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1liingcriksdomcn
Prost Oluf J ensse11 tilegnet
Så åpner det gamle tempel sin dør
og byder slektene inn:
Kom og legg fra deg din syndebØr
trette, kraftløse sinn.
Hør hvor jeg kaller med malmen tung
gammel og ung.
Her har jeg stått gjennom seklenes gang,
slekt etter slekt er blitt jord.
Sorgen og gleden løftet sin sang.
Evig er Herrens ord.
Lovsangens toner stiger påny
opp i mot sky.
Kom da mitt folk i fra skog og grend,
fra hverdag og strev med smått.
Se det som falmet og slengtes hen,
glemtes - men har oppstått.
Vitner for oss i sin glans og prakt
om Herrens makt.
Ja dette er dagen jeg di·ømte om
i lange og mørke år.
Syng mine klokker din gledes~ljom
så langt som klokker når.
Tider skal komme ~ tider skal gå,
Guds tempel stå.
E l ling M. So l heim
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SKRIFT I STEIN
AV FREl)RIK SCHJANDER

Der er rts.set inn ord og tall I stein flere ste• oppslagsbøker. Heller Ikke noen med et 11gder pl. Krokskogen. Disse lnnskriflene er ikke nende navn eller skrevt på en annen måte.
Der finnes helter Ikke noen opptegne:ser,
særllg oppsikt.svekkende hverken hva alder
eller Innhold angår. Men de kan likevel kaste planer eller forarbeider til denne \'elen og lnlys over ett og annet og vi bor derfor Ikke i:-e n samtidige eller senere beskri\•elscr av den.
glemme dem eller la dem forsvinne under den Al veien har gått videre innover knn vi gå ut
travle virksomhet av bulldozere og annen mo- fra . Men bortsett fra noen tydelige \"eiarbelder
lenger Inne på skogen som man kan anta er
deme ttd.skap.
Noe er alt gitt lapt etter hva det fortelles. fortsettelsen, er det bare svake spor etter dtn
Både I Tavledalen ved Nordkleiva og I Dun- hist og her.
kennyra mellom Bruløkka og Grantopp skal
Hele vår \iden om denne \·eien og manntn
det I sin Ud være funnet steiner med innskrift. som antai;elli:- har stått for arbeidet. er t,e,..
De er borte. Kanskje var de uU!n noen som grenset til navnene cNye-Vejen. og cBleu> og
helst lnteresæ. Men det har helt fra Olav den årstallet 1776. Hell!ges tid, Ja, fra ennå. lenger tilbake, vært
Il.
enllvllgtrafik.ko,'tr&kogenos-davardetlkke
si merkelig om en og annen i årenes løp tok
Et. godt stykke oppe I åsen på ves Iden av
lll å hugge i stein når det var noe han ville Bukkebekkdalen, mellom Rctelseter og Matmaldele ettertiden.
tlspla.ssen, ligger en stor stein som det er risstt
Inn bokstaver og ån;t.all på. Den ligger ! rt
temmelig ulendt og ubeferdet terreng hvor det
Det har Ikke lykkes o.ss på vå.re strelrtog de aldri kan ha vært vel.
sislt! årene å finne Igjen steinen med lnnskrlfMen det har vært flere store kullmiler, •k~
ten I Mannskare1. Den skulle vel aldri være labonneu , ikke så langt fra sleinen og de n alrast ut eller fjemet? - Den var lett å rinne minnelige mening er at steinen har vært mofor en 8-8 år siden.
lested for de som har ligget ved milene I MrBide innskriften og rtelnens plasering tydet heten.
pl plan og nøyaktig utførelse. cAnno 1776
Dette kan stemme ganske godt med det Tl
Ble1.1> sto det med sirlig skrift. Det skal ikke kan få ut av Innskriftene. Der er en hel drl
meget fantasi til å slutte .seg til at denne stel- ferdighuggede og uferdli;e grupper på. 2-3 lanen øverst I skaret er satt der som slutt.steinen Unske bokstaver som tyder på at det er for•
på et velarbeide. Eller ved en vikUg etappe på bøkslavene I navner. Så er det en del å rstall.
en vri som har fortsatt innover.
mere og mindre utydelige og dårlig utfort. Et
På nyere karter heter det cManneskarvelen> å.rslall som er ganske tydeli g er MDCCCI. Alther. Men pl et gammelt almennlngskart fra aå 1801.
ca. 1800 står det cNye-veJen•. Og da kan det .
Skai vi uten videre godta den forklarlngtn
vel • temme at veten er bygget I 1776. cBleu• at det vi her har for 05 ser ut.sla g av Udsfor·
skulle vi anta var sjefen for dette velarbeidet driv? _ Denne forklaringen forutsetter at de
og da fortrinnsvis en Ingeniøroffiser. Men he; som lå ved milene på skogen på den tiden,
blir v1 st met overfor et mysterium. En mann hadde lært å skrive året 1801 med romertall.
ved navn Bleu som kan tenkes å ha hatt be- Men er dette sannsynlig på et tidspunkt dJ.
fatning med dette velarbeidet, er ikke å finne. skolen bare var een rellglonsskole. og PonlopTrot, de me5t Iherdige undersøkelser I arkiver
pldans forklaring ved siden av katekismen.
matrikler og norske og utenland.u.e biografisk~ omtrent den eneste lærebob, som det heter el

~
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stecl. Er det med andre ord sannsynllg at lærerne I omgangsskolen skulle være pålagt som
pensum A lære barna A skrive MDCCCI for
1801? - Det dreier seg Ikke om et enkelt årstall skrevet pA den mAten, men om mange.
Nei, sannsynlig er dot ikke. Men hvem kan
det ellers ha vært som har drevet med disse
skriveriene pA en stein nede I et ulent terreng
langt utenfor alfarvei og tolkeskikk?
La oss tilføye at det var ved et rent tilfelle
at tallene og bokstavene på denne steinen kom
for en dag. Det var en kar som sto pA ~
her under en jakt ror noen Ar tilbake, som ble
oppmerksom pA dem da han fordrev tiden med
å CIA mosen av steinen.

Disse bokstavene er såvidt utydelige at det
kan være tvil om enkelte av dem.
I motsetning til tnnslrrllten I Manneskaret
ser disse skriveriene ved Matt!splassen ut til A
være helt tilleldlg anbragt, uten tanke på regelmessighet og riktig plaserlng. De er satt der
det har vært lettest og mest natur!i"g for .-skribentem å sette dem.
Der er brukt latinske, store , trykte• bokstaver. Bokstavet A skiller seg ut ved en uregelmessighet der det Corekommer, både I navnet og I den ulorstAelige lnnskrilten ove r.
Begge steder stdr det A i stedet for A. Det
skulle tyde pd at det er in og samme per son
som.harriuetaltsammen.

Hvn er det vi her stå r overlor? - J a, Inntil
videnskapsmenn har uttalt seg får vi overlate
løsningen til leseren og hans kunnskaper og
På gamle karter finner vi ikke noen Mattis- tanta.sl. Både norske og (lnske lagfolk er un plass-dam. Bekken, eller elven, gikk over her derrettet om dette lunne t, men har ennå. ikke
og et stykke nedenlor plassen lå der en l!ten latthøretraseg.
holme midt uti. Den ligger der ennå men den
At de bokstavene som er helt uten menin g
er blitt mindre etter at dammen kom. På den- ror o.u nordmenn, er av fi nsk opprinnelse, er
ne holmen lekte Hilda Fuglesang og hen nes neppe tvilsomt. Og vi skal gl et !!te bidrag til
søstre som småpiker for 60-70 Ar siden. Der var tolking av innskrllten som bestyrker dette og
tett med busker og trær og høyt gress helt ned som kan være en pekepinn.
i vannkanten.
Uten A gl noen som helst opplysn inger om
Da bekken ble demmet opp så vi fikk Ma tt\s- hvadetdreletsegom, lavl fre m deu forst.Aellplass-dammen . ble mere av holmen Uggende ge bokstavene ror en un g ku nnskapsrik linne,
under van n enn ror. Men en tørr sommer for en Ingeniør, som var på besøk I Oslo for en tid
noen Ar siden var dammen tom og den lille siden. Han ble bare spurt om dette kunn e va..'holmen ble t.prrlagt. Den var blankskurt og na- re (Jnsk. - Ette r et par dagers forløp kom han
ken langs kantene som nå hadde Ugget under tilbake og sa: cHvis dette er llnsk må. det vævann I mange Ar. En dag tok Hilda seg en tu r re meget gammelt. Det frem går a v bruken og
dit ut og her oppdaget hun noe som hadde pla.serlngen av enkelte vokale r. Kan det stemvært skjul t und er mose og gress I he nnes ba rn - me?. Ja, det kunne nok stemme. SA sa han vidom. Det hun så var en rekke fine , fl ate stein- dere: cNoen mening eller sammenhen g kan jeg
heller, tilsyn elatende regelmessig lagt ved si- ikke finne I dette, men da Jeg satt ~ gjentok
den av hverandre. Men hun oppdaget mere l det (or meg selv bokstavene I den rekkefølge
PA flere av ste inen var risset inn tall eller bok- de scto, og byttet om de tvilsomme med andre,
staver.
fikk Jeg frem en ganske eiendommelig rytme.
Et par av disse steinene ble kjort opp pA tu- Det er en rytme som vi har I så.kalte hekse- elnet på Mattlsplassen. Den ene ligger der frem- ler trylleformularer som fremdeles lever på
deles. Innskriften på den er med cstukne• bok- tolkemunne I de spredt befolkede skogsbygdene I det nordlige Finnland. - Kan det tenkes
staver og er uleselig.
Den andre steinen er lagt som helle over å være noe I den retning?
VI kunne glede ham med nt det var meget
bekken rett nedenfor husene der den b!Amerkede stein til ØskJeval går. PA den k"an nå som talte for at han var Inne på det rette.
PA Mattlsplassen har de trukket den meget
hvem som helst lese oppe I hjørnet: Annellsabeth Pdr. Altså: Anne Elisabeth Peden;datter. nærliggende slutning at Anne Elisabeth har
Men over dette navnet står med storre bok- vært en pike som har hørt hjem me der på plassen. Når den samme slekten har sittet der t
staver: MEODOEEDAKE.
III.
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Det er forst og fremst Mlkkj el Fonhu.s som
har gjort Vassfarets navn kjent O\'er hele Inn•
det Fra denne odsllge skogsdalen har han hen•
tet rik inspirasjon til sine uforlignelige v!llmarksboker. I cFjellkongen• møter vi Vassfarnaturtn og motiver fra skog og fjell. Men hendingttie skal være iruplrert av tragedien som
førteU!det beryktedeEtnedalsmordet {omkr.
1908). Levor Oø1Tlelkrud (Smlugarden) har
også trekk som minner om Gudbrand Va.ssfarplassen, og Atgjerds-Karl på Neve rhau gen kan
muligens I ett og annet minne om en kvinnesklkkebe fra Vassfa ret- grovt forenklet og
dram.aU.sert fra dikterens hånd.
cDer villmarken suser. regnes av mange
IOffi Fonhu.s' ypperste bok. Den er en ulllslort
Vassfaniklldrtng. Slagbjørnen Rugg er en av
hovedfigurene I boken. Han var fodt nordmed
Suluvatnet - I den bratte fjellkollen Bringen
- forteller FønhWI. Denne bjørnen, den største 10m er skutt I Vassfaret I manns minne,
st.upt.e for flåværingen Steinar Steinarsson.s
slkre skudd en maidag I året 1908. Fønhus·
~-.lldring av den langvarige og dramatl.sb
1a"1en Ugger nær opp Ul det faktiske hen din gr
forløpet.
cTrollelgen•, også en av Fønhus' mest kj ent.e og beste boker, er ulø.sellg knyttet til vass.
fartl.s nært nabo Vldalen - et odsllg skogsdalføre øom naturlig nok omfattes av begrepet
Vass.faret I videre forstand. Boken har to hovedaktører: selve Trollelgen og jegeren Gaupa.
mange generujoner, hva er da naturllgere ofr
folk med slektsfølelse og sam for tradisjon,
enn å ta opp Igjen det.te navnet? Det har de da
også gjort der på plass.en. Minstebarnet er døpt
Anne Ell.sabeth etter dm ukjente piken som
lekte pli. lunet der for nOffi hundre år siden.
Fredrik Sehja11dn.

Det skal 1·ære en kjensi;;jermng at F'1inhus har
hatt storjegeren Per Mnril.10 som modell lor
Gau1)a. Per dode i HM6. nær !JO ilr gammel
Han var en nal'ngjetcn <'lgJeger og det 1•11 gi
frasagn om hans Jaktbednfter i årtier frem•
01·er.
Det egentlige Vassfaret er det \':l.kre skogsdalroret som for 1;1kk under navnH iledals•
vassraret. Dette ga111le nan1et er nok dN opp,
rlnnclige og det fort<'ller blant annet om Vass•
rareLs gcogrnflske beliggenhet. Vassfaret hortr
nemlig forst og fremst Hedalen til. Kommer
en oppover den skoi;:rike Hedalen. fra Nes vl'd
nordenden av Sperillen, ser en VassfareLs mek•
tlge dalport reise seg 01·er bygda. Det er et
stykke monumental fJe!lark1 tektur som her I'\·
ser seg, de svære Cjella på begge sider ramm,r
inn dalporten i stolte. harmoniske llnjer og
gjør den synlig på meget lang al'sIBnd.
Stille vann lii;ger innetter Vassfaret: Aur•
dalsfjorden, Skrukkefylla, Nevlingen, nedre og
øvre Strl.lCn. Lenger nord har en Vangtn. Bu·
va tnet og Telncvatna, men de hører ikke til
selve Vassfarda!en, selv om de er hol'edkl!dtr
forelva. Bratk fjellkoller, buskt av skog Ill·
ene og med glat t.slepne flog Ol'Cr tregrensen.
står vakt om da len. Her oppe har mester barn·
se en nå sitt tilhold og der ligi;er han I h! om
vinteren. Men nede i storskogen liggtr en og
annen grø nn 1·011, gjeme ml'd noen fnlleCerdl·
ge hus i skogk.ankn. Det er resten av den f•·
ste bosetningen som engang var i Vassfnrtt.
I forhold til folketallet har vel neppe notn
annen norsk bygd hatt så mange ut1-nndrere
til Amerika som denne vakre og ensomme
skogsdalen mellom Hnlllngdal og Valdres, [)en
siste som flytkt fra Vassfaret var gamle Berte
Haugen. Hun var fl>dt og oppvokset på den , esle plassen Skrukkefyllhaugen. en utt>n hetm
som lå idyllisk Ul inn på moen mellom w.nnene
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AurdalsCjorden og Nevlingcn. Senere bodde
Berte l en liten k jørestue ved Hallingvika I
Aurdalsfjorden. I mai 1821 tvang alderen henne til å forlate sitt kjære Vassfaret, og sammen
med mannen sin tok hun veien over fjellet til
Flå. Det var en tung vandring for Berte å gå
denne fjellveien for siste gang. Men l hennes
hjerte hadde Vassfaret en egen plass og selv I
s!ttslsteleveårsåhun forsegbådenaturenog
de gamle plassene der hun satt på sengekant-en
l sitt kammers på gamleheimen i Flå og mintes
svunne tider. Da var hun nest-en blind. men
hennes slnn og cindre pye. var like klart som
en høsldag I fjellet.. Bcrt-e dpde I Januar 1950
- i siU 96. år. Hun var den siste av de gamle
vass faringene på denne siden av cBlåmyra.
og utvilsomt den mest interessante av dem alle.
Omkring hundreårsskiftet var det folk på
fem plasser i Vassfaret: Olsonhelmen. Nevlingsm oen (populært kalt Vasstarplassen, også kalt Mikkels plassen og Nordre Vassfaret).
Amun dheimen , Skrukkefyllhaugen (populært
kalt Prupphaugen) og Bjørke. Den eldste og
s tø rste av disse var Nevlingsmoe n - Vassfarplassen som vt he r vil kalle den. Denne fpdde l
sin tid e t par hester og en 8-10 melkekuer, foruten en god del sa u. Det er derfor Ikke riktig
å kalle den e n plass; den var nemlig en liten
gård. Få boplasser her på Østlandet ha r en
vakrere beli ggenh et enn denne. Hu.sene - det
står bare noen få Igjen nå - lå oppå en ru nd
bakketopp ved nordend en av vannet Nevllngen, I hje rtet a v Vassfaret og med vid t og fagert ut.syn over skog og va nn , fjell og dal. De t
store s tabburet, som ennå er ! god stand , vitner om a t de t må ha vært forholdsvis gode kå r
på Vassfarpl assen .
Olsonhelmen og Bjørke var s mågå rder å
kalle. Den ' førs te av disse Ugger Jeng:st inne I
Vassfaret, I mektige omgivelser og med bjdrnefjellet Bringen som nær nabo I nord og bustete
skogkoller kloss opp for plassen. Fra Olsonhe lmcn går sti over Domfetsetrene og Raufjell.setra Ul Flå I Hallingdal. Det var således en
lang vandring de hadde når de skulle til bygds.
Det var på Domfet han gjette den 14 års gutten som I 1906bleødelagtaven b/ømtscterfjel!et under Blåfjell. Men .selv I våre dager hører traktene omkring O1.Mlnhelmen til Vassfarets gjeveste villmark og bJømeterreng.
Fra Olsonhelmen tok det minst 5 timer å gå
over fjellet til Flå, og enda len~r var det Ul

Amundheimen.

Hedalen. Fra Vassfarplasscn gikk det omlag 4
timer m bygds. Folkene der og på plassene lenger ute! Vassfaret, brukle helst å d ra Ul Hedalen. Det var lettere å komme dit, særlig når
en rodde vannene utover dalfø re t. Likevel var
det uforholdsmess ig lang ve!. Og vinters t id
ku nne det bil særlig strabaslost å ta seg fram
over fjellet eller utetter dalen . Verst va r heimturen med tu ng bor I dyp snø. Og t un gt bar de
stott, for vassfarlngene gikk aldri ctom reipe.s>
tllbake fra Hedalen eller Flå.
En av de førsle vassfari nger som dro til
Amerik a, var Ame Mik kelsen Vassfaret fra
Nevllngsmocn (Vassta rplassen ). Han va r ba re
23 å r da h an forlot Norge. I c. Decora-Posten >
for 12.descmber 1924 s to deten ln teressa ntartlkkel om ham, skrevet a v en hedøl som også
var blitt norsk-ameri kan er. He r står de t bl.a.
følgende: cAme Vasfa re t fra Hedalsvasfaret,
der var gift med Ka ri Vestgrøv fra Hedalen,
kom ti! Amerika I 1850, men s tan.sede henimod
et Aar ved B!ooming Pra!rle, Dan County. Næste Sommer, I 185! , ny ttede han ves tover og
kpbte sig Regjeringsland I T own of Vermont,
hvor han fikk bygget sig et Loghus og sat bo
før Vinteren satte lnd . . .. Arne Vasfarets Foreldre, Mikkel og Berit, kom ogsaa til Amerika
et Par Aar senere end Am e. Det samme var
Ttlfælde med en yngre Bror Harald. Han bodde en Ud I Vermont, men bosatte sig senere I
Town of Blue Mounds . ... Arne Vasfaret havde en større Familie, hvoraf her skal nævnCll
to af Sønneme: Gabriel og Andreas. Gabriel
var I en Række af Aar Trælasthandler I Mt.
Horeb og var Dane County's første norske
Sheriff. En af Gabriels Sønner, Albert Michelsen, en en anerkjendt Advokat i Madlson, Wls.,
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Hun kom tilbake pA. en visitt for noen år aiden
sammen med sin datter. Lars El.srud p6 Stor.
n1$tt I Hedalen fulgte dem Innover lU Vassfar.
plassen. Gjensynet med bamdomshelmen
gjorde et dypt Inntrykk pA. moren. Plassen ll
der øde og forlatt med alne forfalne hus. Det
var Ikke så rart at hun brMt i gråt.
De fleste av oppsitterne pA Olsonhelmen og
Bjørke fant også veien til Amerika. I midten
av forrige hundreåret bodde Gudbrand og Guri
I Olsonhelmen. De var fra Flå I Hallingdal og
hadde 6 barn. Hele !amlllen dro noen år senere
til Amerika.
~I ,tort ,l(lbburtt pd Va.,1/(lrpla.utn.
På Amundhelmen, .som ligger et par hundre
han har ogsaa været Vicekonsul I Kjøbenhavn. meter fra Vaasfarpl ~ n og en gang hørte til
En anden son er Ingeniør for et stort Gru!Je. denne, bodde Jon og Ase Juvet. Jon var fra
Jtbkab I Colorado. Andreas driver Trælaatror• Juvet I Flå og Ase fra Hestehagan I Nes I Hallingdal. Alle ba.rna deres dro til Amerika.
retning I Black Earth.
Ame Vuafareta foreldre, Mikkel og Bertt,
ble ogal boende I Amerika Ul sin død. Begge
Hvis en I dag vil søke etter folk som har bodd
nådde meget høy alder, Mikkel var 96, og Berit I Vassfaret og ætlingene deres, finner en svært
95 år. Den eldste sønnen deres, Gudbrand, bod· få av dem her I landet. Det er I Amerika de har
de pl Vaas!arplaastn Ul sin død. Flere av bar• a!Ut seg ned dis.se skogenes og slitets folk, og
na hans dro til Amerika, mena nest eldste søn- de har arbeidet seg fram til kår som var ukjennen, som også hel Gudbrand, ble I Vassfaret. te I Vassfaret. Men de .som ennå lever av den
Hans sønn Igjen, Mlltltel, solgte Vasafarplassen eldre generasjon, de som er født og oppvokst
og dro til Amerika, men ble ingen gammel I den ødslige skogsdalen vest I fjellet mellom
mann. En ~ter av dtnne Mlkkel giftet 1eg Hedalen og Flå., har lkke glemt de fagre og enmed t n mann fra Adalen. Det fortelles at dette somme bjømeskogene og SU5et fra v\llmarka
vardet.valtmteparsomvarbllttvletlkirken omkring tun og stue. Og mange av dem har
I HonefOII pl lr og dag. De utvandret kort tid nok lengtet heim - I alle fall I den første tletter og ha r nl en meget stor farm derover. den - til tl'OIS3 for all velst.andenderover.
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FERDA MI NNER
AV V V.
Også I år fikk jeg det hyggelige oppdraget
om å levere et eller annet bidrag Ul cRlngerl•
ke • , men dett.e med å skrive noe som kan ha

int.eresseforetbredtpublikumerlkkesålike.
Ul., I.sær hvis en bare skal holde seg på cmatt.a> og skrive dokalt fra Rlngerlkh. Kunne en
derimot fi slippe seg laus og akrlve om fjeme
fjell, båer og skjær utafor vir lange kyst, om
tur til Svalbard og om folk en møtle på fjeme
steder, så. ville oppgaven bli meget enklere. Det
vil al, at han hadde langt større pose åta fra.
Med sine gårder og grender, alne Jorder og åser
er Ringerike vidt og stort, men en kan sl som
kjerringa sa ett.er turen Ul Oyrlhaugen: cVer•
da er vid. for det rauklnnaforogså>Mon tro om folk ville like i følge meg på en
reise her I min egen stuggu? Titte I gamle noteri nger fra reise, se på gamle dagbøker og artikler. Et forsøk kunne det være, og enhver må
vlt.e at papirhaugen her Ikke er liten. men ett.er ratug Jclllghet har Jeg forsøkt å holde alt
under kontroll, så. h ver lapp kan letes opp. Vel,
så tar vi en tur gjennom mlne artikler og rna•
nuskrlpt.er med katalogen I handa.
cScrle ber 52 gårdshistorier fra Ringerike
- alt.så gårdenes historie, Stein, Storøya, Pjåkerud på Stranda, OJennundbo I Haug og alle
de andre har Jeg skrevet, om. Navn på menn
somvarelere,årsta!!ogdataforvlsschendelser. Tilsammen kunne det bil til el diger bok
om alle dls3e gårdene på Ringerike. Her I listen
atAr ogsl noen glrder omskrevet enda de ligger •utafor garden> d. v. a. de hører ennå ikke
crlkehtll.
Storruste l Hedalen er den ene, og når jeg
aer den lange listen Igjennom så setter Jeg fln·
gem på cStorruste• og sier med meg sjøl, at
denne gården var den mest lntereaante å skri•
ve om, og relaene dit opp var også vldunderllg.
Det var en vann sommerdag ror 20 år siden at
Jeg ror første gang glkk \·elen fra Nes I Ada! til

Storruste. Heggerusta'n kjørte posten bare en
gang I uka den gangen, så ville Jeg opp til Hedalen, så var det bare å gå. Og jeg gikk med
Urula elv på den ene siden og skogen på den
andre. Llndellen er liste gården I Ada!, og Jeg
sa navnet oppatt flere ganger, for det var noe
mykt og mU51kalsk I det.te Llndeli-<irdet. Jeg
tenkte samtidig på Lindemann, sob mare be-tyr musikk.
- Kort sagt: Jeg kom velskipa !ram til Storruste. I to dager og en natt satt jeg pd veran•
daen 12. etasje med.et levendeleks!kon ved Sl•
den av meg. Elling E. Elsrud, som nå er død
for flere lr 51den. Han visste a I t om Hedalen
og Adalen, og han hadde sl god rld, at han rra
arkll'ffle I Oslo og Hamar hadde skaffet æg
utakrlfter av ane handlinger vedkommende
disse skogsbygdene. På verandae n var pla.sert
en stor kikkert, hvormed vi kunne se mygga
gjespe der den satt pt\ den nndre siden av dalen.
cDer borte tar Vldalen til, og der I lia :syn~
ennå merker etter den akaden $Om den Store
Ofsm I 1789 gjorde,> sa Elsrud. Han fortalte
livaktig om Vidalssvenaken, som grov dype fu.
rer der I Vldalen for han hlpet å finne cNørges-ska tten• hvorom aagnet sier at en uhyre
stor ak.att I klingende mynt ble gravet ned der
av skattefogden I Bergen. Det var I Svartedauens tid dette hendte. SA viste Elsrud meg et
dokument fra 1789 som inneholder beretning
om den akade som Knut Bjørnsen Storru.st.e
led veddetstorejordskredetsom 22. juni 1789
gikk over sætren, hvorved han mistet sin 18
år gamle sønn, 8 atorfe og 30 mu\kreaturer.
På pennen I en gammel poatllle leste vi beretningen om mannen p(L søndre Storruste som
I krigstiden 1808 og den tid var verge for enken på Omerud, og som på hennes vegne solg•
te girden for 500 apd. Ett.er krigen ble disse daleme så 1 si venilløee, og enken la vergen for
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:~;~!~t:v~~ ::~:=~uh:~: :7~!~~~n=ders Storruste Ikke mAtte komme I kristen
jord. Det gjorde han h eller ikke, f or på h eimtur

fra en B ra-nes-tur, k jørte han ned ute ved Ut-

øya t Holsfjorden. Han hadde 1800 spd. på seg
da han druknet.

Hedalskjerka måtte vl snakke om.

Kvar

k jerke har sin låt. Hedalskjerka har denne:

Dlngdang - dalang,
Torstein Smalang,
Makjln ! Tronjæm
Syste I Fjelivatten
I Bergskjenn - Ding dang, dala ng.

Dette var korte notise r fra Storruste, men
skulle det plukkes ut like meget fra de andre
50 gårdshistoriene, så ville cRlngeriko bli
sprengt.
Katalogens nr. II inneholder register over
personer som er biografert. l alt 60 navn. cMannen med ønskekvisten>,

Bygdedikteren

F r. Lehne, , Greven fra Norg!' og Pepita• ror A
nevne noen. Grevens virkelige navn var Hans
HAvind, og var I en Ud eie r av Frognoya, som
han kjøpte under et gemytl!g julegilde pA Haavind I Tyristrand. cSom jeg sier, så skal dere

Ar siden satt jeg sammen m ed Lars Frøhaug
hos den senere avdode Ole Chr. Gomnæs
og pratet. Jeg hadde lell for å pense samtalen
inn på gamle dagers forhold. og disse to gamle
menn som hadd e sittet på skolebenk en sam.
men , visste også mege t å berette om jordfunn,
gamle håndverkere og da især om orgelbygge.
ren på Gomnæs. En da g kom en posi tivspiller
tll orgelbyggeren for å få repa rert positivet.
Han gikk med en bjønn i lenke, men uhellet
vi!le at bjonncn slet seg. og gjomte seg under
uthuset der på sondre Gomn æs. Stor ståhei.
Kapitel rv ha ndler om folkeliv og skildrin•
ger fra folkelivet.
Kapitel V: Dyrel!v, jakt, fiske og ellers fra
natu ren , ialt30 nr. cDra gre l fol ket ru a. , cRev
og hund leker sistepar ule• , cMon tro det gis
sjøorme?:t
Kap itel VI handler om Rin ge rikes lokalhl•
storie, og noen titler på avhandlin ge r kan jeg
a ll tids reg ne opp. cGullmakerpresten i Hole,,
cViva t Norge 1720• , cSagnkjerka pA Hval, ,
cOe hlenschlager pA Kleiva• , 70 nr. i alt.
Enn om alle disse hundrevis avh andlinger
hadde vært skrevet i det må lføre som ble brok~
av fortelleren , nemlig må lfore frå Rin gerike!
Da kunn e denne samling ha hatt en viss verdi,
men nå - in tet! La odes. la gå t il spille. Bren•
n e alt, og la ungdommen ta fatt pA nytt. En
Italiensk omreisende hadde gips.skulpturer i
selge. Då rllg snakket han norsk, men disse or•
dene gjentak han alltid. cKjopa, sette på kom•
mode, slå sunn og kjopa på nytt• . cMAlfo re og språk> står! kapitel 10. Hekke
snakker ringe ri ksmålet nå ? Knapt noen - det
doyr og det gå r slik som Reita n sier. Tynest
tungt, doyr me ne ir, standa aldri uppat melr.
Her er prøve på Holemåle t i form av en soknB.d
til fattigkassa.:

få kjøpt Haavind gård for det den står ror I
ligninga,• sa Hans, og en krylling tok ham på
ordet. SA kjøpte han Frognoya. og grevetltelen
fikk han fonnedels sine kostbare reiser nedover Europa med tospann.
I hans tid var det en spansk danserinne, Peplta, som gjor.de alle karer forrykt, og konene
somlevertmelk!Mosensvlngenvls.steåfortel•
le at Hans Haavlnd hadde betalt over 1000
kroner for en kvelds samvær med denne underbare Pepita, hvis navn ennå lever I dag 1
fonn av Pepltakaker.
Serie II I min katalog er registrert over InnDe bur en mann l Frøysuåsen,
samlede folkeminner fra Ringerike med over
alle ungan e Ugger I krilla,
50 nr. cBarkebrødstider• , cSvartebokas Inn•
sjøl har intc sengltlæfllla,
hold• , cHemlngsagneh, cSkrømt I HerremakIntc hår'n sid og lnte har'n mat
keh er noen av titlene.
å får'n lttnå ta kassa,
Vil du med sl heng på, og vi kommer Ul III :
så dpyr både han å. tassa.
Vber, mw.lkk og sang. •Rasmus skredders no-tebok•, Bygdevise fra Røyse, d)en gamle or•
Når det på denn e artikkel som overskrif~
gelbyggerc for A nevne noen. Samlingen av står d erdamlnnen så er det helt fe!l , for Vl
hlndskrevne og trykte viser veler ca. I kg. Beretningen om den gamle orgelbyggeren fore- :::::~:~;i:~.~;n i:::~::;:e!gJ : :n;
kommer meg meget intermant. En kveld for 3 som tillegg, !det reisen til Kari Hiran-festen på
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Krokskogen skal beskrives. Likeså en kommende reise til Frogru;øya hvorunder eiere n
sammen med meg skal lete opp gamle minner
fra dette pmerede, eller om De heller synes fra denne Tyrifjordens perle, hvor sjøen smyger seg så b!it om land - Frognoystrand, Royseland. Kanskje finner vi Sigurd Rlbbungs
sverd eller! alle fall pilespisserfra hans tid.

Til tålmodige lesere sender Jeg min hilsen og
takk. Det er Ikke så grelt å være • bygdeskrt•
bcnh. Annerledes med virkelige joumall.ster I
byen. De svinger sine blyanter sA feiende lett,
og de har merke p6 frakkeslaget, som gi r dem
adgangoveral t.
V. V.

JAN

For mye over hundre år siden rømte en tange fra slaveriet på Akershus. han het Jan,
hva mer han het, vet jeg ikke, og det samme
kan det være. Han klarte å fri seg for fotlenkene og slo seg Ul ro nørst i Krok.skauen l noe
uveisomt og ukringt lende som etter ham kalles Janhpla. I Øverlands-skauen I Bærum ble
for mange år siden funnet el par slavelekker,
om det var Jans, vet ingen.
Der oppe, med Gyrihaugen til nabo, fikk han
være I fred, og han ernærte seg på ærlig vis,
bl. a. svarvet han kjprrel, og her I huset finnes
en øltrøys fra hans verksted. Han hadde visst.nok s.lne kontakter nede I Finnefjerdingen. og
denne trøysa er kommet derfra. Svarvestolen
var en såre enkel verktøymaskin, hvis en kan
kalle det så, og var forløper for dreiebenken.
Den kunne Jages og settes opp I ville skauen.

Det var en krakk med en spindel oppe og en
stokk til tro, som var hengslet nede I den andre
enden av krakken. Dette ble plasert I passende
avstand fra en unggran eller et annet spenstig
tre. Toppen ble bøyd ned, og her ble !estet el
snor eller reim med rundtørn om spindelen og
videre ned til troa. Emnet b!e spent fast mellom spindelen og dokka, og når en tro ned,
gikk emnet rundt noen ganger. og så var det
grantoppens tur Ul å løfte troa opp Igjen. Arbeidsstykket roterte på det viset begge veler.
Det var også enda enklere svarvcsto!er, der
spindelen manglet, det var bare en pigg til å
sette emnet mot, og snora ble lagt med rundtom om enden av dette.
Trøyser, store boller og slikt ble svarvet av
!angved, derfor er de ikke helt runde på grunn
av krypingen I treet.
Peter Lyse.
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Utt om noen Ringeriks-gårder
i mellomalderen
A v E. F. H alvorstn

J alle nyere bygdebøker blir det lagt. stor
vekt. p6. de enkelle gårde nes historie. Oftest e r
det llik at gån:1.shlstonen tar langt mer plass
enn den alminnelige bygdehlstorten. og med
re tte, for fra de eldste tid.er og helt ned mot
vir tid har de fleste bygder utviklet seg roli g
og fredelig, uten store og Interessante historiske hendinger. Det er for&t ved å fplge de en-

kelte gårdene-at en får tak pA gangen! det hele, framgang og stagnu jon, nydyrking og nedgang. På Ringerike har vi ingen moderne bygdebøker, det en lt&n finne I jubileumsbøkene
fra 19 14 er ror det. meste sprtdte trekk, bygd
pl trykte kilder. Derimot har vi Lage.sens u t-merkede verk om rtngerlkske s lekter, I tre b ind ,
!JOm nok tar mest hensyn tll ættene og de re,
h ist.arte, men det gir også en temmellg full stendig glrdshlstorle for de neste Rlngertksglrder for tida etter ca. 1700. Men det. ligger
I arkivene et stort unyttet materiale for Uda
1600-1700, materta:le som kan være til nytte
blde for ætte-historie og glnishl.storte, og t
mange t ilfelle kan vi komme enda litt lenger
Ulbake. lkkesårent flglrder er nevnt l slkalte diplomer fra mellomalderen. Disse dlplomene er mest sk/oter, allk at vi flr god greie
pl hvem som solgte og kjøpte den eller den
part I en gird, men v1 flr Ikke orte greie pl
bvor dl.sse menneskene bodde, for helt fram til
etter 1700 vardetvanllgatfolk eldeparter
rundt omkrtng I gårder de Ikke bodde pt sjøl.
Des.sverre er dlplom-materlalet bare rester av
det som en gang må ha eksistert, så det er sjelden de t er mulig å følge en hel gård gjennom
et lengre tidsrom. Fra 1500-t.a!Jet blir diplomene færre, men til gjengjeld flr vi da skattemannt.aJJ og jordbøker, tom forteller oss hvem
10m brukte gårdene, og I enkelte tilfelle hvem
som elde dem. Men først fra 1647 får vi helt

fullst<! nrllg greie J>å både hvem som elde og
hvem som brukte hver enkelt gård.
J et par artikler I , Ringerike. for 1954 og
1955 ha r Je& brukt noe av de t te materialet. Her
skal Jeg forsøke å gl noen eksempler pl hvordan en sammenhengende gårdshlstorle, rntd
bruk av alle tilgjengelige kilder, vil ta seg ut
for et par Rin gerlksgårder, fra de eldste Ilder
framtllea. 1660. Detteåretervali;tsomendepunkt av rent praktiske grunner, jeg har Ikke
ennå hatt tid Ul å gi Igjennom det store materialet fra tida 1660-1700.
J eg har da forst valgt å ta for meg Vtstemgl rdene I Ha ug, Ikke fordi de er mer interessante enn a ndre, eller større enn andre, for del.
erdeslettlkke, men fordi vi t!Ueldlgvl.!hartn
del brev fra mellomaldere n om disse gårdene.

n.
Vestem het pl gammelnorsk Vestrln. Navnet
er kjent fra andre steder I landet også, og betydningen er klar. Første del er ordet vtsLr,
10m betyr vest, og den and re er et ord vin 30III
er velkjent I andre germanske må l, men Ikke
lenger var I bruk pl gammelnorsk. Det betyr
opphavelig belte, en g, og det er mye brukt I
ginisnavn. I Haug har VI det I Klekken og LOken, bl. a. Girdene pl -vin er ofte store og Ill·
ger midt I bygda, så de mi vanligvis høre til de
eldre gårdene I bygdene. Vi regner at de I alle
fall er eld re enn vtklngetlda, kanskje m)·e el·
dre. Men for Ikke {l gå for lan gt, kan vi I alle
tilfelle s! at na vnet, og sannsynligvis gtrden,
Vesteren, er eldre enn 800, muligens en to-Irt
hund re lr eldre. Kanskje var den fra først 1'
bare en eng under en annen gird. Siden (kri
heter , Vest-enga•, må gå rden ha ligget østa·
for, og det er Ingen tvil om hvilken glrd Vesle-
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ren er skilt ut fra, det er Setrang, som alltid
har hort tll de storste gårdene på Ririgeril<e.
På 1600-t.allet var det to Setrang-gårdcr, begge blant de største I bygda, og den ene, søre
Setrang, har den hoyeste landskyld på hele
Ringerike, 5 skippund. Det er godt mulig at
Setrang er den eldste gården I Haugsbygda.
Fra den er så Vcsteren. og en hel del andre går.
Ilppetavtida fram tll l300bleVesterendelt
i to gårder, pvre og nedre gård, for alt i 1346
hprer vi om en cØvergården Vesterem. Mer
oppdelt var gården Ikke I mellomalderen, men
det kan godt hende at det har -vært flere brukere på samme gård for den store Mannedauen. I 1528 og 1577 var det likens to gårder, og
slik også videre framover på 1600-tallet. Øvre·
gården varda fullgård, nedregården halvgård.
Denne Inndelinga går tilbake tU gammelnorsk
Ud og henger sammen med skattene, a\1e full•
gårder bet.alte samme skau, halvgårdene ba.re
halvparten. En halvgård var en gård som en
mann kunne drive med hjelp bare av en halvvoksen gutt, alle gårder der bonden måtte ha
en el\erflerevoksnekarertil hjelpvar fullgårder. Men fordi om ordningen går tilbake til
gammelnorsk tid, er det ikke sikkert at Nedre
Vesteren var halvgård den gang, den kan ha
blitt redusert ti\ det i tida etter Mannedauen.
Skattene av en fullgård som ØVre Vesteren
var på 1300-tallet 4 ertoger I vissøre hvert år
og 3 ertoger (I ore) hvert tredje Ar I leidang.
Halvgårder betalte halvparten. 4 ertoger var
den gang prisen på en halv !alp smør (7,2 kg.
med vår vekt) eller litt under 4 ½ lispund malt
eller m jøl (41,15 kg). Noen voldsom skatt var
det altså Ikke. En langt større utgift for bn.i•
keren av en gård var den landskyld han måtte
betale hvis han Ikke var eler av gården sjol.
Gårdene ble regnet ! markebol å 8 oresbol å tre
ertogbol. Av et orcsbol skulle alt.så landskylda
være en ore, av et marktbol en mark, o.s.v.
Leilendingen kunne også betale med varer etter de prisene som gjaldt den gang. V! kjenner
en del til disse prisene, så vi kan regne ut hvor
mye de måtte ut med. l mark var således pr!•
sen på 3 lauper smør, d. v. s. 48,3 kg. smør.
Samtidig var prisen for et kyrlag. d. v. s. el
normal ku eller alt som svarte til den I verdi.
6 ore. En fullgard skulle være på m!nst 2 markebol, og en leilending på en sllk gard måtte
altså ut med minst 93 kg smør I året til eieren
eller eierne, eller Uslavrende kvanta av andre
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varer. Til det kom at jordeieren ofte tok en
engangsavgift når han leide bort gården til en
ny bruker, og en avgift hver gang kontrakten
ble fornyet, i seinere tid kalt henholdsvis !orstebygsel og tredjeårstake.
Efter Mannedauen sank landskylda voldsomt, ofte med 60 til 80 pro5ent, fordi det ble
så rikelig med ledige gårder at !e!lendlngene
kunne velge og vrake. Men de gamle enhetene
markebol og oresbol ble stadig beholdt, helt til
Inn på 1600-t.allet somme steder, men det var
nå bare tradisjonelle nemnlnger. Folk vlsste at
en gård var på!. eks. 3 markebol, og når de så
solgte eller ga bort femteparten av landskylda,
sa de at de solgte et halvt markebol. Landsky!•
da sank ujamt, slik at en !kke kan regne ut
hvor mange markebol en gård var på ut fra
den landskylda som ble betalt på 1500-tallet.
Ved siden av markebol og øresbol hadde de
på våre kanter noe de kalte et hefseldebol, som
opphavellg ga en hefseldel smor I landskyld.
Hefselda kostet på 1300-tallet 6 ore, men i
landskoldregning ble et hefseldebol regnet likt
med 5 øresbo!. Det vill virkeligheten sl at hefseldebolene er blitt til en gang før 1300, da
smørprisen må ha svart Ul 5 øre.
Det er nødvendig å ta med alt dette !ord! vi
horer om både hefseldebol og øresbol på Vcsteren. Det forste brevet som nevner gården er
skrevet 18. april 1345 og lyderslik:
Til alle de menn som ser eller hører dette
brev se nder Tore prest på Hole, Ivar vlcarlus på
Nordcrhov, På.i Eillvsson og Aslak Hallvardsson
Guds og sin hilsen. VI vil kunnsgJore for dere ,
at! det 26. året av styret til vårvyrdellge herre Magnus. med Guds miskunn Norges, svears,
goters og Skånes konge, var vi på Vegste!n på
Ringerike mandagen nest etter Magnusmes.se
om våren. da s!ra Sigurd Påls.son og Harald
bror hans, A.slelv på Vcgsteln og Onnste!n på
Rlngås. alle sammen tok Øystein prest pA Norderhov ! handa, og ga ham og avhendet fm seg
et hefseldebol jord I Vcstcren I Vangsbygd på
Ringerike, Ul bordhold for hver prest etter denne tid, og alle deres årtid skal skrives opp, og
Ilkens for A.slelv, bror til førnevnte Sigurd og
Harald. Og til sant vitnesbyrd om dette setter
vlvårtseg!fordettebrev,somb\egjortldetår
og på den tid som !Ør er sagt.
En manns årtid er årsdagen ror hans dØd
(på runesteinen på Ringerikes Museum står
nevnt når den avdødes årtid er), den skulle alt..
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så skrives opp I kirkens register, og hvert år
skulle så presten lese sjelemesser for dem som
ga gaven på de dagene. Som vitner finner vi to
verdslige perso ner og to geistlige, presten pA
Hole og slra Øysteins hjelpeprest , vlcalius, på
Norderhov. Det er nok sitt odelsgods brødrene
gir bort, og de to andre som er med, er vel deres
svogere eller fjernere slektninger. Det var nødvendig med deres samtykke, ellers kunne de
løse ut godset Igjen. Når Haralds og Sigurds
bror Asle!v Ikke er med, er det vel ford i han var
død, ellers skulle vi vente at de hadde hatt
fullmaktfraham,ogatdetvarnevntlbrevet.
Det dreier seg her om en del av en gård, og
lkkenoe n stordelheller,forhefseldeboletsvarer som for sagt lll 5 oresbol, altså ikke fullt
t redjeparten av en fullgård på 2 markebol eller

16 presbol.

Samme dag og sannsynligvis samme sted
utsteder slra Øystein et annet brev, der han gir
Peter Jonsson fullmakt ti! å bygsle borttil andreelleråbrukesjo! 2 øresbol!Vesteren. Peter
sk.alogsåtasegavallesoksmålsomkomopp
I samband med de to oresbo!ene. Det ser ut til
at preste n ventetvanskeligheter.
Og altåretetterbledetnødvendlg for Peter
å he vde sin og prestebolet rett. 23. februar 1346
utsteder Hall va rd Reldarsson, lensmann ror
Torglls Smldsson, syselmannen pA Ringerike,
et brev pA Norderhov, hvor det b!lr sagt at Peter pA Setrang førte fram en rekke vitner.
Fø rst var det to menn som hadde vært pA Va ng
på Jevnaker da Peter lot stemne Hal.stein Hjermunds.son til Norderhov den dagen for å høre
hans vitnemål om 2 øresbol i Øv regården vesteren. Peter rø rte fra m bl. a. Helge og Olav
på K!ette, som hadde vært til stede pA Klette
da ,bleiv pd K lekken ror fem år siden bygslet
de to øresbolene I Øvre Vesteren til Olov \ Skav.
berrud, Halsteins mor, for en hefselde !mØr og
en øre penge r fo r tre år. Lensmann en og Ivar
vlcarlus besegler brevet . Sira Øystein var vel
fraværende.
Her får vi en he! del nye opplysninge r. For
det første er det klart at Peter pA Setrang og
Peter J onsson er samm e pe rson. Siden Peter
satt pA grann egården. skjønner vi både hvorfor presten overdro til ham å ordne med godset, og hvorfor han ga ham va lget mellom å
brukejordasjølellerbygs!eden bort til and re.
Vanl igvis va r ikke slike landsky!dparter skllt
ut, hver part.seler rikk bare det han hadde krav
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på av landskylda, mens brukeren brukte hele

gården under ett. Men det var fullt høve til å
sklllefra så stort stykke som svarte til landsskylda, og sette opp grensesteiner, slik at det
b!e ,stelnt og rein h fra resten av gården, som
det heter. Det ser ut til at dette stykket har
vært skilt ut, siden det for rem år siden ble
bygslet bort til Olav. Gården Skavberrud (hu
ikke mer, men den må vel ha vært en liten
gård ikke langt fra Vesteren. Hadde Olav brukt
hele vesteren, hadde de sikkert kalt henne
Olav på Vesteren. Det Olav betalte til Asleiv
på Klekken, var neppe landskylda, men en
bygsleavgift, for det var ikke vanlig å betale
landskylda på forskott.
Asleiv er Ikke noe vanlig navn, så det er timelig at Asleiv på Klekken er identisk med en
av de to andre av samme navn vi så i det forse brevet, og da helst med den broren som vi
gikk ut fra var død.
Det er ikke helt klart hva det er Peter vil ha
fram med vitneforinga, ent.en er det faktum
at As!eiv bygslet bort gården for fem år siden,
og altså den gang var eier, eller det er at treårs-perioden var utløpet. så at Halstein eller
mor hans Ikke hadde rett til A sitte på gården
lenger. Men I alle hove får vi vite at det er
Øvregården det dreier seg om.
Neste gang vi hører om de to oresbolene er
16. mars 1389. Den dagen utsteder Sigurd biskop ! Hamar (Ringerike horte tll Hamar bispedømme) et brev fra sin gård på Storoya l Tyri(jorden, hvor han forteller at Dyre Bårdsson,
prest på Norderhov, hadde kommet til ham og
klaget på Pål Tordsson, som holdt tilbake de
to øresbo!ene I Øvre Vesteren. Dyre viste fram
de brevene vi har nevnt for It bevise sin rett.
Pål sa han hadde fått de to øresbolene fra s!n
svigerfar Hallvard, som hadde kjøpt dem u
Erling på Vesteren, men han hadde ingen bref
på dette, så biskopen dømte at prestebolet skulle ha godset dersom Ikke Pål !noen en viss frist
kunne vise fram brev for sin rett. Alle rtre brevene er heftet sammen med biskopens segl.
Det store problemet er hvilken sammenheng
det er mellom de !!re brevene. Det er hele tida
de to øresbolene de tretter om, men hvorfor
skal da for det tørste hefseldebolet som er
nevnt I det første brevet være med ror å 1>evlse
noe!det hele? HefseldeboletsvarersomsagtUI
5 øresbol. Hvis nå de to øresbolene er noe presten eier fra rør, kan ikke det at ha n også fikk

RINOERTKE
et hefscldebol bevise noe om hans rett til de
to øresbolene, o gdessuten ville det da være
merkellg om sira Øystein valgte akkurat den
dagen han fikk den nye gaven til å gl Peter på
Setrang fullmakt til å ta seg av det han elde
ror. Hvis de to oresbolene bare er en del av hef5eldebolet, er det merkelig at ikke presten gir
Peter fullmakt til å ta seg av resten ogs4. Det
kan være fordi denne delen var utllk!!t, men en
gård på 2 ore.sbol er på den andre sida svært
liten; 4 øresbol er regnet for minste halvgård,
mindre gårder fikk nedslag I skatten. En gård
på 2 øresbol skulle bare ha noe sånt som et par
kuer. Det er fullt mulig at de to ort'Sbolene har
vært en del av hefseldebolet, men det at Ingen
ting blir sagt om det kan få en til A undres på
om hefseldebolet og de to oresbolene skulle
være det samme. Og det er mulig A gl en forklaring på dette.
De øresbolene vi vanlig finner på ØSllandet,
henger sammen med den såkalte fomgllde
mynten, den som vnr gangbar Uke for 1300.
Seinere var mynten dårligere, tidligere hadde
den vært bedre. Den forngllde mynten Inneholdt bare en tredjepart sølv, for hadde det
vært mere solv I pengene, seinere fort.satte Inflasjonen, og mynlen ble til sist Ingenting verd.
Men et oresbol er natu rligvt.s bare en lettvin
regneenhet, sA mye Jord jordeieren fikk I ore
eller tllsvarend kvanta varer I landskyld av. VI
har alt s«itt på en landskyldenhet som må være eldre enn 1300, hefscldebolet, og som vi så,
ble det regnet for 5 øresbol I stedet ror 6, som
vi skulle vente etterprisen, det vil sl atlellendlngen har tvilholdt på en gammel takst, og
sarmsynl!gvls betalt I penger eller andre varer
da prisen på smor gikk opp, slik at han på
1300-tallet Ikke betalte en hel hefselde. Men I
enkeltedeler av landet finner vi resteretter en
eldre øresbollnndellng, basert på en ore 10m
var mer verd enn den fomgllde, og som derfor
ga en landskyld som var høyere enn et vanlig
ctomglldh øresbol ga. Et slikt øresbol finner vi
på Hadeland, og det bllr derfor I gamle brev
kalt et chadsk> øresbol. Vel salg lå prisen p6.
et chadsk> øresbol Jamt over 150 prosent høyere enn prisen på et vanlig øresbol. Omtrent
samme prisen finner vi på sn men del av Enger
I Haug, som ble solgt I 1338. Det lyder pA at
dette øresbolet også har vært kjent I Haug,
og hvis Øvre Vesteren var delt I silke øresbol,
&kulle vi vente at landskylda JA halvannen
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gang over landskylda av et vanlig øresbol.
Landskylda av 2 chads.ke, øresbol skulle da være 5 fomgilde ører, altst akkurat samme skyld
som av et hefseldebol. Dersom denne hypotesen er ertt, blir det ingen vanskelighet med
sammenhengen mellom de fire brevene. Men
mer enn en hypot.ese kan det ikke bli.
De vanskelighetene s!ra Dyre på Norderhov
hadde med Vestcren er typiske ofr den forvi rring som fulgte med presten. Oamle folk som
hadde greie på forholdene dode. mange gårder
ble Uggende helt øde, og ingen betalte så mye I
landskyld som de hadde gjort før. En ny leilending måtte gjøre avtale med hver enkelt
eler, og han prøvde sjølsagt A fi Jandhkylda sA
langt ned som mullg. De gamle øresbolene
svarte lkkelenge r tll n oen realltet. På en eller
annen måte har sA enten Erling på Vesteren,
eller Hallvard, eller til og med Pål sjol, greid
å holde landskyyda Wbake I mange Ar. Sira
Øy&teln døde visst I pesten, !or I 1352 er det en
ny prest, Jon, og I 1356 enda en, Torstein . I
1366 er sA Dyre prest der, han hadde før væ rt
i Hole. Det har sikkert ikke vært så lett A få
alt Inn I ordnede !ormer Igjen under sA mye
skifting.
Neste gang vi horer om Øvre Vesteren er 26.
september 1428. Den dagen var to lagrettemenn på Ringerike på cNordgarden RA I Nordcrhon (d. v. s. den nåværende RA, noen
cSorgard~ fins lkke ni, men det var nok Øderå
som ble kalt sA for den fikk sitt nåværende
navn. Øder! JA under Mo Ul langt ned mot vår
tld), der Sigurd Svelnsdotter, cfrlsk på samvltel, men syk på legemet > gjorde sitt tesla•
mente. Hun ga slra Gudbrand Asulvsson, prest
på Norderhov, et øresbol I Dåregarden Vesle•
ren I Vangsbygda på Ringerike, for sin og sin
mann, Harald Outtonnssons sjeler.
I 1528 var det stadig to Vesteren-gA rder, og
brukerne het Olav og Ojcst , men vi vet Ikke
hvem av de msom satt på Øvregarden. I Jordeboka over prestebolenss eiendommer I 1577 får
vi vite at Norderhov prestebol elde 15 lispund
malt {138.9 kg) landskyld I gården. Først I
1647 får vi vite at hele gården var pi\ 36 lispund, og at de andre 21 lispundene var privateiendom. Presten var mesteier og bestemte derfor både hvem som skulle få bygsle gården og
t.ok bygsclavglftenc. Litt av privatgodset hører
vi om alt I 1615, da eler Ola Hønen I Norderhov
15 lispund malt, altst like mye som presten,
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men I allke tJUelle, når to eide like mye I en
gård, skulle den som var av høyere si.and alltid
ta bygselen. I 1624 har Ikke Ola dett.e godset
lenger ,og det har Ikke vært. ri.d l finne det
andre at.eder heller. Sannsynligvis har det gll.lt
overUlenaagbruk.selerved Hønetos.sen,forde
begynt.e nett.opp på denne tida l kjøpe Jorde•
gods. Kan.skje har han bare pantsatt godset.
Han døde I 1626, og vi vet Ikke nøyaktig hvor
mange arvinger han hadde. I 1647 hadde Truls
Torgersen på Bragernes 10 lispund, og magister Kjell på Ullensaker 5. Dessuten elde Klaus
Pedersen pt\ Bragemes 6 Il5pund kom, som
ett.er matrikkelen av 1670 er en cl\elnt og reint
plass, Korsdalen•. Det er derfor mulig at den·
ne skylda er forholdsvis ny, lagt på en gam•
mel ødegl.rd under Vesteren. Det aamme ty•
der det på nlr land.skylda blir bet.alt I kom,
Ikke I malt som er resten av gl.rden. Dis.se
Brageme.dolkene er sagbrukseiere, og de solgte og kJopte Jorda tmemellg oft.e. De 10 lispundene tilhørte således I 1650 Claus Trondsen på
Bragemes, I 1660 den forrige brukeren, men I
1670 den store jordegod.seieren Jø rgen Phillpaen I Crlatlanla. Mag. Kjells gods gikk gjennom forskjelllge hender til det I 1570 hadde
havnet holl oberst. Brocksdorff. De 6 11.!pundene elde Kla1a Pedersens enke ennå I 1660, men
I 16'10 hadde de havnet hos Melle, enke etter
Johan Schnell pt\ Bjørke I Hole. Fra da av kan
Jordegodse t folgesh051Agcsen.
Om brukeme på ØVre Vesteren pt 1660-t.allet vet vi lite. Fra 1612 ti! et stykke Inn I 1630lra het brukeren Kristoffer. In!tlalenetaeglet
hans er C. 0 ., al faren het vel noe på 0 ., men
mer vet vi Ikke om ham. Etter ham kom Anders, som satt på gli.rden til Uke før 1660. da
ble den enkes.ete far Anne M.atsdotter, enke et,.
ter ~ prester pli. NorderhO'I'. I jordeboka fra
1652 blir det sagt at Anders Vcsteren bruker
et england, kalt Klette, under gt.rden, og 1
ma trikkelen av 16'10 bruker Andm Jørgensen
Toen et england av samme navn. Det er mulig
at dette kan tydes slik at Anders Jørgensen
Toen, 10m kom til Toen I 1660, er den samme
,om Anders Vesteren, som måtte flytte for
pl'Clteenka. Anders Tocn elde litt av englandet
sjøl, men ellers Ingenting i Toen.
De 15 lispund malt som Norderhovspresten
rikk I landaltyld av ØVre Vestere11 fra 15'1'1 og
ut.oTer ffR rer alt.sl til det godset Prestebolet
hadde fi lt I mellomaldere11. Men '1 kan ikke

sl med full sikkerhet om det er fullt sa~ar
mellom de to pluss ett øresbol presten fikk og

landskylda I 157'1, for det kan godt være at
prestebolet har eid mere enn tre oresbol, vi har
Ingen garanti ror at vi har bevart aue eldre
brev om Vesteren. Prestebolet elde en hel del
andr Jordparter ogsA ! 15'1'1, men vi har Ingen
brev som viser hvordan presten l1ar fli.tt de
neste av dem. Det eneste vi kan si, er at presten r!me!!gvis ikke har fått noe nytt godsett.er re ronnasjonen, slik at landskylda I alle
fallvar J5lispundalt! 1537.
Hvis lkke bare de lo øresbolene, men også. det
tredje rra 1428 er ,hadske. oresbol, mli. landskylda rør Mannedauen ha vært 7'i ore romgild av de tre hadske oresbolene. Etler prisene
de ngangen svarer det til 25 lispund malt, Hvis
derfor landskylda I 15'1'1 bare svarte til den
eiendommen som brevene forteller at pres~n
fikk I 1345 og 1428, har landskylda minket med
40 prosent. Det er forholdsvis lltcn nedgang,
vanligvis har landskylda gåU ned mye mer.
Det kan alt.så tyde på at presten har eld mer
enn tre hadske oresbol I Vesteren, men at
hjemmelsbrevene for rest.en er blitt borte. En
annen ting tyder pl det samme. Hvis vi ser
bort fra de 6 lispund kom , som trolig er land·
skylda av en ødegård som først seine re er gått
Inn I Vesteren, så elde presten akkurat hal1'·
parten av gården. De andre 15 lispund var
bondegods. Det er Ikke sikkert, men det er rimelig, at landskylda av bondegodset har minket i samme grad når det gjelder samme gli.rden, d. v. s. at presten virkelig har eld sA mye
aom svarte t!I halvparten av de oresbolene øvre
Vesteren var taksert Ul før Mannedauen. Men
hvis presten bare elde 3 hadske oresbol eller 15
fomgllde øresbol (2 ½ x 6), og det er urimelig
Ute, for to markebol, d. v. s. 16 oresbol, nr
regnet som minste full gli.rd I gammelnorsk tid,
og det er lite trolig at øvre Vesteren Ikke har
vært fullgård før 1350 når den var det etter
1500. VI kan derfor gå ut !ra at presten eide
mer I gården enn de tre hadske øresbolene ri
har kjennskap til.

nr.
Om søre eller Nedre Vesteren vet kildene
mindre. I den Jordeboka over gods som tilhørte
kirker I Oslo bispedømme som biskop Ø)-skin
fikk Jaget omkring Ar 1400 heltr det a t ~
til • Audun hvah ga 2 øresbol I cVæstrin a Ritt·
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garikh til et alter i Hallvardskirken i Oslo.
Denne mannen kjenner vi fra et brev skrevet
I Oslo 1335, så godset mA væ re gitt etter den
tid, kanskje omkring 1350. VI vet at det gjelder

søre Vesteren fordi godset Ulhørte samme kirken ennå 250 år seinere.
I et brev skrevet på Jevnaker 24. mars 1443,
omarvesklfteetterAse.Jvarsdotter,bllrdet
bestemt at henn es gjenlevende mann, Onn El•
narS&On pA Oren pA Hadeland, skal beholde 2
øresbol I Sørgarden Vesteren I Haugs sokn pA
Ringerike for sin levetid, men deretter skal
godset falle tilbake under rdt ættlegg, Ases
brorsønn Tord Haraldsson eller hans arvinger.
I 1471 blir to øresbol I søre Vesteren g\tl til
Verne kloster, og det samme blir gjentatt I
1490 og 1509. D!Me brevene er ikke

bevart,

men be.re kj ent !ra et register over arkivene
etter forskje\Jlge klostre som ble tatt opp på
Akershus I 1622. Referatene er ofte korte og
mangelfulle, så det er ikke helt sikkert om

hvert av de tre brevene gjelder nye gaver e\ler
bare stadfester samme gaven. VI kan derfor
ikke sl slkkert om Verne kloster hadde fått 6
eller bare 2 øresbol I alt.
PA 1500-tallet og seinere var hele søre Vesteren offentlig gods. Presten p6 Norderhov elde
mest, 15 llspund 11577. I 1580 foretok han et
makeskifte med kannikene I Oslo for å få gården Nedre Norderhov, en gård som etterpå ble
&lått s.ammen med den opphavel!ge prest.egå.r•
den, Nordre eller øvre Norderhov. Til vederlag
ga han kannikene bl. a. 5 lispund I søre Veste•
ren, og ble altså sittende Igjen med 10 llapund.
Han hadde likevel bygselretten I behold, for.
dl han elde mer enn noen annen enkelteier. I
Jordeboka over Oslo kapltels gods I 1995 finner vi Igjen den bortbyttede delen som ~eom.
munsgods•. Inntektene tilfalt Jacob Wolf, som
før hadde vært rektor I Oslo. En annen part I
Søre Vest.eren, p6 5 lispund rug, lå til det kanonlet som kantoren I Oslo hadde Inntekt.ene
av, og det svarer til de to øresbolene l biskop
Øystein, Jordebok. Derimot eide Ikke Verne
kloster noen del I Vesteren, merkelig nok. Kl osteret hadde andre Jordeparter på Rin gerike,
bl. a. Borger, som VI finner både I registeret
over klosteret.li gamle brev og I Jordebøkene fra
1860•tallet. Resten av søre Vesteren tilhørte
nemlig I 1595 og seinere et annet alt.er I Hallvardsklrten, Maria Magdalena.s alter, og den
part.en var op1 pi 5 11.spund. Inntekt.ene gikk

I 1595 til en cSiffuer Pedersen• borgermester i
Odense, seinere til forskjeJllgc andre embedsmenn. Dette alt.cret eksisterte også I 1400, og
eide bl.a. en del av Hov i Ulleri.l, men ikke noe
I Vesteren den gangen. Denne delen må derfor svare til det godset Veme kloster fikk, og
detervelkommettl!a!t.cret\'edctmakeskifte
vi ellers ikke har noe kjennskap til
Hele gården fortsnue å være oHentllg gods
til etler 1660, og de forskjelllge små.partene
ble hele tiden brukt ti! nvlonning av forskjellige kirkelige og verdslige embetsmenn
Søre Vesteren var halvgård. men den hadde
bruker alt I 1528, og har derfor neppe noensinne ligget ode gjennom el lengre tidsrom
Den samlede landskyld 1>l 1600-lal!et \'ar alt.sl
25 lispund. Hvor mange oresbol gården var på
I mellomalderen vet vi ikke. Heller ikke kan
vi sl sikkert om denne gården også ble regnet
I •hadske, oresbol, men det er en ting som
tyder på at den ble det. Tl\ de to oresbolene
som er nemt I biskop Øyslelns Jortlebok svarer
en landskyld av 5 lispund 1 1595 og seinere.
Nå skulle landskylda av to oresbol for 1350
væreikke fullt7 lispund malt, og da blir nedgangen Ul 5 lispund urlmellg liten. Nå kan det
nok hende at alteret har fått gods i Vesteren
etterl400,mennåerdetsåmed.dettealteret,
St.. Hallva rds alter, at det visst alitld har hatt
nokså lite gods, og på 1500-lallet ble godset
fra det og en hel del andre småaltere samlet l
den slkal te • Porllo Chornllum•, korguttenes
del, som ble brukt til å underholde de korgut-tene som skulle synge I domkirken. Dette ser
derfor ut til å tyde på, at Hallvardsalt.ert ikke
har hatt noen st.ørre tilvekst etter 1400. ogda
bl!rdetmestrlmellgå troatdetooresbolene
virkelig svarer helt ut Ul de 5 lispundene I
ælnere tid. Hvis det var to chadske• øresbol,
vllle landskylda på 1300-lallet bli 5 fomgilde
ore, som er prisen på 17 1/.i lispund malt. En
nedgang fra nesten 18 Ul 5 lispund vme svare
mer til det vi venter. Den kan sammenliknes
med nedgangen på den delen av Hov som er
nevnt ovenfor. Den landskylda gikk egenUig
av en gård som het Aker, men den ble øde etter
Mannedauden og lagt Inn und er Hov. Qodset
ble gitt I 1316 av biskop Helge av Oslo, og han
oppgir Ikke øresbolene, men den landskylda
som gikk av godset, 3 hefselder smor og l pund
(d. v. s. skippund) malt.. Skippundet var pt\ 20
lispund. Ei hefselde kost.et da det samme som
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I skippund mat, d. v. s. biskopen ga en landskyld som svart.e til 4 skippund eller 80 lispund
ma!L. De 80 lispund var I 1595 skrumpet Inn til
5, d. v. s. landskylda var gått ned Ul lltt O\'er 6
prosent Slik gikk det med gårder som ble
liggende pde, og det enda denne gården ikke
kan ha llggetsåsværtavsldes,slden den gikk
Inn i Hov.
Brukerne på denne Vesteren-gården skiftet
oftere enn på den andre, og elter navnene ser
det Ikke ut Ul at det har vært samme ætta som
har slltet pl gården heller. I 1560 het brukeren Mons, 1612-15 Hans, 1615-17 Anders,
1618-26 Jon, 1627 tu ut i 1620-åra Per, der•
etter tll 1648 Storland, og fra 1648 til etter
1666 Ola Sjurdsen, som var 41 år I 1666 og
hadde en sonn Sjurd som var 4 år.
IV.

Som en motsetning til disse to gårdene, som
begge erkjent fra gamle brev, og som ble
offentlig gods temmelig tidllg, skal vi se på
en gård vi vet var gammel ættegård, og det m
og med sjøleiergård, på 1600-tallet, nemlig
Hønen I Ullen\l. Denne gården er I det hele
ikke kjent fra mellomalderen, men det er en
vin-gård, som Vesteren, og sikkert like gammel
som den. Siden både Hønen i Ullen\! og Hønen
I Norderhov er grannegårder Ul gamle hov, er
det kanskje rlmellg at navnet Hønen har noe
med gammel gudedyrking å gjøre, men noen
Ulfredss tlllende forklari ng på navnet er Ikke
gi t t cnnå.
Hønen var på 1600-tal!et på 31½ lispund
korn 1 landskyld, og dertil kom ødegården Holt
(på Holttangen) som ble brukt under Hønen,
den var på 5 lispund. I 1612 elde Audcn Hønen
20 lispund I Hønen og hele Holt, og likeens I
1615, og da får vi dessuten vite at Simen
Hønen, på samme gården, elde 1½ lispund I
de n. Begge hadde en del annet Jordegods også,
Auden I Løken og I Hallum, Simen i Frøyhov
I Hole. Alt I 11594 kan jordeboka fortelle at
Auden hadde sag I Hønenfossen. og da nest.en
al!e bonde.sager måtte nedlegges I 1617 fordi
detdable bestemtatbare desomhaddesaga
på sin egen grunn og tommer fra sin egen
skog kunne fortseu c, ble Hønen-saga slående.
Fra ca. 1623 er det Simen alene som betaler
skatt, aå Audcn døde vel pA den tida. I 1624
står han opprørt som eler av Holt og 20 lispu nd

I Hønen, dessuten eler han småparter i Hallum,
Nordby, Bjørke {i Hole), Løken og et par går•
der i andre bygder. Det kan tenkes at han har
fått fatt I dlssesisteved makeskifte med de
Bragernes-folkene som nettopp I d!.sse åra
begynte å sett.e opp sager I Honefossen, for
etter !oven måtte de ele den grunnen saga sto
på, og på nonlslda av fossen elde folkene på
Hønen alt, så det var fra dem de måtte kjøpe
tomter. Hele Sørsida elde kongen, så der var
det Ikke så lett å få lak I grunn.
I 1624 eide Ola Hønen I Norderhov 4 settin·
ger kom I Hønen I Ullen\!, og Pål Løken 3 set,.
tinger. De regnet 12 seUlnger på 5 lispund
{settingvaret mål, lkkevekt),så det var Ikke
store greiene, Hvem som elde resten av land•
skylda I Hønen I 1615 og 1624 vet vi Ikke, I
16 15 mangler vi 10 lispund eller 24 settinger
kom, I 1624 omtrent 21 settinger. Det er grelt
nok at Simen har overtatt det godset Auden
hadde l 161 5, men det er Ik ke godt å vite h vor
han har gjort av de I ½ lispund han elde I
1615. Men det er l alle fall r!mellg å gjette på
at det som mangler, tilhorte folk fra andre
bygder,endadetlkkeharværtrådå finne det
noen steder. l 1626 elde I alle tilfelle Simen 2½
lispund til I Hønen, og noe av det har han
kanskje fått etter Ola Hønen I Norderhov, som
døde det året. I 1629 og videre utover er dette
godset borte Igjen, men I 1637-38 får J on
Simensen Hønen og Torstein rbor hans bot for
lkkeå ha betaltodelsskattav en del de eide
1 Hønen, så det er mullg at det er denne vesle
parten de har forso kt å lure unna. Når Simen
Hønen døde, er Ikke heltsikkert, men 1 1636 l
alle fall ser det ut til at sønnen Jon har overtatt. Men ennå I 1642 slår Simens enke Anne
Honen I skaUemanntallet som bruker. Gården
er delt mellom arvingene, I 1642 eier Live
Hønen, \-Cl datter av Simen, hele Holt, Jon
eler 21~% lispund, og Gunnar Andersen Kick•
ken s•t setting. Det samme eler J on helt fram
til 1670, og fra 1647 Ul 1660 eler han også Holt,
menden erl 1670gåttovert11 Mctte,enkee tter
Johan Schnell, på Bjørke I Hole. I 1647 har
Gunnar Klekken fåt t fa tt 141/t settin g tll , men
fra 1660 er det Hans Lau ritsen på Bragernes
som eler hele resten av Hønen, nemlig 10 lispund. Det gikk et t.e rhvert ut med Hønen-ætta,
og både gården og saga gi kk over ti! andre,
men om dette finner en opplysn lngcr hOIS
Lagesen.
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Jon Simensen Hønen var 60 år I 1666 og må
altså væ re fodt omkri ng 1606. (Han var llk~ns
60 år ett.er folket.ellinga i 1664 , så oppgavene
er Ikke hel t å stole på) . Det er altså klart at

han va r sø nn Ul den forrige bruker, Simen,
som vel da var fpdt omkring 1580 eller noe ror.
Jon Simensen hadde I 1666 spnnene Ola, Auden
og Simen, henholdsvis 14, 13 og 8 år gamle.
Det var vanlig å oppkalle en manns far først,
så når sønnen Simen er yngst, tyder det på at
han ha r hatt en eldre bror som er dod. J eg har
Ikke funnet noen }qlde som direkte sier at
Simen Hønen var sønn til Audcn, som satt på
gl!.rden både sammen med ham og før ham.
Men siden Simen arve r alt h ans gods, er det
temmelig sikkert at Simen vor sønn til Auden.
Den eneste andre m ulige tolkning er at Simen
var girt med Audens {eneste) datt.e r. Audens
farhetTorger,det vetvl av et referat av hans
hjemmelsbrev om Hønen som viser at cAuden
Torgersen• eide Hønen og derfor hadde rett til
å ha sag på gå rden sin. Ha n blir nevnt første
gang I ei jordebok !ra 1594, hvor det sies at
cAuden Hønenfossen • betale r sagskatt (derfor
navnet) . Er han far til Simen , må han være
født Ikk e seinere enn 1550. I 1560 h et brokeren
på Hønen Torger, så det er tydeligvis Audens
far. Auden er også nevnt en gang I samband
med en rettssak I 1578: I lagmannen I Oslo,
Nils Stubs opptegnelser fra Oslo lagting ror det
året står det under 27. juni: cTord Hom eyd•
på Eiker tiltalte Auden Torgersen og Jon Tormod.sens arvinger for et halvt pund (10 lispund) skyld I Hønen. Lagmannen domte at
d omevnte arvinger> s kulle heretter som før
n yte fritt samme hah·e punds skyld etter sine
beviser, Inntil Ton! kan føre ode\svltner på at
forholdet er annerleds. Det er tydelig at Auden
var en av Jon Tormodsens arvinge r, og at
denne elde det halve pu ndet før. Hvilket samband det var m e!lom dem og Tord Homeld er
det foreløbig Ikk e mulig å sl. Men det ser ut til
a t de t er fra Jon Tonnodsen navnet Jon er
kommet In n i ætta. Det er mulig, m en slett
Ikke sikkert , at Auden var hans sønn.
I 1528 het brokeren på Hønen Engebret. Slden hans na vn Ikke kommer Igjen I ætta, e r
det vel trolig a t Auden Ikke var hans spnn.
Lenger tUbake kommer v! Ikke med det materialet vi ha r.
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Hvorstore var nå di.s.se gårdene? Det lian vi
få et visst lnntryllk av gjennom Landkom misjonens jordbøker i 1661. for der blir oppgitt,
ikke ba re landsky ld og eier på de forskjellige
gårdene, men også utsed og krøtterhold. Om
ØvrcVesteren heterdetatu tseden var 12tonner blandkorn. T onna var på 145,8 liter. Om
buskapen på gården blir det ikke sagt noe, vel
fordi presteenka hadde nedslag i skatten i alle
tllfelle.Omutsedenavrug, hvete og erter sier
aldri jordboka noe, men det var nok ikke særlig mye, for I tiende betalte brukeren bare et
par setting (det giluc 18 setting på tonna) av
hvert.
Ola på Nedre Vesteren sådde fire og en halv
tonne blandkorn og hadde l hest, 5 kyr, 2 ungdyr og 8 sauer. Jon Hønen sådde 8 tonner
blandkorn. Om buskapen blir det ikke sagt
noe. Så store greiene vardet altså ikke, særl!g
nå r en tenker på at de vanligvis fikk bare 4
fold. Nå må en nok regne med at alt dette er
minim umsoppgaver, for bøndene visste godt at
oppga\·ene skulle være skattegrunnlag, og særlig må e n regne at de har greid å lure unna en
god del av det de sådde av rug, for det ble sådd
l bråter, og varikke så lettå kontrollere. Men
det var Ikke så store rikdommen de fikk ut av
det når en storgård som Sore Setrang hadde
en utscd på 13 tonner og holdt 4 hester, 12 kyr,
8 ungdy r og 10 sauer.
(Kilder: Diplomatarium Norveglcum, txl. rv,
n r. 29 1-9 2,297, 561,93 4; Allershusregisteretav
1622, n r. 692-94; Olso og Hamar bispedømmes
Jordbok 1574-77, s. 193, Norske lensreknes kapsbOker Il, s. 47, 52-53, Norske Regnskaber
og JordbOger fra det 16de Aarh. IV , s. 147--48;
Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Osla Lagthng
1572-80; utrykte JordbOker for Akershus len
fra 1577 til 1661 , Odelsjordbøker for hele Østlandet 1615 og 1624, Oslo kapltels jordbøker
for 1595 og 1618, Futregnskaper for Ri ngt!rlke
1612-61, alle skattema nn tal fra !612-1629 og
1642, 1647-50, diverse brev om sagbrukene på
Rlngt!rike, folketellin gene 1664-66, alt I Riks·
arkivet. Kilder som Ikke e r bru kt, men som
kanskje vil kunne gl noen fl ere op plysninger:
Tingbøkene fo r Ringe rike og Ha\!i ngdal fra
1652 framover).
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Bygda er så vakker I sin vinterdrakt. Snøen
ha r &kapt framkomst.-vanskellgheter den siste
tla.

Vesle Lars har hjulpet meg og &kufta snoen
fra velene. Han gir cP\uto>-lua et puff bak I
nakken , tørker .seg over panna med håndba-

oppe tter velene går gjeme et par karer etter,
og .snakker blidt og høymeld t.

Ut på ettermiddagen står gårdshunden ved
h!Uhjomet og lytter - den tar noen sprang
mot stalldøra - så tilbake til hushjørnet. Nå
kommer unge ne raskt borte I løypa. cMorl •

Egge gdrd, ,b k.

ken. idet han sier: cDet vart Jammen ,tore
&nøbraut, han far vil vel undres på hvem som
harmåka heh.
Nå har det Igjen gått el uke, med karfolka
pA &kauen. Men I dag er det lørdag, og nå
klinger det I hestebjeller. Det er en hyggelig
&temning I lufta. Når to hester kommer I røl~

rope r de, , nå hører vi bjella vår, han far kommer nbl
Jeg springer snokt Inn I fJosct og stenger
att, så slipper Jeg å gå ut. Igjen. Jeg mJolkea
mt tidlig I kv eld ror 1 være ferdig til Gunner

•=·

Barna spenner av seg &klene og $1'lter dtm
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oppetter veggen, børster av seg snøen, ri.ster
votter og går Inn. De er raskere I kveld enn
ellers til 6. få av seg. I grunnen litt flinkere til
6. henge tø~t på plass også, enn de andre
kveldene I uka. Sjøl henger jeg kjeledresxn på

knaggen, får på meg en stakk og rent forklæ.
Gløtter litt I speiletog tar et tak I håretmed
kammen. Unga tørker seg i fjeset med håndklæ-anlppen.
Og nA svinger rar opp I gården, begge de
smA bort til vinduet, samtidig .som det synger
I radio: cNå kommer bametlmenh
Det går en stund, så hører vi Pellt's gledesbJerr, Idet den lekende hopper rundt far når
han går Inn. (Med sekken hengende p6 ene
skuldra, og atlvtæla tpmmer og bogringer I
handa) ,

cOod dag,• ale r far Idet han kommer Inn.
cNå, luen står til her?> cTakk, bare bra. På-

skauen da, har det vørl kaldt?:o cA Ja, en må
stå hardt I for å holde varmen, men verst er
det å få I seg de tæla brødskivene.>
Lars og Marit forlater radioen for i hilse pl
far. Vesle Lars har hoppa fire meter I havnehagabakken, og Mari t st!r undarennet uten i
atupe. Det Il dem mest pl hjerte.
Nlr vindjakka er hengt over stolryggm ved
ovnen, og støvla bytla med toner, da er tuttn

kommet til suppe, kjott og flesk, som er lordagtradi.sjon, så lenge han er l skauen. Nå er Vi
alle samla, og det blir riktig et festmåltid.
Sl blir det sengetid for ungene, men en
ekstra kosestund på fars fang ml bevilges t
kveld, for de sier godnatt og puttes i seng.
Gunner gir ror å vaske seg og få av seg
skjegget,someren uke gammelt. J eg går ut
på kjøkkenet. J eg sukker for meg selv, det er
Ikke sA ryddig lenger, men pytt, det er råd med
det. Kaffen kommer over pl plata - og oppvaska går som en røyk. mens Jeg nynner: cKan
du se at vlren kommer •. Ja , for den ml da
komme I lr også, tenker Jeg.
En stund etter sitter vi med kaffe og fel'U
gjærbakst. lJkeru høydepunkt. Nå får vi ro til
i snakke om lost og rast. Radioen stenge r Vi.
Programmet forstyrrer. Vl vil Ikke ødelegge
hyggestunden med bn\k og moderne krimi•
nalltet.
Stillheten brytes bare av og Ul av frosten
som knaker I veggene, og den sprakende pei.svannen. Det står Ul 011,S sjøl. og lage en s\lk
hyggestund - og fore den rette ånd inn I
hjemmet. Så .!.ler vl bare: cFredens stllle s11.1,
stlr av bondens hus.>
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Litt om den gamle fylkesskolen på Ask

Flattum.

For ca. 30 år siden holdt fylkesskolen til på
det gamle Flattum, tilhorende Ask gods, like
I nærheten av Ask kapell.
Bygningen som opprinnelig bare var på 1
etasje. ble påbygget en etasje for å tjene formålet.
De lokale forhold var, sammenlignet med
den nye og flotte Ringerikes folkehogskole
som jo er en fortsettelse av &kolen på Flatlum,
t.emmeUg primitive.
Men så utrolig hjemmekosellg 10m det var
på Flatturn. Ja vi hadde følelsen av et virkelig
hjem, både Inne og ute I samvær med elevflokken og de snille og koselige lærere og
lærerinner.
Lærer P/au som var bestyrer, hadde en egen
evne til å holde en god og kameratslig tone
mellom elever og lærere.
De to lærerinner, frk . K jer,ti Kleppen,
senere fru Lu nd.stad, og frk. SiljubergsCUen var
veldig avholdte av alle for si n l!ker remme måle
å omgåes elevene på.
Plau hadde vel det mest.e av den teoretiske
undervtsnlng, men hadde ogsll. sløyd for guttene. som alle varbegelstretoverdetde lært.e,
og tide n gikk med llv og lyst.
Frk. K leppen som underviste I søm, .rtrlkklng
og annet håndarbeide, ble av Jentene omfatle t
med største Inter-es.se. Veldig flink som hu n
var - alltid sot og blld, va r det Ikke rart at

vi gledet oss til disse timer, som heller aldri
bieforlange.
Frk. SiljubeTgsCUen som foresto mat.stell og
undervisning i husarbeide, forstoå lære05-5å
lage mat, av stor betydning ror unge Jenter
senere hen i liveL Hyggellg og søt som hun var,
tenker vi ofte på henne med kjærUghet.
Når Plau besteg kat.etret og i en .særdeles
alvorlig tone holdt fore!esnlng over Nervus
Vogu.t og Nervu, svmpatlcu.1, ble det litt
fnising blant elevene, men Ikke verre enn det
komsomenekstrasplsspådetalvorllgeemne.
Skolen var besøkt til trengsel 11v elever fra
hele Ringerike og ble omfa ttet med stor interesse av foreldre. Skolen fylte et savn og et
stille krav, så de unge kunne fortsette 4 få
undervisning n4rde forlot folkeskolen.
Dengang var det også temmelig stille og
Ingen fornøyelser for ungdommen utover bygdene. og når det så ble laget tll fe.st med underholdning og foreldre og pårørende var Innbudt,
var det stuvende fullt hus på det gamle
Flatturn.
Ood underholdning var det alltid. Sang og
musikk. Leik og deklamering av elenne selv.
Ja til og med skuespill, også framført av ele,·ene selv.
Når så kaffen kom med ma.ssevls av kaker
og endog blolkaker, fikk alle en hyggelig prat
og en ,tund som det ble satt stor pris pl.
Til slu tt fikk alle svi nge seg I dansen, og
under muslkkeillli toner hvlrvlet gamle og unge
rondt så det knaket faretruende I det gamle
hus.
Når festen ble avblåst gikk sikkert alle hjem
med et virkelig kjært og godt minne rikere.
VI to som sitter og prater om gamle skoledager på Flatturn, fikk lyst til å sende herr
Vlbe dette brev, om det kunne oppt.u I Rl ngerlksheftet, hvor De er reda ktør. De holdt Jo t
den tid selv foredrag om stllarler, dekora tiv
kunst og fargelære som vt også har hatt mege n
glede av siden.
TO ANONYME ELEVER
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.Søc- fi ollecud
Søndre Hollerud - en av Tyristrands storst.e
Jord- og skogeiendommer - har en stor og
gammelbebyggelse.
Den ruvende hovedbygning har det karakteristiske preg - som nest.en alle Østlandets
bygninger hadde fra omkring 1820 årene og
framover til tiden omkring 80-åra.
DLsse traust.e bygninger varenkle og ukunstlede - fasadene var alltid symmetriske, med
en dobbeltdør midt på som hovedinngang.
Vindusåpningene var alltid symmetrisk anbragte og hadde et godt forhold til veggflaten.

I begynnelsen var det alltid en smårut.et,
hjemmekoselig oppdel!ng, senere ble vinduene
oppdelt I færre ruter, men aldr! I store spellglass cå Ja butikk.,
Var det opplaft.ede hus, ble disse gjerne
kledt med et grovt, stående, vakkert panel.
Innvendig var det gjerne store rom, men
dekorat!vutsmykninglstørrestllvardetlkke.

Kanskje var tidene slike at pkonomien !kke
tillot det.
Disse meget pene og norsk-pregede hus flkk
en grusom avløsning I den såkalte <Schwcizerstlb. Av fagfolk helst bet.egnet som cSnekkerstlh.
Jembanen tillegges skylden, for etters:im
jemvelen snodde seg oppover bygdene, kom
stasjonsbygningene, som alle var ut.styrt inntil
overlesselse med cut.sve!fnlngeu - hvor det
var mulig å anbringe disse. Heldigvis begynner
de å forsvinne på bygdene - og I byene og
deres nærhet er de omtrent utryddet, !or der
dominerte villaene I denne csnekkerstlb.
I dag er det neppe noen som er begeistret
for denne csnekkerstllen• - og det betyr
også noe.
H-. V--
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Referat fra Hole herredsstyre
2. feb ru ar 1863
Den siste har sendt meg en tegning, og pastoren vil av all makt tilrå at det blir dobbelte
sko!er med to lærere, l seminarist og I hjemmegjort. Et slikt arrangement finner min
bror mindre heldig. Proat Lund er etter det
Jeg har hort ogsA av samme mening. Kom!ltMøtet holdtes på Llbakke, som den gangen
medlemmene Rylterager og Ole A1fsen synes
eldes og dreves av enken Karen Nllsdatter. I heller Ikke l ha hatt noe slikt ror øye I deres
et skrift som ble utgitt p6. Røyse I høst cOrdher fremlagte tegninger.
føre re I Hole 183'1-1956•ersivt!I Llbakkegird
Pro,t Lund: Jeg har ta lt med gamle klokker
som Karen Nllsdatter nevnt, og en tar fra det- Hurum, som er en erfaren skolemann, og selv
te skriftet dette:
har Jeg den tro som han, at to lærere I en skole
Det var Ikke rare greiene den gangen! (Her- snarere vl!!e skade enn gavne. T! Jeg har den
redstyrets mø tesal). Var lokalet på L!bakke så erfaring at de r hvor det er t.o prester I en meta rvelig? Absolutt Ikke. I den sl.ore hovedbyg- nighet blir de t aldri enighet.
ningen p6. Llbakke, hvor alle kommunale møOle Alfsen: Jeg har riktignok som pastoren
ter ble holdt gjennom hele forrige lrhundrede, hort at hvor det er l.o prester I et sogn eller to
va r møtesalen st.or og romslig. Den ble gjen- kjerringer I en skorstein blir det Ingen enighet.
nom aamme tidsrom brukt til Ungstue. Den Men Jeg kan av disse eksempler Ikke finne at
sl.ore hovedbygningen p6. Llbakke ble etter tra- to lærere I en skole skulle være så rrartdellg.
disjonen ferdig i 1833, og det er aagt at de t var VI har jo eksempel fra Realskolen , hvor det blkona på gå rden aom forest.o bygget.. Hun het de er 2 og lærere. Hønefosskoien ha r to, og
Karen NUsdatter og var fød t på nabogå rden der er ungene ualmlnnel! ng flinke - de gA r reMo. Hun ble gift med eieren av Llbakke, Ole alskolen en høy gang. Men Jeg finner bet.enLa rsen, og det fort.enes at han var fadder til kelig heter av en annen grunn, nemlig at det
sin tilkommende h ust ru.
under alle omstendigheter bllr så meget k011tKa ren va r en meget energisk dame. cKan barere, og Jeg vil heller Ikke tenke på den ting.
Kar!. er rl.ngertk.s uttryklc ror slike kvinnner.
Ord/(ireren: Med hensyn til det verv komlSværl emmede kvinner bllr kalt cEI Brot.o•.
lttn ble p6.lagt om l utm:le spørsmålet oppDet dreves gjestgive ri. pl U bakl(e. Det var førelse av felles kommunehus og skole har den
landhandleri med brennevin og ølsalg der. Ka- I sln Innstilling funnet dette fraråde!lg. Herren ble enke I 1854.
med kunne det væ re god t 6. høre prostens men lng.
Mptet2. /ebrv.ørJ863:
Pros t Lund: A blande sådanne ting ummen
Vbeordfører Oie Moe erklærte møtet satt
og opplyste at ordfører Sundt r. t. er på Stor- vil neppe la seg gjøre da Am tets skoleklasse
som
vi mil le ty ti.I etter penger Ikke gir Inn
tinget.. Til behandllng forelå ,om sak nr. I om
skolene. Ordføreren : Denne vikti ge sak skulle p6. noen Innbland ing med kommunehus. Det
for lenge siden ha vært behandlet . men da kunne være såre godt og nyttig A ha, men Jeg
man fra Regjeringen har ventet på tegninger vil fraride fordi det Ikke gir an å blande skoså har saken, dell! av den grunn. og dell! p6 le og kommu nehus gammen.
Ordføreren : Hvls formannskapet finner det
grunn av at man har søkt l Innhente flest
mulige oppysnlnger, har den blitt utsatt. Jeg rettest , mi Jeg bil bemyndiget til å soke amtet
har nt søkt rid og velledning hos min bror om i fl mest mulig bidrag, og for resten mi
Jorgtn (Moe) og hos pastor Borch I Norderhov. det sokes lin av Opplysningsvesenets rond med

Slm:t·d i form av brev fra Ole Alfsen
llurv.mtilførbroren llaagen llurv.m ,
•Gamleklokkeren• I Hole. Gdrdbrv.ker Ole E. llurv.m pd ve,tigarden
Ildrom er spnnesønn av referenten .

•
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så lang avdragstennin IOlll mulig, d. den herred.styrereferat fra Hole. Referenten Ole
kommende slekt som har nydt godt av ordnln- Alfsen Hurum hadde en feiende flott hltndgen, kommer til å betale noe.
, skrift. Det syner brevet. Så flott skrev han, at
En.Jtemmig Oifalt at ordføreren soker om til en kan tro at Ingen nUlds Holebonde kan ,u
oppførelse av 5 nye skolehus etter vedlagt t.eg- på mela med han for så vidt.
nlng og materlalfortegnelse 2 800 spesledaler.
Brevet åpnes slik:
Deretter avtr4dle prosten. Lund var Ikke
• Hurum den 6. Februar 1863.
medlem av formannskapet, men møtte i den

sak I egenskap av skolestyrets formann.
Sak nr. 2: Ordføreren refererte lnnstUllng
fra amt.slngenløren om oppførelse av ny bru I
dale n ved Nordre Oomnæs med tegning og
matertalfortegnelse til sum 30½ spd.
Ordføreren: Hva gjør vi her Igjen? Vi står Jo
under en makt vi må re:.pektere, og å få vridd
det fra ~ er det vel ingen utsikt til. Kanskje
gjør vi klokest I A utsette denne saken, så det
samlede representant.skap kan behandle den.
Enstemmig bifalt.
Derpd bud fra Mor Libakke om at middagen

Kjære onkel.'
Siste gang jeg hadde den fornoye/se d btic>ke dl:g, vil du m!Ukje erindre at vi avtalte at
jeg sku lle komme ut til deg ndr vi //adde halt
hadde lyst til at høre hvordan de11 sak grkk,
eller hvcrd.an ufallet ble, men da vi ikke ble
ferdig med sakene /ør enn langt pd kveld, kunM jeg ikke rei.Se til folk da, og da jeg ikke for
det Jprstejdrtid til drei.se ut i bygda, sd un-

der jeg dig

n.oen ord om

dl:batlen. slik jeg hpr-

var ferdig. Også enstemmig vedtatt.
te det. Motta min hilsen til deg og og familie
I denn e formannskapsmiddagen på Llbak• fra Ole Al/un 1l11rum.•
ke, Kyndelsmesse 1863, d. v. s. for 93 Ar siden,
kan en dikte sek Ul A tro at Karen serverte
som tegn på Ole Alfsens flytende håndskrift
fersk ri bbenstelk med surkl!. Ribben hadde kan en se, at hele navnet er skrevet sammenhun gjemt fra jul I konnbingen på stabburet. hengende uten at penna har vært løftet opp.
Datidens husmød re hadde Ikke annet kjøleS. T. Kæerke.sanger H. Humm, stAr det unskap en dette.
der. s. T, stAr for SALVO TITULO, en ho!Ughetsform, som en så ofte ser brukt l gamle brev.
Dette referat er som nevnt skrevet I form
V, V.
av brev, og en må anta at det er det eldste
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SMÅSTVBBER
Oppe I ua mellom S undvollen og Nes Ugger
Høgkast.et, der budde Kristian Olu rud , e!ler
O!uru'n. Han var født i 1825, og I 1848 låg
han sammen med endel andre holeværinger
I Malmø som soldat. Slesv!g-holstelneme hadde gjort opprør mot Danmark (Fredrik VII) .
Chr. Krohg har 5kreve t en del historier om
Oluru'n, men det er nok flere når de blir
samlet.
Han hadde en blomstrende fanta.sl og var
rik på Ideer. Det var t.eknikk, mekanikk og
kjemi han puslet med. Han laget kaffesurrogat og medisiner og jeg har sett, men Ikke
llll!akl, både ckaffen • og medisinene hos landhandleren i Krok.sund. Medisinen var noe gulbrunt fluidum og kunne brukes både utvendig
og Innvendig.
Han var en hjelpsom og snill mann. En tid
drev han med la.sskjøring mellom Hole og Kristiania. det var mange som drev denne trafikken I den Uden. og turen tok tre døgn. De
hvilte I Smedstad I Bærum, og lå der om natta.
En annen som kjørte torlngsla.s.s, hette Anders,
og han var plaget av en lei hoste om vinteren.
cDu Kristian, som har rt for alt, kan du sl å
Je ska gJøra for å bil kvitt denna ekle hosten?.
spurte han. Når Olasru'n skulle gl svar på slike
alvorlige spørsmål, satte han handa ror ansikt.et og såg fjemt mellom sprikende fingrer:
•J o, du tar en pott brennvin og så tar du - - •
•Nei, neb, sa Anders, cje drekker ltte brennvin.• cJasb, sa Olasru'n, , gjør du Itle det , nei.
nei, så llgg der og host da.•

Han dreiv også som tømmermann. og soldaten sa tt fremdeles I ham. Han kom da med
ransel med lokk av rødt og hvitt kalvC$klnn,
og ut.styr som han skulle I felten. s tikksaga
hang I treslir I belte som en .sabel, og pA brystet
hang et messinghom, det blåste han både
revelje og tappenstrek på, og sel vsa gt mats!gnal. En gang han sl() med runde. sprengte
kjaker og blås, spurte en om Ikke dette var
svært tungt. Da t()k han hornet i handa og
velde det. • A, det kan vel vega omkring tre
merker-. svarte han.
P. L .

Straks ut.enfor Sundvollen, der hvor Tyrifjord hotell låg, sl() ei lita stue. Der budde
Andreas og Marte, to gamle sliterer. Andreai;
var tømmermann, og født omkring 1830. Han
har fortalt om da han fridde Ul Marte. Det
var Ikke så enkelt for hundre år siden som nå.
Marte hadde sagt Ja, for hun likte Andreas,
som var en t.eUvokscn, sprek kar, men hun
rådde seg Ikke sjøl I det slykket. Det var gubben. far hennes, som mått.e samtykke, og det
dro ut. Andreas hadde energi der som I annet,
og ga seg Ikke. En kveld sau begge partene
ute på bakken og parlamenterte, men kom
Ingen vel. cDa spratt Je opp, Jo. sa Andreas,
, og gjorde et kast over sklnnfellstånga, men
da sa'n : du kan ta'a Marte, sa'n.•

P. L.

RINGE IHKE

28

PÅ KROKKLEIVTAVLEN ?
I Ringerikes Turistforenings arkiv Il dette
brevet fra daværende stud. fllol. Øivind Holter,
og formannen I Turi5trorenlngen vU gjeme få
bragt p6 det rene om Inskripsjonen pl tavla
oppe p6. K rokkleiva er fortauet av A. O. Vinje.
Hvem kan gl svaret?
Holten brev, datert. 14/ 10 1942, er d.lyoende:

her .ser du Fjon:I og Bygdir og myrke Skogar
mest,
sjaa Gaustad, som blaana.r
der i Vest.
At ymta um eln Skilling paa slikein Stad er
Skam.
Men Vegen verdt forfallen, og Folk lyt koma

og Fjell du ser -

fram.•
R INGERIK ES TURIST FORENING

SOm De vil .se er det både likhet og ulikhet
mellom disse to tekst.ene. L!klietcn er storst !
de to første og de to siste versellnjene I hvert
dikt, men reiser også tvil om identiteten av
opphavsmannen. lnlkhcten kommer Ul syne
bAde I innhold og form av de midterste linjene.
Men dette kan Jo tenkes A være innskudd og
spørsmål om Aasmund Olavæon VlnJea forhold
omforming. Og det sa mme gjelder språkfor•
W Krokkleiva og cKongeru ut.sikh.
men. Uvil jen mot ny-norsk på denne Uden Som De vet slår det en inrululft på stotten
for omlag Att! Ar siden - kan ha drevet Inn•
rett over Kleivst ua med denne - norske skriftmaleren og/eller hans arbeldsgtver(e) tU
ordlyden:
Aomsette fra Vin jcs mål til dansk-norsk sprik·
cJeg vandred vidt pea Jorden, men sjelden drakt.
På Kleiv,itua, der Jeg er godt kjent fra mange
dog Jeg randt
Naturen stor og 6kjon, som her pe.a Kleivens besøk, mener gamlemor at det er Vinje .10rtl
har diktet den teksten som altså nå står I
kane
Her F}eldet Dalen favner og I dens Skjød saa dan.sk-norsk omsetting og nokså fri omforming
på støtten Ø\-Crst I Krokkleiva. Personlig er }tg
Sig vugger TyrtfJorden IIOffl Barn ved Moden tilbøyelig til å tro elet samme. Men Jeg kan ikke
B ryst.
oppdage noen underskrift Ul å styrke eller
El isandt? Enhver bør ae del, men Veien er saa svekke denne hypotesen , enten det har vært
slem.
malt noe forfatternavn eller Ikke under teksten
Giv de rfor h ld en Skilling, saa blir den 4nlrt. eller om det er blitt borte I årenes løp.
bekvem.•
Men på stØtlen ved fot.en av Krokkleiva, Ilke
ved hovedporten Ul Sundvolden hotell. står
I 1866 skrev A. 0 . Vinje et dikt med utelen Vinjes navn under en tekst som jeg llclte har
cMannen paa Krokkletvb som lyder slik: kunnet tyde I sammenheng, men bare opp(d)Ølem , 29.aprll 1866).
fattet enkel te on:I (på dansk-norsk) av. Dette
cPaa Jord eg vide vankad', og Ingen Stad eg kunne tyde på at det skulle stå eller har stått
fann
Vinjes navn også under støtten på toppen \'Cd
so stor og væn Naturen som her i dette Land. Kleivstua .
Og her fraa denne Kleiv! so stort e1t Syn
Det vill e være a v in teresse både ror viten·
dufær,
sk.apenog fortu rlstl!ltrømmenåsøkeå bringe
at knapt kring helle Landet her Maken til klarhet I dette spomnålet Kanskje har De
deter:
J>C=llg kjennskap til saken eller I alle fall

v/ sekretæren.
Hønef05S.
Da Jeg for tJden arbeider pl UnlversltetsblbUot.eket med en motivstudie over høgfjellet
I norsk dikting, emnet for min \IU.erære hovedoppgave til rllologl.sk embetaeksamen, er jeg sA
fri l vende meg Ul Dem for å søke hjelp I et

'"'
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adgang til mu lige opplysninger I ~ e r og
arkiver for Ringerikes Turistforening. Derved
kunne vi prpve å lø.se problemet. I fellesskap.
Det er med dette håpet at Jeg skriver til Dem,
idet Jeg takker på forhånd for elskverdig srun•
arbeid.

Ærbodlg:st
C,IVIND HOLTER

"

Her ær Du Fjord og Bygder og myrke Skogar
mest,
og Fjell Du seer, - 1Jaa Oaustod, som blaanar
der I Vest.
At ymt.a om eln Skllllng fraa sllkeln Stad er
Skam.
Men Vegen \-erdt forfallen, og Folk maa koma

r,anu

(stud. fllol.)
I cDolen,s nr. 31 for 29/ 4 1866 står en av
Vinje skrevet artikkel om cDen gamle Krok•
kleiv,, hvori ogi;å finnes det av Holter nevnte
dikt. Etter fotostat fra Univers.ltet.sblblioteket
innlM Vinjes artikkel om Krokkleiva.
•Den gamle Krokkleiv verdt snart gløymd
no efter denne nye Omlegging ar Vegen lanp
Fjorden, og dette synes mange er Synd; for
den er værd at sjaa. Den gamle Vegen til den
verdt og melr og melr forfallen, so der snart
verdt ufra.mkomnnde for andre en den lette
Fot-gangaren. Nokre gode Rlngeriklngar hava
derlor lagt seg ihop for at halda Vegjen ved
like. Men daa dette vardt for myket for nokre
faae Menn. kl hava det tal.at om dette to some
Rikmenn her Inne I Byen, og desse hava daa
med den gamle OOvmildskapen sin gjevet
Penge til dette Endemaal. Eln har f. Ex. lovat
femti Daler og cin annen fem Daler om Aaret.
Del. er og meint paa, om der skulde \"era Raa<!
til det, at byggja ett Sæterhus der på Krok•
skogen, og faa ein Husmann der til at stando.
for elt Ill.et Sætentell, kl den som havde Hug
W at sjaa det, kunde gjem det utan at fara
for langt burt.
For om mogellgt at raa nelre Penge en ved
elt lite Selskap til dette med aarllge Iwkot,
havn desse aama Rlngeriklngar tenkt paa at
hava el Kas,e der paa Krokkleiv!, kim Ferda·
menn kunde leggja sln Sk.llUng I. Paa den
Tavla aorn Kassa er fest w, skal maalas eln
Mann, kim pekar paa Kaæa, og der In med
stend dctt.e Verset onuett paa Tydsk og En•
gelsk, kim Mannen liksom synes utsegja:

cPaa Jord eg vide vanka, men Ingen Stad
eg fann
so ltor og væn Naturen som her I dette Land.
Og her fraa denne Kletvl so rikt elt Syn
Du rær,
at knapt kring heile Landet her Maken W
deter.

Det minner om Gunnar af H!ldarende, at
der her elt Aaret var nokre Rlngerildngar, IOll1
vl!de til Amerika, men daa del so kom up paa
Krokkleiv!, havde del 1kkl Hjarte!ag til at fara
fraa dette Landet, som del derlfraa saago for
se,g. Del vende orn atter IOll1 Gunnar, daa han
var land.lyst og komen paa Vegen og sagde, daa
han snudde seg og saa heimatter:
•Fager er IJd1, .1IO fager, at den a.ldrt har synt
seg .110 fager for meg-. Der er gule Aakrar og
nyslegnc Vollar, og heimatt.er vil eg og aldri
fara der Jfraa.• Det vardt hans Bane, store
tankefulle Gunnar. VI maa tru, at det gjekk
desx Rlngerikinp.r betre for dei lkkl kunde
lldlJas med sl Krokkleiv og det fagre Landet,
delllligoderifraa.•
Hvis det blir bragt pl det rene at det er
Vinje som har skrevet dikt.el, sl ville sikkert
mange stemme for at Vinjes egne ord kommer
på Krokklelvtavla, og kanskje kunne det også
høve at hans bilde kom der.
Det er en mulighet ror at Vinje har oversatt
tU noru den danske teksten som står på tavla.
Enkelte ord I verset kan tyde pl det, men tn
ml merke seg at det nynorske spriket den•
gangen - I 1866 -1kke var sl stabilisert med
omsyn til rettskrivninga.
Av ringerikinger som ga bidrag til Kleiv•
veiens vedlikehold mA I første rekke nevnes
har Rytter-ager, f. 1818, d. 1898. Han var født
på Storpya, ble examlnatus Juris og kgl. full•
mektig. I Lagesens verk cRlngerlkske Slekter,.
btndl,stårdetp6.slde184:
cEn vennesæl, særllg for sport sterkt inter•
essert mann, .som tok: seg Ivrig av vedlikeholdet
a, Krokkleiva, hvor han fikk den bekjente
cMannen med børsa• Ul Innsamling av penger
I nevnte øyemed. I beslttel.st' av kunstneriske
anlegg som komponist og musiker.•
Rytterager omgikkes meget med datidens
kunstnere og skjønnånder, sl det er megl!t
sannsynlig at han om den sak snakket med
Vinje.
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Av rtltfolk I byen ,om ga penger Ul K rokkletvvelen må I første rekke nevnes fom tnings..
mannen Peter Petersen (1821- 1896). Pete r•
sens bestemor var 1770 lnn vandrel fra Slesvig,
og hennes energi hadde han i a rv. Petersen
grunnla det senere sA kjente Nydalen.s Companl, og han ble en meget rik mann. Han gikk
alltid så s tilig kledd, og ble som den kj ente
sklkkel!e han var kalt cPeter Nydelig•. Han
bygget Gausdal Høyfjel\ssanatorlum og han
fprt.e opp Victoria Terrasse I Oslo. I smlevuk
pl dorene der I komplekset står ennå hans

lrulgnater cP. P.• Han hadde mange ,tore
planer, blant annet Ivret han for anlegg av et
stort hotell pl Kongens ut.sikt. Fra 1874 va r
han generalkonsul for Østerrike og Ungarn, og
I en lm!kke formann i Kristiania Ha ndelsstands Forening.
Vinje var •eln fjellet$ mann., så en kan gå
ut fra som sikkert at han besøkte Krokkleiva
og Kongen.1 Uts1kt. Fra hans versifiserte
cpantebrev• pA Eidabuganlen, datert 28/ 11

For endel Ar siden etterlyste en avl.! humoren
I heftet , Ringerike• . JoVWt finnes det humor
på Ringerike, Ikke saftig, heller Ikke gnlst-re nde, men torrvlttlg, og med t\peM øre og
mottagellg 1lnnkanenoft.emerke den10men
undertone I det som sies. I trange tider og
trange kAr trives humoren best, som et plaater
på slr, øom medisin mot sur mage. I de fem
avarte okkupujorulrene grodde humoren som
aldrlfør.
J eg våger meg frampå med et par prøver pi
rlnger!Qhumor uten l navngi aktorene: En
som I lang tid hadde vært plaget av vondt I
halsen, men Ikke ville søke lege, traff en dag
skolelæreren I grenda, som spurte hvordan det
sto Ul. ,Det er skralt det, gutt, det blir verre
og verre, nA orker Je itle svelgje helle r.• , Da
synes jeg at du absolutt skulle ha doktor., sa
læreren. , Ja, doktor, Ja, men når Jc Itle orker
svelgjen da!•
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1868, behø\·er en bare 1 lese første \"Crset for å
se a t han er en fjellets mann:
, Eg er, som \"Cl Du veit, en Fjellets Mann,
og derfor dreg til fjells, so tidt eg kan,
a t friska meg på Fiy og bratt.e Bryn,
og sJA ikring meg al!e store Syn .•
Uct hoyst originale pantebrev har denne
))åt.egning:

, Læst, extrahcret, og protokolleret \"ed Maanedstinget ror Vang og Slidre Thinglag den
t6de Deeember, 1868. Det bemærkcs at Debitor
el erfares at have thinglæst Hjemmel paa Pantet , llgesom det el kan erfares at være sk)·ldsa t
eller at henhøre under noget Brug. h1•orfor
nærværende Dokument er bleven extraheret
paa Van gs sa.meles Follum.
For Thlndl. og Anm., 00 - sexti skill.
Engelschjo n.•
V. V.

Det var og er fremd eles forbu dt l kjore
tømmer - slepvendin ger på offentlig vel etter
atctoretergåth, mcn llkcvelbledet da gjorl.
Hest og mann sleit med noen stokker ncrover
Sundvollgata på barbakke en vår. Sl kom
lensmannen kjorende: , :s-el, m in gode mann,
dette går nok Ikke deh, sa lensmannen. • A Jo,
det glr nok. lensmann, men det glr gresselig
tungt•,svarte tommerkjøreren .
Og så var det Anne som deiset overende P'
toppen av Steinsbakken på speilblanke bli
h!lken og hurva nero\·er. Et st ykke nere møtte
hun en som hogg seg faat ! sklgarcn og plundret seg oppover. , Hardu sett slikt da•, ropte
Anne, Idet hun kosta forbi, edel går Jo så fort
at en Ilte får tid Ul A helse engong.•

P. L.

RINGERIKE

31

,aslcndcrc på 'Ringerike
I den fjerne tid da den Mngertksfodte Harald
Hårdrå.de var konge over Norge var det Jamt
mange storættede islendere her I landet. Kon•
gens annen hustru, Thora, datter av Thorberg
og Ragnhilde, var av Islandsk ætt, og: en kan
gå u t rra som sikkert at såvel dronningen ,om
hennes bror Nils Thorbcrgsen var ml'd på
vitjing tll kongsfaren, Sigurd Syr på Røyse.
- Men vl ,et så lite om de som kom på vitjing
hit Ul Rin ge rike.
Langt fremme I tiden stolte Jeg på navnet
Ul en lslender, som for vel så 100 år siden dode
I Haugsbygd. Noen år for kligen dro jeg på en
Udt røytetu r opp til Haugsbygd, hvor Jeg satt
på gå rd ene og grov gjennom gamle papirer og
bøker. J eg fant - Jeg rant, sa gu t ten. På et
morkeloft fant Jeg en orlgl na lutgave av HamarkrønUten, men eksempla ret var ille ml'd•
faren av tidens ta nn. På en annen gård fant
jeg blant de mange papirer Jeg grov Igjennom,
en hel del håndskrevne h lstoMske avhandlinger, forfa ttet av islenderen Gunder Sivertsen
og skrevet med en slrlig hånd Et av skriftene
Inneholdt Islands saga fra de eldste tider. Det
sto om nordmenn som gjorde landnåm der på
Island. Et ubesvart spørsmå l b!!r det vel for
alllld hvorfor denn e •s.krift.ltloke. l.slende r gi kk
I •kloster:o oppe I Haugsbygd. v ar ha n her
kanskje for å lete opp gamle ahner? Det sto
om den norskættede mann KetJI Fiat.n es som
Inntok gården Hore på Hjalla m es eller kanskje
akaldetvært Kjallames.
I min dagbok førte Jeg Inn notertnge r om
Islendere n, papirer og det a nd re crnre• jeg fan t
I Haugsbygd på min granskningstur hin vin terdag noen år for krigen. J eg skrev elterpl
en arUkkel om min studleLur I cRlnge rlkes
Blad• og så hvilte saken I mine gjemmer, Inntil
en dag lenge etter krigen , da en av bøndene
IOlt\ Jeg besøkte på s tudieturen, kom ut til meg
for å få rede på hvilke papirer jeg så hos ham.
Alt var nemlig gått opp I røy k da tyskeme
kom stormende og satte varme på så mange
h us der. J o, dagboken hadde Jeg, likeså ut.ltllpp
av artikkelen I lokalbladet, men intet merl.
Besøket gjorde, at jeg n1 må t te sette alt In n pi
l skaffe nærmere rede på den lærde lslendettn

som døde I Haugsbygd for 135 Ar siden. J eg
skrev og: fikk svar fra Nasjonala rkivet t Reykjavik,og her ersvaret:
•Gunnar Slgurd5son (90m hans riktige
Islandske navn var) ble født omkring 1761.
Foreldrene var Slgurdur J onsson pA Rutsstadir
I Svinadal i Hunavatnssyss.el og hans hus tru
Kristin Sæmundsdottl r f ra Torbra ndss tadlr,
dauer av Sæmundur Teltsson. - Studen t fra
Holar I Hjaltadal i Skagafjord ursyssel 13. april
1783. Oppholdt seg de neste år på forskJelllge
steder, Thlngeyrar, Ingjaldsholl, Reykjavik og
Bessastadir. Sommettn 1788 fikk han pass Ul
Kobenhavn ror å studere, men synes å ha reist
1789ogda til Norge.•
Is!endlngene har det store foremon framfor
nordmenn, a t de kan lese de gamle norske
sagaer uten stort bryderi, men det er Ikk e
ma nge av 0$5 nordmenn som forstår det ga malnorske.
Her I Hole bor nå en Islandsk dame 90m er
gift med en gårdbru ker her, og: hun kan lese
ga malnorsk og hun kjenner sitt land5 h istorie
og geografi. Gudrun Haralclsdottlr heter hun,
og hun er fodt I Eykareyr1. Tll en skolefes t på
Løken skole va r Jeg lnnbuden til å fortelle noe
Ul underholdning, og Jeg kom Ul å tenk e på
at fru Ha ralclsdottl r kunne hjelpe til. Jeg tok
med en norsk utgave av Laxdøla .saga, og hun
hadde med en lsland5k utgave. Først leste Jeg
et kapitel. siden foredro hun det samme på
Islandsk. En tid etter va r hun behjelpelig med
i\ skrive på Islandsk et takkebrev til det l.s!and:ske Nasjonala rk ivet l Reykjavik.
Det er lenge siden hun lærte å snakke per
fekt norsk, og en ka n Ikk e høre en eneste
skurrende aksent, slik ,om en oftest hører når
utlendinge r snakker. Islendere er Ikke utlendinger, de er rotekte norske, og når en etter
fru Haralclsdottln: måte å snakke på, skulle
stedfeste hennes fødested , så tror Jeg a t man
kom tll i\ gjette på Harda nger.
I bibliotekene kan hvem som helst ta fram
Dlpl. Norv. og der studere norske middelalderske dlplomer på gama Inorsk, og litt kan enhver
få ut av det, men lettere hadde det vært om
det norske verket hadde vært ordnet som det
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danske, nemlig med fuU oversettelse ved siden
av på n!tldsspra.lt. Dette st.orverket cDtplornatarlum Norveglcum> vokser pil stadig med bind
p6. bind. En samlet utgave fantes her på Rin-

gerike, nemlig I generalkonsul Løchens ele,
men han skjenket det før sin død til Boksam-

lingen I Høneros.s.
Vil en lære seg Islandsk, så tror Jeg den let,.
teste måt.en er å gå over færøy\sk, for det språk
llOm færingene har kan !elt leses av enhver
nordmann som har en gammel norsk bygdedialekt Innabords.
Den lærde historikeren Thormod Torfæw
(død 1719) gjengir i sin Hl.sl. Norv. III, to

norske Hemlngviser. som er de samme som
enn! lever pl folkets tunge. I Torfæl beskrivelse av Hemlngsa.gnet, nevner han mange
Islendere som hadde høy sLilllng her I landet.
Foruten den alt nevnte Nils Thorbergsen ~ner han opp Haldor Snorreson, Bod.var EldJam,on, Odd Ofelgsson, Hjort Olavuon og
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jan Laxness' bok dslands Klokke. er rent
uhyggelig. For sitt litterære arbeide fikk Lax
ness I fjor Nobels litteraturpris
Rent oppglødd ble Jeg her om dagen \'ed å
få tilsendt fra en Islender et praktHirk om Island med en rekke fargebilder, så flott er
dette verket at Jeg straks måne se etter om
det er trykt på Island. - Nei. det er nok ikke
det, men trykt I Bem, Schweltz, hos firmaet
Biichler& Co.
len fortale av Sigurdur Thorlarinsson plukker jeg fram dette verset på Islandsk og
engelsk:
Thviat t.har er gnou elds ofrgangs ok
ofreffl frost ok Jokla, \'ellandl \"Otn ok
strithlelkr iskaldra vatna.
There vast and bondless fires are be
fond, phenomenal tros~ and glaciers. bolllng springs and v!olnt lce-cold streams.

Thortu1n Nesiulsen.

Det er etter mln mening til stor berlkelse å
lese om Island og de Islandske sagaer. Likeså
om Suomi og deres K.alavala. Begge dlMt nordi.
ake land er med I virt folkefellesskap, og hvor
ror ikke lære folket I disse land best mulig t

kjenne? Deres historie har mye Ul felles med
vir egen. Sult, nød og krig var det nok av, og
undertrykkelse. somme avsnitt I Halldor K.ll-

Noen norsk oversettelse finnes ikke, så det
for en eller annen leser av denne artikkel
kunne være god tidtrøyte å foreta en ctranslatlon• til nynorsk, samnorsk eller til det
pvertandske Oslomål, som er p(temnet til det
eneste rilwnålet ror gamle Norge med sine
!boere av blandet norsk, dansk og hansatisk
herkomst.
V . V.
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