Kravet I
sammen, for I den katolske tiden lå begge dag er at man må skaffe seg vennskapsbygd
bygdene under Hamar bispestol, og Hamar- - helst langt sør i Danmark.
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Ole F aafengs bedri ft er
A v V. V.
Nordahl RoUsens dikt fra leseboka kunne vi
ta for oss I sin helh et , for pl sin knappe måte
forteller det noe om denn e m esterfløteren Oie
Faafen g.
Ole Nilsen Faafeng var !Ødt 26. okt . 1817. og
dØde 21. mal 190S. Han hadde sitt vesle hjem,
cHalvors tua• ved Vlul. Stedet finnes Ikke
me re. for det måtte raseres dengangen Bergensbanen ble bygget .
Fløtnin ge n var et vanskelig og farefullt arbeide. Det fa rligste va r I gamle dager i fl
Istykk er c.vand.stokken • , si tømmerhaugen
kunne løsne - den stokken som kunne binde
svære tømmerhau ger i hop. Ni utføres dette
arbeide med dynamitt pl en lan g stang, I stedet for øks og sag.
Etter gamle folks samstemmige beretnin ger
va r Ole Faafengs p restasjon av inds-, Jegemsog s jelskrefte r noe ganske a nn et en n det som
sli r I diktet, ua ktet diktere ikke pleler i formlruk,.
Diktet er nænnest en Idyll, mens be re lnlngen om da Faa feng'n gikk I Askildsrudfo.ssen
er et oppt rinn I et kjempedrama.
Ndr vdren t iner, og van net flommer
og gran og /uru med riven kommer,
da suller /lpteren /risk sin trall,
sd van og vdt som. en Jwsekall .
Men ndr løpene blir /or trange,
og nd r t d dokkene blir /or mange,
og haugen /loku og d vU gd,
da er det /are og knapt om nid.
Han Ola Fd/ eng, ha n ,prang pd iokkffl
helt inn I haugen og lpste stokJUn.
Ja . Ola , nd ha r s t okke n wi, me n Ola Fd/ eng, hvor gdr det d e g ?
Ja Ola, nd ha r du kn4ppe dunder,
med hau gen OVff deg, / wsen u nder. Men Ola /IØV pd sin lette / ot,
og haugen hoppet han bent i mot.

Og det var , prang det, tom ku nne duge,
nd var han bakent og /ulgte niget ,
da kom det mot ha m en / urumast
med roten føre og nikket hva.sl.
Og stokken den IØP ha m bent pd barmen;
han Ola Fd/eng t ok Jatt med armen;
og t iden da ntte de begge to
I K lt te/ossen ved Eggemo.

Det var en da n, som er u ten make.
Men Ola Fdfeng han slapp et talut,
ha n gikk ta bun n, og kom opp igjen
og drev med , tokken I evjen hen.
Og fwsen suget, og masten d uk/ut,
og snart VGr livet /or alllOT slukket han seilt e jull mot sin tltU dum!,
da Id han / rel.st pd en au regrunn.

Sd kom en kjurlng med kal/ekjelffl;
hun tri.ute Ola va r k4l og gælen;
hun lo og n ikket ham mUdt I mot :
•Nd, galning, er d u pd firefot?•
Ndr vdren tine, og va nnet /lommn,
og gran og / uru I / loke kommn,
han Ola Fdfeng I haugen gdr han fløtte siden I /irt! dr .
En tømmerha ug hadde bundet seg på dtt
øve rste av ros.sens tre rall, og si skulle Ole og
en fløte r sette over elva pl to stokker mellom
det øvre og midt re !ali for i greie noe på den
andre side n. Da de var kommet midt uti, ser
Ole at det er fa re pi ferde - visstnok fordi
haugen hadde begynt .-i lea pi seg>, og si
hopper han, for førs t i berge kameraten, u t pi
et skjær og spenner til stokkene, si den andre
kommer I land. Imidle rt id kommer tømmer•
haugen dundrende imot ham, og for Ikke i
føres med og knuses mellom stokkene, springer ha n mot og opp på haugen til den siste
stokken kommer. I den tar han tak og følge r

"

sl med utover storfallet. Fjellveggen dannet
den gangen en noe spiss vinkel med en svær
høl roran, og følgen er at det utoverstyrtende
vann roucr Ulbake og tar med seg stokkene.
Denne del av fossen bar det betegnende navnet
cHelvede,. Nedi der gildt Oles stokk, og på
grunn av sin tyngde - rntd Ole I den ene en•
den - gtkk den tilbake I heksegryta og vippet
opp ned. Somme gang var Ole høyt I lufta,
somme gang under, og karene pA land kunne
høre gjennom fossedurt:n at han trakk pusten
nir han var I været . Tiden forekom lang Ja, det ble fortalt at Ole var 2 timer I vannet,
men så lenge kunne Ingen menneskelig kropp
hold.e ut I dette vannhelvede. Tredje fall er
det ml.nate, og Ole kom vel utover her, og end
pl elva ved Vlulsbrua, men da var han omtrent Jammet av kulde og anstrengelse.
Like ved Vlulsbrua I en , tue som kalles
cBroendenc, bodde Anne Bruenden, som
den <lagen dette hendte satt pl låven og vov.
Hun sprang ut, ror hun pleide l berge Inn ved
som fulgte med nlr tømmerhaugen løsnet,
men der ser hun Ole hengende rast I en stokk
I elva. Hun grep en feske og lkal redde ham
like ovenfor brua, men Ole gjør tegn tll henne
at hun må gl nedenfor brua, ror redningen
hadde hun &ikkert Ikke greid pl øverslden.
Det gikk gjetord over hele V&.Mraret om
cVluJ.skara> - Fafeng'n og hans gjeng. Drammensfirmaet Baehe. Oram og Pettersen
hadde kjøpt store &kogelendommer I Anger.
mannland. Og for l fl tømmeret frem Ul elvene og fløtningen utført ble Vlulskara s.e:ndt dit.
og de fikk frem tømmeret både til JandJ og til
vanna der det før 1yntcs umulig.
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Folk sa der borte: cDjilfulen hjii.lpar nors,.
kan .>
Ole Rus Faa!eng fikk farens scepter I Rand.selva. Sønnen Thorvald ble n øt ningslnspektør,
først I Lågenvassdraget, siden I Orkla. Denne
Faafeng'n var også ualmin nelig sprek. På
Kongsberg gjorde han engang salto pl stiende
fot med hendene I bukselomma.
Oie Faafengs svigersønn Jens Karlse n Dahl,
født på Nylendet I Hole 23. Ja nuar 1856, var
gift med Faa!engs datter Sofie, og etter dem
lever mange etterkommere I J evnaker og I
Amerika.
Brødrene Andreas, Johan og Sigurd Dahl.
Sistnevnte er mts terskytter, og enhver som
kommer I hans vakre hjem ved Rands fjorden
blir nødt til l beundre hans kol0$Sll e premlesamllng.
Halvdan den Svarte druknet I Randsfjorden
for 1000 lr siden og gjorde dermed denne lnn•
sjoen historisk berømt, men borte I Duluth er
det også folk som har gjort Randsfjorden berømt, nemlig Karl Dahl, sønn av Jens Dahl og
hustru f. Faafeng. Under krigen hadde Karl
Dahl 6 sønner med I krigen.
Av Faafengs etterkommere må ogd den
kjente skiløper Reidar Andersen nevnts. Hans
stil og gratie var uovertruffen .
Den 22. mal 1952 holdt Ole Faafengs etter•
kommere slekWtevne her på Ringerike. Det
tok først til I Haug kirke og Haug klrkeglrd
hvor Ole Nilsen Faafeng og hustru Marthe
Marie l!gger ~ravet. Stevnet fortsalte pl
Sundvollen hokll. I alt deltok over 200 per•
soner I detk1lekWtevne.
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