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'm'.cmplct i skogen
Til innvielsen av Stromsoddbygda kapell
6. oktolx,,y 1957
KA erd11gen kommen med ai glede.
Klokka bringer hel singabud
al et 1em1iel Bl.lir og 11kinner,
atå r og ,·itner om den hØge
Herre Gud.
F'jell og b er løft~r bringa.
ånder in:1 den gvde dag,
omer meJ i helllirdommen11
klokkesl11g.
Over vnnn og myr og glisne flåer,
furubren•togdøkkeli,
helt op1mnder trnu sle Kollen
der en bjjlnn bier mbø t.il 1itt
vinterhi·
Klokkannger-klokkakaller,
signer med 11itt milde mil
Slekten dr,lm er blitt til r,l)·ndom
gjennomt.1,1,
Det er langt fr.li t>eim til heim her inne
vinterdaic kan \'Jenl h11nl.
Ofte a\e!lgte høge driver
"'~gen fr!lm til alterl>ord og
kjjtrkeg11rd.
Da var drømmen god I, ty til
atengangakalkjørkaat.li
her og ljlfte IK'g i ,·enleik
moldetbi.I,.
,\nd og hind har her glu Mmmen
heltfrigrunnti\hj!geapir.
Varme, brune tpmmen•egger
heimsleg dåm og hØgtidstanker
sinnet g:r
Og derinne i detg01le
lyaetajelafinnertrøat.
Der shl alektenefl hjlre
Herrens f"9llt.

R I NGERIKE

Kringom huset ligger vollen fager,
her sk11I m11nge finne ro,
sl,•ltrygt i&jlnn11suseL
Nye ætter \'il JJOIT' grjSne
graset gro.
Nl harbygda flttet hjerte
.om ,•il med i heim og klr,
dele folkets liv og lagnad
irforir.
La da ai•met !yltu a\· det hpge,
avdetreinehu.setgir.
Kom med gleda - kom med sorga,
alt&am :ynger deg sl 11rme
ajelaavir
Her er Kri atua med sin fridom,
her er hellig And og eld.
Ljom da klokke over heimer,
akog og fjell.

ELLING /\1 . SOLHEIM
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STVBDAL
~

~~v

åde Stubclal
cstubbe•) og Stuvdal (av det gamle cstuu) tyder på at det
har vært temmelig MJauhogd oppå her på den
tiden da stedet skulle ha et navn. - Støvdal,
som også brukes, er en forvuukning av Stuvdal Igjen
Som på Fjellseter, Øskjevall og Nord• og
Sosctra har det også på Stubdal Ud!lg vært en
hel setergrend, fra •Arilds tid•, som bøndene
selv uttrykker det let klageskrift om forhol•
dene der oppe en gang I 1000 årene. Og gjennomgangstrafikken har også vært llvllg. Folk
fra Norderhov og Haug kom over her enten
de skulle til setrene Innover eller til O:slo
En temmelig frekk fant mi det derfor ha
værtsom\dettetraflkerlestroketkunneflnne
pi å slå seg ned sa i sl midt pi setervollen,
gjerde Inn som det pas.sel ham og ta I bruk seterbuene som cstorkara. fra bl.a. Sundbye,
Nordbye og Deh!! hadde satt opp til eget bruk.
Det var nettopp dette finnen Peder Madsen
gjorde, uten bygselbrev eller annen hjemmel.
- Han kom hit antagelig I 1650 årene og var
da Ingen ungdom lenger. Hadde han enda
holdl.$Cglroderoppemedslnforetaksomhet,
kunne det kanskje ha gått pi et vis. Men det
gjorde han så langtfra. Det ser ut som han
oppsoker dirllg selskap og slags.mil nede I
bygden og han fornekter sine landsmenn når
han ser en fordel I det,
1 1662 lnkom der Ul Kong Fredrik II et
klageskrift fra finne-konen Karen Nibd.atter
som bodde på en pla.s.s under Sørum på Ringerike .Hun soker beskyttelse mot stadige overgrep og ml.shandllnger som hun og hennes
mann Henrik Sørensen var utsatt for. Her finner vi fraåret 1661: cEt halvt in tid derefter,
Gud bedre, desværre ble min mand stunget
11 knlvstlng ar en mand, navnlig Peder Stuvdal I vort eget hus. Samme dag hadde min flende og vederpart, en kromand Christen Chr!•
stensen, opfyldt samme Peder Stuvdal under
prædlken med vin og øb Det var først og fremst a\muen som hadde
lagt seg etter denne finnefamilien. Men de ble
lllskyndet og s1',ttet av en klikk øvrighetspersoner, så Karen og hennes mann Ingen vel kom
med sin klage. De ble drevet Ul fortvllellens
rand og Karen reiste ned til København for
personlig i klage sin nød ror kongen. Samme
dag hun kom h/em mille hun se på at to
mann myrdet Henrik, hennes man. Det var
etter dette hun sendte 1ltt klageskrift til kongen, Det ble med prisverdig hurtighet ryddet

opp i uhumskheten. og Peder Stubdal 1tlkker
av .Om han hadde en finger med da Henrik
ble dn-pt ,eller om det var den gamle arræren
med knivstikkene som gjorde det, eller noe
nytt som varkommettil, vet vi Ikke. I 1668 omtales han som eden bortromte mandeJlager
Peder Stubdah.
•Peders Løkke- står det pA et gammelt kart
fra ca. 1800 I utkanten av vollen pA Stubdal.
Det er vel et minne om den vldtløftlge Peder
Finne på StubclaL
Det var Maltls Bentsen som I 1660 Arene
etterfulgte Peder! Stubdal. I 1672 er der reist
llltalc I anledning av en del løse finner som
har oppholdt seg ulovlig hos sine landsmenn
på Krokskogen, bl.a. pi Stubdal, i Heggella og
I Flåtan. Men Mattis hadde sine papirer I orden forsåvidt som han satt med bygselseddel
utstedt av fogden l 1668. og med den I Jommen slapp finnene gjerne fra denslags saker
forholdsvisrimelig. I dctlet!lfelle vardetbroren Jakob Bentsen han hadde huset ulovlig.
Mattis slapp med en bot på l mark sølv.

JU.t.i.lotlet•edStubdal
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Aret 1634 er skjebnesvangert for finnene på
denne delen av Krokskogen. De fleste av dem
stod I nært slektsskapsforhold til hverandre på
den tiden, og hele den lllle kolonien ble rykket
opp med roten ved en dom av 21. oktober dette
året.
Det var bonderne og almuen I Norderhov og
Haug som hadde anlagt sak med påstand om
at alle finnene skulle vekk etler de krenkelser
av bygdefolkel.s retllgheter på skogen som de
hadde gjort seg skyldige i. Påstanden ble tatt
til følge av sorenskriveren og samtlige finne r
ble dømt til å forføye seg bort og cbegl seg
ned I bygden og ernære seg der ved redelig
håndtering og arbeide>, som det står. Og alle
deres hus skulle rives. Mattis måtte dra sin vei,
og mange med ham, bl. a. hans to svogre, den
ene I Heggelia og den andre I F!åtan, og Pål
Andersen I Spålen som senere ble halshugget
på Akershus for en serie forbrytelser.
Denned er det vel for alltid slutt med fin•
nene på Stubdal. - Men noe ble nok sittende
Igjen etter dem, trolldomskunstene deres. Som
denne historien om Marte Krcstoffers, som
fortelles :
cOppl Pjåka var det ei som hette Marte Krestoffers. Hu var signekjerring. Så var det engong hu var på setra - je trur det var Stovdals.setra, ol!l det Itle var Ingeborjsetra, da at hu kom Jagandes hem med kua. Da hadde
bjonn gått beint gjennom kuflokken, men Itle
så my som vørt dom. - Anei. Det var i en aen
flokk han skulle. Der tok'n el kvie, sa'a. M!ne
skulle'n It~ ha, - men så hadde je pjutre på
mine au, je da. - - Hu hadde lese over dom
da måta.>
'

I detteforsteversetavetdikttolkerhan
sine sterke følelser for hjemmet og bygden
Disse ofte siterte li~jer står \"Cl for folk nl'St
som en karak_terlsti~k av mannen selv, av
Jørgen Moe. slik vi gJcrne tenker oss ham. Men
et fullgodt blide av ham får vi forst ved å lese
fort.scU.elscn:
Og dog var det atter, som den sukkende LI
Vildc blidelig holde mig tilbage, som om den bag mig hvisked : Forlader du
min Sti,
For ned I Folkev_rimmelen at drage?
Ak, Skoven og FJeldvandet ha\·de i mlt Sind
For første Gang suset sln Vemodstanke ind _
Og siden jeg glemmer den vel aldrig.
Thl ofte, naar j_e g gaar i den mylrende By,
I de bonede, skmncnde Sale,
Den samme Hvisken lyder saa bonlig, saa b!y
Fjernt henne fra min Barndoms grønne Dale.
Da griber mig en Længset Ul Skov og til Fjeld,
Jeg hører atter Bjælder og Lurlok ved Kveld,
Og Sus gjennem skjæggede Graner.
Over Stubdal kom Asbjørnsen på sin vand
ri ng etter , En sommernatt på Krokskogen•.
La oss i parentes ikke glemme at det var som
14 års gutt han den gang kom over her og
Ikke som den skjeggete gubben som vi gjeme
tenker på når det er snakk om Asbjornsen.
Hl.

Men det er ikke bare det lyriske og romantiske vi forbinder med Stubdal. Også når det
gjelder det mere praktiske har stedet vært på
folkemunne. Det hadde I mange år en enesti·
Il.
ende severdighet å vise til. Det var kjerraten.
Vi skal ikke gå ! detalj når det gjelder cKjer.
På mange måter bllr Stubdal fremover I
tiden et sentrum og et sted som er på folke- raten I Asa>. Den som vil vite de t som er 1·erd
munne, ja, kjent langt ut.over landets grenser. å vite om delte anlegget, det tekniske og prak•
tiske,
byggingen og driften og folkelivet der
Over Stubdal gikk meget av trafikken I eldre
tid. Over her ville Peder Anker som general- oppe den gang, vil vi henvise til en liten bok
velmester for det Søndenfjeldske at den nye av O. Chr. Bjørnstad : , Kjerraten I Asa•. Den
kom
ut
I 1944, 2 Ar etter Bjornstads død.
kongeveien til Bergen skulle gå I 1790 Arene
Bio rnstad var født \ Asa og var I alle Ar
og da linjen over Klelvstua ble foretrukket'
forsøkte han å få fortsettelsen fra Sundvolle~ sterkt knvttet til hjembygden. dens liv og
t11 A gå på ØSl.siden av Steinsfjorden, gjennom historie. Han har I denne boli:en. en kulturhistorisk perle, som den er blitt kalt, titt en
~i~ ~~~d~~~o~~~~j~:~l!~!kke dette pro. meeet sakllit, men samtldlit" underholdende 01!
Her fra Stubdal har vi Jørgen Moes lin jer: allsidig beskrivelse av kierraten og livet der
oppe på den tiden, det vil si I første halvdel av
0
Det lysned I Skoven, da llede jeg frem
de~~ ~f!~~t,r:~nd~rttyske Kehrrad, er et te~Snart stod jeg, hvor Bakkestupet skra~ned
nisl<; transpot1mlddel med såkalte ev!ghel.s·
Jeg saa den vide Bygd, Jeg saa mit kjære Hjem, kjettlni.;:er.
1
med en klerrat fra Steinsflorden ooo
~::O~ei~l~ s!~\ti til Ideen
Stubdal, var å bruke vannl<;raften rra bekkfT
-JeglængtestlldesollyseSletter.
og tjern til å trekke tommer fra fjorden opp

:;: ::e~e!a~:tlffnd:~ ~~
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plt platået og derfm fore det ned I SØrkedabvlU5dmget hvor det så ble ført videre til BøgJtadvannet og sagbrukene.
Høydefo!"lll-.jellen mellom f/orden og kjerratens høyest-e punkt var nærmere 400 meter
og lengden av kjermten innpå 3 kilometer.
Anlegget sto ferdig I 1806 og var enestående
I silt slags I Norge.et synlig bevis på Initiativ,
U!taksvlljeogvågemotsomdendagldagmå
imponertallesomleseromdet.
Men blir man interessert og vil vite noe

av dem fant veien til kjerraten og ul.llynet fra
Stub<ial, - og Ul ~Jaktslotleht
Jakl.lllotlet, Ja! - Leuch-famlllen som alt i
1671 ble eler av Stub<ial, ser ut Ul tidlig l ha
omfattet dette sledet med en særlig forkjærlighet. Der møtes de gjeme med bygdefolket når
detskalsnakkesutomsakerogtingogtreffes
viktige avgjørelser. Der har de slk);ert tidlig
latt oppføre hus til eget bruk under Inspeksjonsturer og Jakt.
VlvetatPederAnkerlotbyggeetstorre hus

~;~ ;rri'it!~~~~l~~

nlnger av anlegget? Ikke det heller. Ingen
tegning og Ikke noe maleril Det er ganske
besynderlig når vi tenker plt de mange nol"llke
og utenlandskemalere som fant veten tlldet
nære naboskap, til Krokkleiva, nettopp I de
årene da kjermten var I full drift.
Fra Krokkleiva har vi malerier og tegninger
av I. C. Dahl, Feamlev, Eckel"llberg og Fllntoe,
for å nevne noen av de mest kjente. Ingen av
dem skydde legemlige anstrengelser når det
gjaldt å finne romantiske og maleriske motlYH.
det ser vi av dere, produksjon. Men Ikke ln

~~\~~eo;~~~

d~~e
omllvetdernårcslottsherren> komoverskogen med musikk og sang og et stort følge av
festglade gjester. Som en kongsgård I Asbjørnsens og Moes eventyl"llk_og må det ha Ugget der,
med sengeplas.'!I tll 20 gJester, sikkert fordringsfulle gjester som var godt vant med hensyn til
p\a.,g og komfort. Men eventyret om jaktalottet
ble aldri skrevet, tit tross for at det s to der 1
minst 100 år. VI vet at det sto der 1 1874 ogat
det alt den gang ble betegnet som ~J aktaloU:o
I offentlige dokumenter. Det kan vi se av en
skylddelingsforretnlng fra delte året. Og vi vet
atdetlkkeb\erevetførl 1880Arene.
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Av de mange Innen- og utenlandske gjeslt!r
som mA ha vært der oppe, har det tross Iherdig
Jakt bare lykkes oss å finne ~n eneste, en
engelskmann, som har skrevet om sitt besøk
der under et opphold I Norge. Det er den danske konsul I London, Jens Wo!ff. Han var der
sommeren 1814 og hans bok om Norgesoppholdet kom ut I London alt samme host. Hans far
var norsk og han hadde selv I sin tidligslt! ungdom bodd I Oslo i flere 11.r.
Wolff torlt!llerat de var 20 gjeslt!r. Med
tjenere, Jegere og hu ndepassere var det et følge
på 40 som red over skogen med musikk, hom og klarinetlt!r, -1 spissen. De hadde med
proviant for 14 dager og det var lt!nkt pA alt
som kunne adsprede gjeslt!ne og stimulere dem
pA legeme og sjel etter dagens anstren gelser
på jaklt!n. Vår eneste bekymring var, skriver
han, tanken på at når det var slutt med provianten og vi nkjelleren var tom, var det signal
tiloppbrudd.
Om Jaktslottet skriver han bare at det er
ganskestortogpentutstyrt. - Haddedetikke
vært rimelig om han hadde nevnt kjerraten ?
I de 14 dagene han var der oppe pA Stubdal mA
kjerraten ha vært. I full drilt. Men ikke et ord
om' denl
Etter det vl kan slutte av Wolffs skildring
og etlt!r vårt kjennskap til Peder Anker og
Bogstad og livet der, har Jaktslottet sikkert
vært noe ult!nfor det va nlige. VI vet at det sl<>
der I minst 60--70 år og at det i årtier ble

etler åpningen kom vi til spisestuen. På den
ene kortsiden er det et buffet.arrangement i
en n isje, innrammet av to lands~apsma!erier
av den danske maler Carl Fredrik Vogt. Det
ene forestiJler Krokkleiva, mens det andre
utvllsom_t må være Stubda! med Jaktslottet, og
ikke Kleivs tua som det sto under bildet i Program bladets artikkel foran åJ!mn$en a\· Bogstad. Klei vstua kan Bogstads eiere ikke ha hatt
n oen interesse av, for Kleivstua har de aldri
eiet. Men Stubdal med jaktslottet kan vi tenke
oss at de ville ha på veggen, kanskje fremfor
noe annet. for her~ra har de_ vel hatt utallige
muntre og gode minner om Jakt og frilu ftsli\'
og utvun gen selskapelighet blant utvalgte
venner. - Sam!""enholder vi dette blide på
Bogstad med BJo rnstads beskrivelse kan det
neppe være tvil om at vi har for oss Peder
Ankers jaktslot t på Stubdal, med rikelig figur.
staffasje og med alt det liv som vl forbinder
med Jaktselskapene der oppe.
Vi utfyller bildet med et referat av det Wolrf
skriver om selskapeligheten den siste kvelden
han var der. - Aftenen ble avsluttet med et
• ball,. Det måtte synes temmelig umulig i
skaffe dansepartnere på etså isolertstedhvor
bare nymfer, sylfider og satyrer kunne tenke$
å holde til, skriver han. Men det ble sendt ut
innbydelser ti l bonder i 20 miles omkrets og
de hadde med glede sagt ja t il innbydelsen. De
kom , og slo seg ned i låver og uthus og. - de
hadde med seg sine koner og døtre! -

V,
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Jarlsberg. Hans sønn Igjen, Hara ld WedelI dagerjaktslottetogkjerraten en saga t>lot.
Jarlsberg har vel også holdt lll der fm tid til
Eterne ser ut til å ha mistet lnteress~n tor
annen. Og stadig va r det gjester der oppe. Men jaktslottet I 1850-årene og Jar det bare stå der.
vil vi ha et begrep om hvordan slottet så ut, I 70-åren e kan det Ikke ha vært stort Igjen av
Innvendig og utvendig, må vi helt frem tll vår denne herligheten. Da er det su nket ned til l
egen tid, til Bjørnstad. Selv Ikke hans beskri- være herberge for farende folk . VI finner len
velse kan gl oss et fullgodt Inntrykk av hvordan •1..omme-Re!seroute, fra 1876 turen fra Bog·
det har værtls!n glanstid. Bjørnstad ka n nok stad til Stubdal beskrevet, og her står det:
ha vært der Inne, han var fØdt I 1862 og huset cNatteherberg tages på Stubdal , et gammelt
har stått til 1880. Men I disse siste årene av Jaktslott..
slottets levetid har det bare vært en kalke t
Huset ble revet omkring 1880 og tømmeret
grav.
ble brukt til nye uthus på Stubdal. Og de utal·
Bjørnstad skriver at det var en tømmerbyg- l!ge sagnene og de man ge lystige lagene der,
ning med en st<lr gang langs hele sørsiden. Det ble hurtig glemt, skriver Bjomstad.
var I l<l fulle etasjer og hadde Inngang midt på
Bedre gikk det Ikke med kjerraten. I 1~50,da
fasaden. I vestre ende av svalgangen var det den hadde vært. I drift I 44 år, bei,,ynte aewoii•
trapp opp til annen etasje. Vinduene var nokså U! rin gen og 11851 var alt av verdi forsvunnet.
sl<lre med grønne bukleruter hvor det var
Det skulle gå nærmer!' 100 år etter nedrivinrisset Inn navn med diamant. Møblene var gen for vi I Bjprnstads bok fikk kjennskap til
p raktrulle renessanse- og barokkmøbler med dette enestående a n legget, fra planleggelsen og
gyllenlærs trekk.
forarbeidene til den sisle spike re n ble trukket
Helttlllsommervarvårsokenetteretbilde ut og alt Jem og treverk som det kunne lønne
av Jaktslottet like resultatlos som Jakten etter
0
et bilde av kjerraten. Men så I sommer! Under set!k~l'tem! ~v:; : ~ \ s's~o~;,:~~- av rorrl~
omvisningen på Bogstad en av de første dagene århundre har beskrevet t uren over Stu~

'i::!~
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nevnerslvldlhvadeharsett.utenåha begrep
om hva det dreier seg om. De neste har Ikke
sett noe, og •Lomme-Relserouten• fra 1876 har
4 ord: cRu!ner at en Kehrrad.•
Forstmester J. 8. Barth kommer over her pl
Jakt I 70-årene. Han skriver i sin bok. cDen
norske Natur skildret i Billeder fra Jagtllveh,
al han rant een særegen Art ar Vel, der forestillede etslags Jernbane, men ar en simplere

Konstruktion end den ved Kristi.anla.• Og
videre: cnogle lange Vogne med ganske smaa
J ernhjul,,.
Det han sl var restene av cTollervelen•,
heslebanen mellom Damqem og StornAtan
som ble anlagt da det viste seg at vannkraften
Ikke strakk til pl dette stykke.
FREDRIK SCIIJANDER

Eit og anna frå Lund er i "gamle dagar"
A v Erli11g Bjurke
Nå Ja - sl svert gamle dagar blir lkkje
dette om, det blir nok helst noko fri 1890-åra
og som eg sjølv h !l.r opplevd. Al tso elt slag
cmemoarar• endå eg er lkkje so stor kar at
mine cmemoara n har noko Interesse for
ålmcnta.
Men IU gå - , elt og anna kan det vel verta
som gjev elt lite glytt av Uvet slik det Jevdes
der I bygda I min oppvokster, og Utt eldre
Lundervær!ngar vil kanskje dra på s mllen og
mlnnastnokoav det same.
Noko av de t fyrste eg hugsar var ein hard
dlfterlt-farang som gjekk over bygdene vinteren 1892, og reiv burt el mengd med bom, og
somme vaklne og, opp Ul 4 bom somme stader. MUlom del vaksne som strauk med då var
melersken ved meierie t som den gong var I
Lunder, og elter det vart meieriet nedlagt og
vart !kkje sett I drift melr. Det lågl Velt!koll,
som på eln måte var bygdesentret då, men då
den nye vegen var byggt kom Veltlko!l litt ut
av trafikken, og då so Herman Oppcn, far til
den noverande Herman Oppcn, bygde nytt
handelshus ved Verkens brua, Fossheim, !lutte
far og Anders Lundesgaard, som då hadde drive
handel I Jag I Ve!Ukoll I mange år, Ul Fossheim,
og då det b«de var mølle, sag, der folk kunne
få skore materialene del trong på gardane, og
eln Rrs flink smed, Gunerius Johannesen, der,
so vart sentrum ved Fossheim fri 1900 og
utover. Det var lkkje noko forsamlingshus av
noko alag der I bygda I den tida, og endå mindre •Samfunnshus• som det no er so moderne
med. Mindre moter som vedkom helle bygda
som Ul dømes Forllgelseskommlsjonen, Fattig•
komm!1Jonen og slikt hadde møta sine I elt lite
rom ved sida av s kol cstugua på Kjørkemoskolen, og der heldt ogso Lunder Sparebank til
med sine mol.er som var eln gong I månaden.
Ting og SCMjon og slikt som kravde noko storre

rom vart halde på skysstasjonen. Denne var det
fyrste eg hugsar på nedre Oppegård, der hadde
den vore i nelre generasjoner. So - det var vel
I 1898 lenkjer eg, vart den flutt til Sletle, og
etter tvo-tri år der til Kje», og der var den
vernndelenge.
Eg laut vera med og hjelpa til I butikken hjå
Anders Lundesgaard og far frå for eg var 12
år, og lærte på den måten å kj enna del neste
av bygdefolket, for om del !kkje var cfaste
kunder. alle saman. so var del då gjeme Innom
når del hadde e rlnd dit Ukevel, til mølla eller
4tlleden. og del dA \aut venta el tid på det dei
1kulle ha gjort. Mange fri Krødsherad var og
til mølla ved Verkensbrua for & mala komet
sitt, hel5t del frå R\shovd- og Rcdalsskogane.

r:
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herad som ligg nesten opp mot grensa mot Flå
I Hallingdal.
Butlkkane utover bygdene var lkkje so lite
av eln sam!lngsstad for bygdefolket I den tida.
Der møttes del og hadde det lkkJe fullt so
ansamtdil.somnosodelhaddetldtllslåav
eln prat. Og der I butikken vart då mangt og
mykje dryfta og omtala b«de om det daglege
live t og anna. Og mange rispur vart fortalt so
det var mykje rart å få høyre for smil.gul.en
som •prang på lnnslda av disken, enndå om
han mang eln gong lkkJe hadde so mykje tid
Ulålyadlerdetsomvartrortalt.
Versl.etra!lkken I butikken varsJølvsagtdå,
som det veJ er ennå, til Jul, og serleg del siste
8 dagane for Jul vart det heller lang dag. Det
var lkkJe noko som heitte cluknlngsvedtekter.
då, og klokka vart mange gonger både 10 og 11
om kvelden før v! fekk 1tengt. Om morgonane
vardet gjeme litt betre, klokka vart for det
meste burtlmot 8 før vi byrja om morgonen ,
men Ul Jul !aut eln nok ut for. Scrs vel hupar
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eg julehandelen I 1900. Hugsar eg lkkje gale
var Jule~nan på ein måndag det året, og måndagen 8 dagar for kom far og eg til bulikken
klokka 6 om morgonen, og då var det fullt der
av folk frt Stromsodtbygda som alt var korne
for å gjera Julehandel. Anders Lundesgaard,
som d.å budde I Fo.uhelm, hadde lote opp ved

5-tlda om morgonen for å sleppa del Inn, og
då far og eg kom dreiv han i kjellaren og tappa
sirup og parafin I spann og flasker som strømsodU:lygdlngane skulle ha. Anden likte lkkje å
stå ved disken og so var det godt å ha unnagjort. noko av kjellararbeldet. Då var omlag
helle Slrømsodtbygda mott fram på same
dagen. Nokon som hadde hest sjølve var korne
nedover på morgonkvisten, mens del fleste av
del som lkkje hadde hest hadde korne nedo,·er
sundags kvelden, og fekk seg husvere hos
skyldfolk eller kjendlngar. Det vart e\n strid
dag dette. for del neste av strømsodtbygdlngane handla gjeme so mykje av slike varer som
kunne halda seg I lengre tid at vi lkkje sAg
noko lll del Igjen fortilpåske. Detvar sjuotte hestar som drog ut fri Fossheim I femtida
den eft.an,ogallemedtol!egstorcla.s.sogkurs
forStromsocUbygda.
Men det var to ting del lkkje kunne kjøpa
opp for lang tid framover: gjær og tobakk.
Gama! gjær duger visst Jkkje, og tobakken vll
gjeme mugne nAr han blir liggjande el Ud,
all visst sknU.obakken. og det var den st romsodtbygdlngane heldt seg til, og Langaards
tobakk !aut det vera. So sende del dA bod Ul
butikken elte disse ting, og det var so grelt
med det, postmannen, han gamle Isak Braaten
tok med seg slikt for del. Han bar posten berre
eln gong! veka, og det var nok lkk]e fullt so
mykje post dA som no, men du verden so
mange cgjærst rllluu og kva rtrollar t.obakk
han Isak har bo re mlllom Velt!koll eller FOSiiheim og Strømsod tbygda , og sømtid litt anna
turvande og, som til dømes postpaolr, trådsneller og an na småtteri. Han hadde aldrig
skrive opp det han skulle kjøpa for folk. men
eg hoyrte aldrig snakk om at han hadde gløymt
noko heller. Noko slikt som •Sju tiøres og 8
femom gJærstrlllun, og • 8 kva rtrollar Olt to
halvrollar tobakk• var det gjerne han Isak
akulle ha med seg pl desse da.gane. Han hadde
omlag 3 mll I alt A ie:A del daga.ne ha n gjekk
med posten. og I allsla gs vær, men eg hoyrde
aldrig han sytte over været om det kunne vera
klin g del 40 minus på vinterstida. elle r det silregna ei n aumarsdag. Om vinteren gjekk han
rlem e på ski , del hadde lan11:e nebb som var
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rakk over toa og til omlag midt under foten .
Balr.bindlngar brokle lkkje han Isak, ut.styre t

var !kkje fullt so flott og gronn då som nA. Ein
skulde bjoda eln unggut slikt nå-, A huttetu.
Sjølv hadde eg slike skiblnd111g~r som han Isak
det fyrste eg hadde ski. og Jamnaldringane
mine \lkeeins, men då Vi vart litt storre fekk
vi cbakbindingau, men av vier dei og. og det
vart store ting dA vi kom so langt at vi fekk
sklbindingar av spanskrøyr
Foreningsliv hadd e vl lkkje mykjc av i Lunder i 1890-Ara. Det hadde vore ci t skyttarlag
som dreiv det godt! man ge år, men det hadde
somna heilt burt då det leid so langt ateg
hugsar noko. Og so fekk vl Lunder Skiklubb
hell kvadet no heitte. I slutten av 90·åra, men
den og somna av med visse mi!lomrom. Det
var nok scrleg Oluf Berg og Ole Lundesgaarden på pvre Berg som var dei mest Ihuga for i
fA Uv I skisporten. Oluf Berg \'ar sjulv eln u
Noregs be.ste skilauparar i fyrsten av 90-Ara.
og med ja~veJ fyrste preml frA Husebybakken.
det var ikkJe vanleg med kongepokalar ti! alle
cHo!menkollrenm I den tid. Og Ole Lundes•
gaard hadde og nokon premlar frå sine yngre
Ar frA skirenn på Ringerike, endt\. om han lkkje
akkurat kom opp mot cdl store gutta ~. I 1894
var det visst, då fekk del Ul eit skirenn I Hov.
landsbakken , dei stod då frå husa på Hovland
og ned mot Sogna, og med hopp på ei bratt·
kneik elt stykke ned for husa. Kor langt del
hoppa der då vell eg lkkje, men det var snaut
over 20 meter om del kom so ]angl. bakken var
ror Uten til det. Til dette rennet hadde Oluf
Berg fått oppover eln av sklvenene sine fri
Oslo Skiklubb. Einar Lllloe, det var \·el helst
for propagandaen sl skuld. og kven som 1-art
best av Oluf og Lllloe hugsar eg lkkje, men I
mangeAretterskullevlsmAfantarveraenten
Oluf Berg eller Einar Lllloe når v! var I hoppbakken. Seinare vart Anton Tuft med som elt
av delstore føredøme for oss I skibakkcn ,og
so T ruls Braaten, men då var eg alt bliltfor
cvaksen• til slikt då Truls byrja gjera veg!
vell!nga og kom med mellom del store. Det var
elles I langrennet Truls gjorde det best, og til
alutt vart han dA bestemann I femtikilometeren
ogso. M en dA var han nutt Ul Modum for flein
sldan.
Ei~ lag med fA lap!olk men som lell va~ til
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til, del var sers gode å danse etter for det var ~ 'o r 111 d ,,~ 111a l cr • , • (Foru. fra alde 18.)
slik god ctakh I del låttane dei spela.
VI hadde ikkje noko barnetog 17. mal I ml
Ch risten Rotde K rtftlng skjenket k lok ker
skoletid. men Uke etter somarferien byrja,
til Hpnefou kirke.
samla Viker helle Kjorkemo-skolcn 1·ed LunDen siste Krdting fra Vlul, Christen Roede
desgirdssvingen, og med hornmusikken i brodden marsjerte vi då tll cRlpcrmocn,, e! n f!n, Kreft! ng på Egge fød t på Vlul 12. Jull 1789,
turr sandmo mellom Hau kedalen (Rlpergar'n) dode I Hønefos.s5 desember 1862, liggerbegraog Bandiker, og der hadde vi då fesl. Fyrst vet der tillike med en 50ster. Disse skal være
spela musikken litt,so vardet ymse slag leik de siste av Krefllngslekten fra Vlul. G ravene
for os.s boma, og so spela musikken opp Ill
dans, ogegskalsegjadelsvlngtesegdå nokon er fredet og fri tatt for gravavgift fordi Krefkvar både unge og gamle, åja kanskje nokon t!ng skjenket den store klokken til Honefos.s
av os.s bom og50. Folk hadde m!\ t med seg, og kirke som ble vigslet I 1862. In nskriften med
av hoga m\e O!ea Jonerud kjoptedel kaffl,Ja store rettlin jede bokstaver er på klo kkens ene
det var trabclt for ho Olea man g eln gong der s!de; Christian Roede Kreflln gs gave. Stopt 11f
på Rlpermoen. Brus var det ogso å få kjøpt so
A. O. Holte paa Toten 1862.
vidt eg hugsar, men kven som stod ror bnaPå den annen side står:
salget velt eg lkkje, ellu ret t.are eg hugsar
Over Llvets stæ rk e Lann
det lkk je.
Og so var det visst el t pa r Jag som dreiv li tt
Klinge skal Min kl are Stemme
med pollt! kk , og hadde eln og annan fest. men
Væk ke Længsler I Din Bann
eg har aldri g brydd meg større om politikk, og
At Dln Fod el maat te glemm e
endå mindre med eg va r llten sjolvsag t , soeg
llld til Herrens Huus at gaa
har for lite greie på de.sse laga Ul at eg kan
Na adens Porte å pne staa,
skriva om del. Men det va r Jo I den Uda då del
drel vmed cfol kemoterodette, ogeghugsardet
var el t slikt mote hos Johann es Mokastet pA
nedre Bjorke eln gong. Det var vel vlnstre som
i
(Fort.I. !ra l ide 32.)
fekk lll det molet tenkj er eg, for • Mokaslen•
var Ihuga Vl ll$tremann då, og eg hugsa r at
amtmann Viggo Ullmann var der og tala. Han være med og- reise dette Gudsh~t - dette
brukte låvebrua som talarstøl. men kva han cTempl et i skogen , . Det er jo så sjelden en ny
:mh:gr !fn~e~te ~te på. Delte var vel ! 1806 kirke bygges at takknemligheten er så meget
større, og jeg er sikker på at Strumsoddbyg17. mal 1900 var det cfolkefesh pA Ruds- dlngene kommer til å bli glade I kirken sin,
moen. Det var vel hogre som stod for skipinga
av denne festen vi! eg tru. for høgremannen og vil soke dit ofte og få gavn av a~t I sitt liv.
Carl Aas fri. Hu rum var der og tala. Og det var Jeg har da den ære å be Nørderhov kommune
nok helst hogrepolltlkk han tala, trur eg, for ta vare pA Strømsoddbygda kapell , og jeg er
eg sat ved sida av Johannes Mokastet, og rett forvlssetomatkommunenvedslnevalgt.etllsomdetvarsahansohalvhøgt: cTøys,sludder, l!tsmenn vil ta godt vare på ka))<!llet I all
elendig sludder, , og llknande, 50 vlnstremannen var nok lkkje so hent nøgd med den 17.• framtid.
Denne nokkel jeg nå skal levere til ordfører
maltala. Eg tykte det var keldsamt å høyna på.
men det var no 50 - eln tolvåring og el pol!tl!.k SOibakken. må Jeg fortelle lldt om: Den har
tale -.
vært nøkkel Ul den første kirke nede I Lunder
Leld pA spela hornmusikken opp og då var - den stavklrkensomstodllkevestrorOppedet lkkje keldsamt lenger på Rudsmoen.
gaard og som Ifølge foged Wlels hlstorteMen no lyt det ven. slutt med desse cmlnn e,.
lm!nsto ror denne gongen. Det har vore moro- gnanskn!ng ble oppført I det 12. århundre og
samt for meg å sltja her og skriva dette og revet I 1750-årene. Nøkkelen ble pløyet opp
lik.som cleva oppath det gode gamle dagar, hjemme på Lundesgården på ckjørkcåkeren,
men det er vel pA det uvisse om tesa.rane som ligger like Inntil, for ca. 50 år siden tykkjestdetsame.
Jeg husker det godt. Nå skal den for all fremtid få være kirkenøkkel I Strømsoddbygda, ogdet er med ærbodighet jeg overrekker den Ul
deg, ordfører SOibakken.

T emplet

skogen

RINGER IKE

EN BRUKSKUNSTNER
Nils Hansen Korne!iusbrAten le,·de len ge før
betegnel ~en brukllkunst kom i bruk. Ha n fØdtes plt Ham,ebrAten, en d'orlengst nedlngtp\au
i SjefsgArdsstrØket pA Øst!ia av Stei nsfjorden,
i 1835 og dØde i Korneliu sbr!i.ten i 1927. Denne eiendom kj øp.:e far haM i 1814.
Han var , netthendt, flink med finga sinec,
Ill\ folk som kjente ham flittig og produktiv, mlt føyes til. Det var hardt lønnetre og
rau sannstein han arbeidetmed, og disse rAemnene hadde han nok av omkring seg. Hele
KorneliusbrAten er et vakkert avrundet nes av
hard sandstein som har holdt s tand mot Artusenen forvitring. Her drev han hellebrytning,
OgavogUlfanthannoenekstrapeneheller
og steine r som ble tatt \'are pA. Da den nye
Kristianiaveien var ferdig i 1858. ble denn e
rodelagt,oghvertmatrikkelnummerhadde sitt
cstøkke> til vedlikehold, og sin veistytte, som

med en pi! viste retningen og antallet alen. En
hel del av disse styltene laget Nils, og de var
d forseggjorte og vak kertutført at en kunne
bestemt si atcdenne stytta har'n Nilshpg"gi>.
Selv hadde han ei, den sto ved Koperud eller
se nere Tyrifjord Hotell, og var særlig fin, med
forsi ri nger og blad og blomster. Hvor ble det
a v den ne, og alle de andre? Et kommende ni•
muse um t renger gamle veistytter. PA Hole
kirkegArdstltren gravstein,-han h uggflere
l!Om stodder - mendenne,somstArvedfi!tre
side n, blir pietehfull t vernetom av eierne.Se
noye på den slanke, hoge steinen med de va!trt
forsi ringene. He r !!Om i alt han luget, 111 han
igj en noe av seg selv, og med følelse har h•n
i fine s trek hugget inn den nedgående sol o,·er
nav nene - li vsdagensel utt.
Kom han O\' er noe n kro nglete lønnerøtte r OIi'
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knær, tok han \'are pA dem, det ,•ar crpnnin>
\'ed-,•ed med bØ!geri,ogi de!11nge,·inter•
kveldene skapte han dem om til de lekreste
auser og skjee r. De fleste av diue er borte,
uUllitt, men noen er heldig"iø be,·ar1, og diue
viser at han hadde en utpreget formsans. Alt

1·11r nett og lett, med en eller annen utskjæring
eller et ornament. lian gjorde aldri krav pi,
ellereng11ngtenktepA,atdettevarkunat,det
bare 111.g til ham, det var 11eh•fplgelig at 11Jik
~kulle tingen \'ære, til glede både for en selv
og den 10m fikk den. lian brukte den tiden
:<Om trengtes , her \'ar ikke no slurv og hast\'erk, men han utn)'ttet ogd den dyrebare
ga1•esom tiden er.
Jeg husker Nils KorneliusbrAten aom en
nærmel!t 11peb)·gd mann, med stort, h,•itt fuUfkjegg og en hØSf, bnr skalle. lian hadde så
lett et gangelag, Utrolig sterk var han. Som
ne,•nt braut han heller og aolgte. - Omkrlng
1880 og framo1·er kjØpte eieren av Stor;ya,
h·ar Rrtteraker, 011p heller l11ng11 fjonlen, og
med båt ble de fraktet til s,•ang11trand. Hellene
ble båret ombord 01•er ei plankelppe, og engnng
bnr Nil11ei helleaom var to alen pA hver kant
og to tommer tykk. Da egem·ekten på aand11tein er 2,2, blir ,·ekten 180--190 kilo. En
gang. det var pil t'ekja:r, de r Ole F ekjær dre,•
landhnndel, bar han to hundrekilOJI mjølsekker pA ryggen. Den ene tok han på aelv, og
denandrelatokare.rplt1•er11oppl. Jl anva r
6Vær til A cdragu - ta ryggtak - b rytni ng
sier "i idag, bAde romersk og fri. l\len Nih1
klemte •vll'n·ekterne i bakken !lå det drønn.
Teknikk •ier
Peter Lyse.
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llcgravclscsmt1t cr og begravelsesskikker i ddn· tiilc r
01n>ugnet ener fortellingeT, bere1ninger, .slmfur og egne nOlmrr

~-ed 0. Loeshagen, Haug
skal være gitt tll å bygge det pa en avsides
plass> av kirken. Men drn egenrådige offlstr
på Næn;tad har neppe brydd seg om hva kongen I Danmark mente med en avsides plass.
Han har oppfort huset bare 4,25 meter fra kirkens nordre ,·egg. Det har vidt utsyn mot Nærstad.
I kjelleren hviler to mannspersoner og en
kvinne. Likene er balsamerte. De hviler pl
humleblomster eller rosenblader. Hvem de to
manspersoner - en stor og en mindre - tr,
kan ingen med sikkerhet sl. Kvinnen er Maren Pauline Borchgrevink. Pl\ navneskiltet, en
Næraladhu&el
firkantet, opphøyet b!!kkplntc, prydet med
forgylte kuler og kloverllgnendc blader, slir
'V- ed Haug kirke slår et gammelt grav• følgende :
kammer. Det har gjennom lange lider bUlt
Herunder hviler Hædersqvinden
kalt cNærstadhuseh . Den siste reparujon ble
Maren Pauline Borchgrei;rnk
bekosletav familien Beip.
fød Bye
Huset er bygd av solid gråstein. Muren er
nesten metertykk, hvitkalket utvendig og Innfod den l1de September 1118
vendig. uten vinduer, men med luft.glugger I
dod den !Ode Deeember 1841
syd og nord. Det står syd-nord-vendt med lav
lng;rngsdor mot syd. Den er l,55 meter høy. Et Monster ror Huusmodre, Retskaffenhed,
Huset er 4,70 meter langt og 4,30 meter bredl. ædel Tænkemaade, Troskab og oprlgtlgl VmHøyden Ul takskjegget er 1,80 meU'r og til skab. Vare I hoi Grad forenede med hende5
jordiske Vandel. Fred med dit $tov
møuet 3,15 meter. Det fins Ikke navn eller årslall og Ingen forsiringer, alt er enkelt og
stn-ngt. Oulveterlagt.av,være, loseplanker
over en tre meter dyp gru. Den skri.ner ned•
over på alle sider, og I bunnen er det plass til
to kister.
Det fins Intet skjøte på den grunn grav.
kammeret opptar, og det er Ikke betalt avgift
Ul kirken som for andre gravsteder. Det blir
da et spørsmål om det Ikke kan betraktes som
kirkenselendom.
Ifølge antikvar Anders Bugge kan en gå
ut fra at huset er bygd I 1100 tallet. Kaptein
Andreas Ta nberg, som var eler av Nærstad og
dodederl 1100, mener en har reist grav kammeret. For å kunne bygge et slikt målte en
Martn
sende soknad m kongen I Danmark. T!llatelse
Paullne Bye
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I bunnen på kjelleren er det. som før nevnt,
plass til tø kisler. Kisten til Maren Pauline
står derfor oppå kisten til den store manns•
personen
Kistene er av furotre. De har massive bly•
skmer I lokket, trenagler I hjørnene og bærehåndtak av tau
Hvem hviler I disse kistene?
I den øverste hviler Maren Paullne Borch•
grevlnk. I kisten under antas å hvile hennes
første mann. lensmann Johannes Bye. Han
døde på Nærstad og ble begravet I Haug
Kisten har navneskjold. en oval blikkplate
Den er helt fortært av nist. Den kan derfor
Ikke fortelle hvem den svære mannen er. Den
andre mannen hennes, forlikskomlssær Borchgrevink, er begravet ved Norderhov kirke
I cVore gamle gravminner> forteller anllk•
var. professor dr. Anden. Bugge at det var
strenge regler for begravelser. Det var tre
rangklasser. Til fprste k/,use hort.e landet.s
høyeste offiserer og embetsmenn. De kunne
bli begravd med mange fine ting. Etter slike
begravelser hendte det at gravrøverne var på
ferde. Om natten grov de Ilket opp og stjal
verdien. Tl/ ønnen. k/a.ue hørte andre offberer
og adelen De kunne få ha eketresklst.er med
}embeslag. TIi tredje kliu!e sognet alle andre
De kunne bare få ha furutres kister med trenudder
De tre kistene I Nær.stadgravkammeret er
av fumlre. De er satt sammen med prlml•
live trenagler. Kisten med den minste
mannsperson I er forsterket innvendig med
smldde,prlmltlvev!nkeljern.
Etter dl.ue regler skulle kaptein Tanberg
hatten solidere kiste. Men på grunn av
klage over hans urimelige og harde ebersls
fikk han Ikke avskjed som andre orrlserer,
rru-n ble rett og sleU avsatt. Han kom derfor
ut av offbers. og adel.$$tanden, og ble degn.·
dert Ul tredje rangsklasse.
Det fortelles at kaptein Tanberg fikk en tn.•
gisk død. 1796 var en regnfull sommer og hø.'lt.
Komet råtnet på marken. Da han var ute for
å inspisere Innhøstningen, løfU!t han et råttent kornband mot himlen og sa: cHer ser du
skamma dl, Vårherre.. Da falt han død om.
I Norske lntelllgens•sed!er nr. 37, 1796 kan
en lese følgende
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<Efter nu brugel!g Maade skal Jeg herved
sørgellgst beklendtgore.atdetbehagede Livets
og Dødens Herre at henkalde fra dette Timellge min dyrebare Svoger Capltaln Andreas
Tanberg paa Gaarden Nærstad paa R!ngerlket
den 23de Augusti; forvl$$Cl om Deeltagelse I
vort Tab, frabedes skr!ftllg Bevldnelse derom
av vore Respectsble Venner
Helgeland den 28de August! 1796 Paa egne
og fraværende Søskendes Vegne Tasten Bye.•
Kaptein Tan/Krg

ble eler av Næntad etU!r morerui død. Under
skifteforretningen kjøpte han gården 15. aprll
1757 for 1800 riksdaler. Han var en fremragende og dyktig Jordbruker og tjenUl med
årene tilstrekkelig Ul A l!lfreds.stlllc sin hang
tli kunst og reiser. Når han Ikke var i arbeide
hjemme. var han pA rei.ser I utlandet. Han skal
også ha deltatt I fremmed krig. På rideturene
sine pleide han aldri å åpne grinder eller led
Han tok hinderet. Det var en glede for ham ognidedensomlotgrlnderellerleeraliipne
og derved ødela hans sporL,llge glede. På grunn
av slu myndige og bryske VC$1'n gjorde han
seg aldri avholdt, men han ble en sagnfigur på
Ringerike, hvor han ennå Ikke er glemt. Efter
sin død vandret han ved nattetider I full rustning omkring I trappene på gamle Nærstad. Kaptein Tanberg er malt I panser og plate
med mørk p!atinfarvct parykk og gråblå øyne.
I 1174 søkte Tanberg separujonsbevllgning,
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forbitret på Gud og mennesker for sitl barn- krakker. Maren Pauline må være den siste
lose, til det ytterste ulykke\lgeekteskap,og le- som er satt Inn der. Om henne heter det: cBivet videre tilbaketrukket i seg selv. Han kjøpte satt I kaptein Tanbergs gravkammer 21. deet mål jord av ovre Alme, der hvor denne gård sember 184 h. Kisten hennes sUi.r ovenpå den
støter til Nærstad og bygde der et hus på to største av kistene. Dette kan være en av grunværelser og kjokken. Hit nyttet fru Tanberg. nene til at en antar at vedkommende muUHun ble sikret en sum penger. Huset med en gens er hennes første mann, lensmann Johan•
del tillagte jorder danner nå plassen Nyborg. nes Bye. Krakkene som Maren Paullnes kiste
Den kalt.es pA folkmunne cFruestuen~. Kap- sto på, er blitt stående Igjen oppe på gulvet.
Kaptein Tanbergs kiste har som det synes
teinen hadde Jatt henne beholde et værelse på
Nærstad. Her gjemte hun forskjellig som hun Ikke sUi.tt lenge I gravkammeret. Flere dodstok tllsegetterhvert,ogdetberettes om stor- fall inntraff. Her skal n evnes:
Kaptein Andreas Tanbcrg, død på Nærstad
mende opptrinn når han gjorde sin eiendomsI 796. Lensmann Johannes Bye, død på Nærrett gjeldende.
Fru Tanberg giftet seg i 1797 med Hans Pe- stad 1801. J ens Finne Borchgrevink (lår) dØd
dersen Smed I Hønefoss. Dermed gikk hun på Nærstad 1807. (Har stått I gravkammeret) .
glipp av enkepensjonen som Tanberg hadde Loytnant Hans Jørgen Tanberg, død på Nærtegnet for henne juli 1155. Han skjøt Inn 100 stad 1810. Christian Krefting på Viul, dpd 1814
riksdaler dansk kurant I eden allernaadlgst (medeier I Haug kirke). Johan Roede Kreltlng
oprettede Penslons casse for Land Militair fra Vlul, død 1839. Maren Pau\!ne Borchgrt•
Etatens Enker og Bøm• . Hun skulle nyde 40 vink, død på Nærst.ad 1841.
Christian Krefung og Johan Roe<le Krernng
prosent - 21 riksdaler om aaret. Paret nyttet
til Lier. Smeden pelte hennes formue, og hun ble bisatt ! Haug kirke dor derefter at omdø-de i et fattighus I stor armod. Prost Færden flyttes udl familiegravstedet ved Tanum• I
kalte henne I brev av 3. februar 1909 cvor nor- Vestre Bærum.
ske Marie Gmbbe•.
Eldre folk I Haugsbygd vet å berette at begLike ensom og ui.ilnærmellg som kapteinen ge Kreftinger ble satt inn I Tanbergs gravhadde vært det I livet, ønsket han tilsynela- kammer. Det rortelles også at det I gravkamtende å vite seg etter dø-den. Han hadde be- meret skulle hvile en spansk rldden. En av
stemt at når han I sin furutres kiste var flyt- Tanberg-offiserene skulle ha deltatt ! en
tet over til gravkammeret, skulle døren låses spansk krig. Han kan derfor være blitt ka.It
og nøklen kastes inn gjennom luftgluggen i eden spanske ridder>. Men han kan også være
veggen.
forvekslet med verkseier Johan Krertlng fra
Kistene med de balsamerte Ilk, ble !kke Bærum 1618-74.
straks senket ned I kjelleren. De stod på gulEn av Krcrtingskarene hadde begått en forvet I gravkammeret på tre par krakker.
bryU!lse. Han ble dømt til å danse med eden
Men etter hvert som det trengtes plass i spanske jomfru>, et torturredskap som cdan·
gravkammeret for nye dpde av Nærstad-eierne, set• med den dømte til livet ebbet ut. Det forkan en gå ut fra at de første er tatt ut og telles at verkseier Krefting som varen
begravd utenfor.
kjempe - ba om å få lov til å gå I den dømtes
sommeren 1936 skulle det opparbeides et sted. Han fikk lov. Jomfmen braut han I styk•
nytt gravsted på østsiden av gravkammeret. ker, sies det, og siden har hun vært cdød•,
Da støtte en på ! en meters dybde to mumler. heter det. Det skal ha hendt på Akershus en
Reste r av treverk fantes Ikke, men mumiene gang i 1600-tallet.
- en eldre og en noe yngre - lå fint I sl!!!ing
Til Haug kirke er forært en stor JX)kal (beefter hverandrepålangsav kirkeveggen. Etter ger) med lokk og med solid,masslvt tre-etui.
ut talelse blant annet av sekretær A. Lagesen, Den har rorm som en kalk, og brukes for ti·
kan en gå ut fra at det har foregått slik som den som sådan. Den har følgende tnskripsJon:
o•enfor nevnt, lnn Ul de to mannspersoner er
cHr. Propriet.air Johan Roede Kreftlng tU
blitt senket ned I kjeleren sammen med to par Wiols Brug. Fra Drammens Lastehandlere
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Joh1nnt1 Bye.

1836. - Som et laknemllgt Erklendtllghed.!
~lls !or hans dygtlge og uegenyllge Besty•
reise ar Bebygnlngen I Askerudfou
Det er mulig at de tre som ligger I gravkam•
merct er: Ma ren Paullne Borchrevln k, hennes
første mann , lensmann Johannes Bye og løyt-nant Hans Jørgen Tanberg. Maren Paullne ar•
ve t Nærstad ett.e r sin onkel løytnant Tanberg.
Av ta kk.nemllgheLsgrunner kan hun ha latt
haillll kiste bli stAende I gravkammeret. Det er
spøkend e sagt om ham at han oppnådde avskjed med pe nsjon fordi h an aldri lærte hvo rvldtkuleeller kru ttskuJleanbringes først! en
kanon.
Ette r Andreas Tanbergs død var løyt nant
Tanberg en kort tid eler av Næl"!ltad. Han fikk
si n ungesøsterd at te rMarcnPaull ne tll 11styrc
huset!orseg. l 1798 søkte han Christ ian Vll 's
konrlrmasjon på et testamente til fordel for
Maren Paullne. Testamentet lød Ifølge 3. Departementet.:s Registrant nr. 120 1800--0 1:
cUnderbekneft.ede l leutnan t Haillll Jørgen
Tanberg glør vltterllgt. At som leg har henlevet I eenllg Stand og uden Egteskab,og aU.saa
Ingen Livsarvinger haver, og leg lmedens !eg
som Eler har beslddet og brugt Gaarden Nærstad saavel.som siden efter har runden og fin•
der mig med min klere SØ.Sterda t ler Maren
Pouline Bye.s Huu.sholdn lng, samt klerllge og
omhyggelige Pleie: saa haver Jeg med god
Overlæg og velberaad Hu besluttet, og herved
beslutter at gløre hende til min eneste Arving,
da mine SØ,skende, som ellers vare mine Arvin-

ger, ikke tnenge til, hva der lmellem dem ett.er
mlgkundeb!!veatdcele; ogsaaledeserdetda,
at Jeg herved sklænker, giver og testamenterer
til bemelte min 5'1&terdatter alt hvad Jeg ved
min dødelige Afgang maatte være elende, og
mig efterlader, uden at mine Søskende Kundskab nyder eller have nogen Deel. men alt, at
hvad Navn nævnes kan, at tilfa!de og tilhø re
hende auene og herpaa forhaapes Hans Kong!.
Malestæls allemaadigste Confirmatlon , naar
samme allerunderdan!gste ansøgt vorder.
Dels tit BeknerteLse under min egen Haand
og hostrykte Signet.
Nærstad den 28de Dccbr. 1798.
H. l Tanberg
(L . $.)>

24. januar 1800 fikk han Innvilget at han
kunne overdra gl1rden til .søsterdaU.eren !or
en pl. overdragel.a-ctotumentet fast.satt kjøpesum og forbeholdt seg til gjengjeld fri t t losji med alt hva dertil hørte for resten av si tt
l!v.
Andre begrave/.1e.1mdtu.
Før I tiden va r det mye om å gjøre å bli t,e.
gravet så tett Inn Ul ki rkemuren som mulig.
Det ble regnet for 11 være hedersplassen. Sikrest var det 11 skaffe seg plass under kirkegul vet. Enhver kunn e kjøpe seg plau der. Slik
var skikken også her på Ringerike. Ved Ha ug
klrkevardetvedombygglngen 1 1876-78 flere kister I kjelleren. Disse ble tatt ut og lagt
I en fellesgrav I det sydvest re h jørnet på klrkegl1rden.
Likene ble Ikke ordentli g balsamert , het det.
De Indre deler ble Ikk e tatt ut. Likene fikk
en klol"Zinksprøyte og ble gnidd Inn med en
salve og lagt. I urteblader. Ifølge a ntikvar Bugge ble det anbragt store mengder humleblom1ter I kistene fordi disse har den sjeldne egenskap å beva re vell uk ten I over 200 lr. Ukevel
ble det en ulldell g stank fra k!rk ekjelleme,
Den fortrsaket at folk besvimte I kirken under messen. Denne begravelsesmåte ble derfor
rorbudt som helseskadelig.
Rmr,ing og rir,nalprutu.
Telefon var ikke alminnelig den gan g. Gravkapeller var det heller Ikke. De døde lå hjemme tll begravelse$dagen.
Ved en begravelse fra Hønen gl1rd I Ullerål
50m den gang var en storgl1rd , skulle det rin-
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veltet underveis og at den dode trillet ut. Elltr
det hendte at da de kom midt\·els. oppdaget de
at de hadde glemt den dode igjen hjemme. En
folgetrelsteut,ml!.ttedct settes utflerepos• måtte derfor snu og reise tilbake og hente u.
t.er nedover Løkenjordene. Nederste post sto ket. Musikk, dans og kortsp!ll horte med til
på bakkekanten ovenfor elven. Han hadde ut• m!nnemåltidene.
syn over Hønen gård. , Midterste post sto på en
I folkeminnet lever mange underlige berethøyde lenger oppe. Han hadde usyn til po.sten
nedenfor og samtidig til den lenger oppe. Slik ninger. Var det en legdekall eller kjerring eller
var det ordnet til øverste post kunne gl signal en føderådsmann som var dod ser det i mange
tilfelle ut tll at det ble drevet gjon med Ilt!lrlnge melt.åmet.
Ved prost Færdens gravferd I 1912 som gikk kene. De kunne bli anbragt slik at nattefrieren
ut fra Norderhov kirke skulle det ringes tlJ I mulm og mørke rev Ilkene ned fra de lemmer
føl get kom frem til Haug kirk e. Det var Ingen de var anbragt på. I denne forbindelse kan
signalposter. Ringerne måte beregne den om- nevnes den gamle llvorskonen wm våknet opp
t ren lllge tid. Kirkeklokkene I Norderhov skulle ved tobakksluk.ten inne i værelset. Hun mille
ringe til Hønefoss-klokktne kunne overla, og få en myk og legge seg på sengen på ny. Da
al til 1h1lt skulle Haug-klokkene ringe lll føl- hun dode andre gangen og en var uforsiktig
og tente pipen inne i likrommet igjen. sa husget kom frem.
Ved ,store. begravelserfra Asbygda begynte bonden: Vær ikke så uforsiktig å la tobakksringingen som regel når følget kom rrem til royken komme Ul neseborene hennes igjen. elBølgen. cVi begynner når vi ser dem på Bøl- lers risikerer vi a ldri å b!i kvitt henne.
gentoppen>, var det alminnelige ordtaket. Fra
S,xsielle bestemmelser ved selumord.
et bestemt punkt der kunne følget sees fra
kirketårnet. Ingen husker at det ble nyttet
signalposter fra Asbygda. Forresten avhang
En selvmorder måtle begraves på en sær•
ringingen i stor utstrekning av crang> og skilt måte. Det mille ikke ringes med kirkens
cstørrelse>. Det kunne derfor bil ringt helt for- klokker for ham eller henne. Heller ikke mAtte
skJelUg ved de enkelte gravferder.
en bære liket gjennom kirkegårdsporten. Det
Ved begravelser måtte de pårørende huske målte hales over muren et eller annet1ted.
på å sende tilstrekkelig med matvarer m gra- Jordfestelsen -detreskuffermold-varfor.
verne og rlngerne. Det måtte heller Ikke glem- budt.
mes å sende med nødvendig antall drammer.
Hans M. hadde tatt livet sitt. Følgelig fikk
Disse sakene ble bragt fram på forhånd. Var han Ikke de tre 1kuffer mold. Søsteren hanJ
de mye på clerka>, ble det ringt lenge. Men kom da Ul pro11ten og jamret seg for at hun
var det lite ,så skulle det ikke bli mange Ikke ble kvitt'n Hanl. Han viste seg for henne
cklonk.u.
rett som det var. eV! skal soke på amtmann11Oravolsferdene kom orte Ikke frem til kir- kontoreh, sa prosten, ,og hore om vi rår 101
ken for I tussmørket om kvelden. Det var der- til å jordfeste han, om det kan hjelpe•. Tilfor mange ganger vanskelig å se hvem eller latelsen ble gitt, og Hans fikk de tre skuffer
hva det var som kom. Ved Haug kirke ble det mold. Da det var gjort, sa prosten tll klokkeen gang ringt for en halv favn ved som kom. ren: cNå kan du hilse Hans M.s søster med det
En annen gang mente ringeren å se at det at nå skal hun være ham kvitt. Nå skal han fl
bllnkH I vognhjulene. Kirkeklokkene ble sau I bli der han er>.
gang, men da Ingen kom , måtte de stanses
cHva skal vi tro om sånt?> spurte klokkert'n,
Igjen.
cDu kan tro hva du vlb, svarte prosten. •men
Jkke sjelden tok de mlnnemåltldet hjemme på så vi alt som svevde! blant oss, sA døde v! øv
forskudd. Det ble spist og drukket både vel og forskrekkelse både du og Jeg~. Dermed 511tte
lenge. De som var med I likfølget, kunne være han hatten h vast på hodet.
temmelig omtåket. Det hendte at likvognen
{0,er Ul lide 11 1

ges med kirkens klokker fra følget satte seg
I bevegelse på gården og Ul det nidde kirken.
For at ringeme I t.åmct skulle få vite når
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FIN N EBOSE TNINCi
PÅ NORDMARl<A

!

Om finnenes bosetning pA Krokskogen
liarværet skrevel meget og interes!lllnt. l Sørkedalen og Nordmarka var det ogsA i
gammel tid stor bo!letning av finner. Ellers
vardetogsA finneiTI\·nsjon 1IA 11ndre knnteri
landet.
Ser en på kart over Sørkednl 0g Nordmarka
trefferen strnks pA n11vn90m fortelleratfinner har ryddetog b>·gget i gnmmel tid.Gamle
tolk k11nfortelleomdi11!1e-ogalltid11tdevar
noen o•'erlag fæle folk. svart.s.mu skede smA karer som aldri visste forskjell 11A mitt og ditt.
Slou 0g brukte kniv, og ø•·righeta hndde alltid sviert bryderi med dem.
Jn, slik lAter det overalt nAr finnene kom
pA tale. Allikevel ,•ar det nere som var strevllOmme og flinke til A rydde jord 0g bygge og heller ikke ufredelige. On jeg i mine guttednger stod i en skiklubb, og vi holdt til i SØrkedal - gikk vi stadig opp FinnerudhØYden. og der IA en liten. velstelt gård som het
Finnerud.-Finneneher\'arseh-eiere.lkke langt unna ligger Svnrtorseteren,
som tilhører studentene i Oslo, og brukes til
sportsklubb. - I 80-Arene kjøpte profes!!Or
Schjøtt Finnerud gård !!Om han brukte

!!Om utfartssted i mange år -

vinter og som-

Videre oppover L.-inglh·assdraget kommer vi
Finnerud s11Cte r og Spålsætra
vedva111111,·!lllmmen11,·n-ogikkelnngtd"rfrn Ka tnosn. og~A ved 1'ann av !lllmme navn.
Alle di!l!le steder har tørst finner ryddet og
byggetutidet16.Arhundre.
'fn1ktene1•nrveldetreneE!dorntloforslike
folk. Vilt og fisk i overflod. og ellers mye til
Ji,,ets op1,hold. Men l>eat av alt var vel at
øvrigheta IIAgodtsom aldri be!ijlktedisse u1'ei!!Omme skogst rekninger. Men engang- det
1·nr begAH et drap herinne. nådde endelig lo1·ens arm den 11kyldige, nemlig På I A n der s en S1,Alen, aom ble 8/llt på Akershus i
jern og bolt og til slutt hcnretlet. Justisen var
jo idcntidikkesenomAln$karprctteren fA
bruke øksen. Aldri har jeg hørt fortalt h1·orledes det forholdt seg med dette drap. En knr
fm Haugsbygd fortalte om en ung jente 90m
var for11vunnct fra bygda. Folk trodde jo i de
tider at når mennesker iforsvant, li!: var de
bergtatt- hvilket de OIJ'sA mente om denne
jenta.
Senerevistedetscgatjentavarpll.SpAlen
til
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og hadde alått 11eg til der. Tilbake til bygda
ville hun alelt ikke. Noe ah•orlig rov var det
,·el ikke. Det var .11preke karer der, og det ,·ille
og 110rgl9&e liv tiltrakk kanskje denne tenåring. lien fæle till 1tje\e varde nok. Kl"plter

og især hester, forsvant fra bjjnderne. Hestene
dro de Ul Christiania med, og 110[Jrte dem pal
marked.
I min ungdom - jeg er fØdt I Vestre Aker
- f ikk lpkkene omkring Kirktveien, Vestre
Akers kirke og Hegdehaugen om hP3ten be39k
nv noen smi sva rte kan>r 110m var vanakelig
å fonti. De bar av~re 11ekker folle av skogs-

fugl, hare, trost og aidena,•ans til kramsfugl.
Da hang det alltid vilt pi nonh·eggen av huse ne - og hos P. Ch r. AabjØrnsen hang de
alltid litt for lenge. Prisene va r kr. 1,- fo r
tiur, 0,50 for enhare-ja,detvar andretider. - Bondeguttene fra Akersglrdene solgte
ogd vil t, men mens dette allt id var skutt, var
finne neaa n11 refangetvilt.
Tegningene 11 v SpAlen og Fi nnerud gjorde
j eg i 1891 - fØrale gang jeg aa mmen med en
lO Ar eld ~brorkom diten j uliheld . Vi ,·ar
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fØr.!lt 1>å Finnerud sæter 11..t ,ar .<:l•tcrlii• _
budeie og en c11. 11-H> iir gamme! l'llkker
bnmørd jente mistenkt%! tjukk. l't på
h elden kom en .!l\'arllu!1'!1'.-l kar m1-.;I ft,•arte
ikjeggtafse r. Vi ble nn1·i~t hn·r ,ar harde tre.
benkforni1tten . .\lenshtuh•,a,j(•ntaoi,rkaren
jom1)11 opp i en .!leng hort,, i l'U krok. Det var
t)'delig kjære~ten til jent;1. \"i tro,lde aldersfoukjellen 1·11r stor. - .\kn d;1 h;u1 fikk :i,
u g .!lkjegget og noe ;LI' håret. 1:Lr det en pen
kar i 25-:\rs alderen. lian la pa hoi,r~t i nærheten, og fikk med seg ~nwr og ost tl11 han
drog. - linn ,·nr efterkommer a,· finnefolk i
Sprkedal. fortalte bu<lein. l);,gen efter var 1·i
J)A Spå!~tra. Det 1•nr stprre s.eterli1· der 0g
flere folk frn llnugsbygd - som fortalte om
Spå len til min bror.
On jeg i 1921 gikk pi\ .!!ki frn Rini,:kollen til
Oslo - trodde j eg at jeg 1·ar gått meg ,·ill
- da jeg fikk .!le nye hus der jeg mente den
gamle SpAl11-ætra 1·nr. - Det mr kjprere der,
og vi fikk 1•ite at de gamle hu~ var rel'cl, og
intet igjen av den opprinnelige bebyiniel11e.
Tenk om denne gamle sæterbebyggehse l'lr
bibeholdt. Et kulturminne og turistattrniuljon
av de sjeldne. Turi ~tforeninge11 hndde her hatt
en oppgave.
Når jeg &enere i årn kom til Telemark eller
Hallingdal og be8Økte sætre11c der - kom jtg
alltid i hu at bare ca. 2 timer fra O!lo-en
he rlig tur gjennom Nordmarka - fantes den
anmme cTidemann-Gudeske romanti ~kc sa!•
ter-idyll :> 110m Finnernd og Spålen. Christianil.•
folk i min ungdom ,·ar rue.sen aldri om som•
me ren i Nordmarka. Det 1ar vinteren med 1ki
110m lokket og da l'llrde nesten aldri lenger
enn til Bonru, og Kikkut.
Ha rald n~.
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Odelsbønder og leilendinger
på Ringerike i 1624
~
et par artikler I tidligere årganger var lellendlnger eller eiere. De eldste av disse
nv cRlngerlke• har Jeg skrevet om forskJelllge skallene var leidangen og vispren, som begge
sider av gårdshistorien på Ringerike gjennom slammer fra gammelnorsk tid, utlignet etter
tidene. Av det som der er sagt er det uten bare to sal.ser, en for fullgårder og en for
videre klart at det Igrunnen er svært lite vi halvgårder. Leidangen ble bare betalt hvert
vet om de enkelte gårdene for 160().tallH, og tredje ir og var 2 skilling pr. fullgird, vi.søten
det er Ikke en eneste gird på hele Ringerike ,·ar •rllg og ble betalt med 21.) skllllng pr. fullvi knn folge I detalj helt fra mellomalderen og gård, begge deler sat.ser som gjaldt på 1500framUlviregentld. Vikan folge det offentlige tallet.
godset t!lbnke til reformnsjonen. fordi vi hnr
Omkring 1550 kom det en ny skatt, fortnoffentlige Jordebokerfra tida før og ett.er 1600 gtn, aom var en halv du.ler pr. fullgård. Ha\vsom glr0&$noyaktlge listeroverdelte godset, P,rdene betalte, aom navnet sier, halvparten.
og da kirkegodset Ikke økte etter reformasjo- Disse tre skallene ble kalt Jordeboksskatter, og
nen, kan vi slutte tllbake Ul forholdene ror det var for å fl en oversikt over dem at de
1537. Men om privatgodset I girdene på Rin• offentlige Jordebøkene over alle gårder I landet
gerike vet vi nesten Ingenting, de ra brevene kom I stand, den eldste bevarte for vår landssom er bevart kan baregtossenkeltegllmtav del er fra 1577. Disse Jordebokenenevner bare
hvordan gårder og girdparter sklrter eiere navnet på gårdene og skatlt!beløpet, og deSJ1gjennom tidene. Ikke ett eneste noenlunde uten Jnndskyldn på det offentllge godse t som
fullslt!nd!g gårdsarkiv er bevart. Det samme Ill. direkte under kronen, men Ikke h vor ator
er I det hele tllfelle utover flatbygdene på Øst-- landskyld gårdene ellers hadde. Etterhvert
landet, mange brev som enni fantes på går- somdegirdenesomhaddellggetødeetterden
dene på 1600- og 1700-tallet er ilden gåU tapt, store Mannedauden ble ryddet Igjen, kommer
mest vel for<li gårdene har gi.tt så m)'e i han- de Inn I jordebøkene under navnet ødegårder,
del I nyere tid. I fjellbygdene er det annerledes, med en vtsøre på I h skilling. Etterhvert 10m
I bygder som Sigdal, Hallingdal og Krødsherad de blir skikkelig ryddet opp, kommer noen av
er lnngt me r av de gamle brevene bevart, og dem opp I halvgirdsklassen.
Disse skattene varsmil.. I gammelnors k tid
ette rsom den dele n av Ri ngerike som ligger
nærmeat disse bygdene, SOknedalen, hadde var de langt høye re, men de var fastsatt I
mye •mband ,,est-- og nordover I gammel tid, mynl, selv om de Ikke alltid ble betalt I mynt,
er det mullg å følge gårdene der noe lenger til- og ettel"$0!II myntverdien sank I hele mellombake I tida enn andre steder på Ringerike. alderen. gikk verdien av skattene ned. En fullEllers er det f011il etter 1600 at vi begynner i bonde på Ringerike I 1300 som ville betale sin
fl full oversikt over hvem som elde det pri- vlsore I varer, måtte etter den tids tak.ster ut
vate godset ! gårdene. G runnen til dette er at med 8 kalves.kinn eller 7,7 kg. smør pr. år, me ns
fra den tid begynner skallene å pke, og regjer- fullgårdsmannen I 1560 bare målte ut med
Ingen beu nner å kreve odel.nkatt a v dem som l ¼ kalvsk!nn e\ler0,856kg.smor (smorprlse n
elde Jord. Fpr den tid ble ska ttene utlignet haddt gitt opp I forhold til skinn prisen) . Den
etter gårdene og betalt av brukerne, enten de halve daleren I tori ng (det gikk I 1560 48 ski! -
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ling pA daleren) svarte til prlsen på 12 kalvskinn eller en hud. 7-årskrigen 1563- 10 forte
til ny inflasjon, og samtidig trengte staten
mer penger, og den begynte da å skrive ut ek•
straordlnære skatter, som temmelig snart ble
ordinære, akkurat som andre ekstraordinære
tiltak. Det var mange forskjellige av dem , men
den viktigste tor oss I denne sammenheng er
den alminnelige /ond.skalt, også kalt lellendingskatten, som ble å rviss fra 1623. Den ble fra
først av utliknet etter samme sats for alle fullog halvgårder, mens ødegårdsmenn og en del
andre betalte halv skalt. Men etterhvert som
skatttesat.sen Økte, ble det meningsløst å la alle
skatte likt, rike og fattige, gode og dårlige
gårder. Så ble den ordn ingen innført at de
bønder som hadde en forholdsvis stor landskyldinn tekt av jord de elde sku ll e betale
O<Ulsskatt . De betalte da en viss brøkdel av

landskyldinntekt.en, oftest en fje rdepart, I
odelsskatt. Men bare de bønder som hadde sA
stor inntekt at den ne brøkdelen overst.eg
satsen for den vanlige del\endl ngska ttem
betalte odelsskatt, de andre ble skattemessig
sett regnet som leilendinger. I skattemanntallene for landskatt.en er de som betalte odelsskatt. oppført særskilt, og de gårdpartene de
elde er spesifisert. Slike skattemanntall er
bevart for Ringerike fra 1612 framover, og de
er en viktig kilde tll kunnskap om hvem som
elde jorda pl Ringerike. Men alle de små jordeierne, og de var de fleste, kommer Ikke med
I disse manntallene. I 161 2 var det således
bare l tte bønder som betalte odelsskatt på
Ringerike.
Men heldigvis var myndighetene Ikke fornoyd med de oppgavene om jordegods som kom
Inn gjennom skattemanntallene. I løpet av
1600-tallet ble det flere ganger utarbeidet såkalte odelsjordebpker, hvor alle bpnder, borgere
og adelsmenn I hele landet fikk skrevet opp
hva de elde av jordegods, ent.en det var mye
eller lite. De fø rste Jordebøker av dette slaget
som er bevart stammer fra 1614-15, men de
gjelder bare det godset bpndene elde. I 1624
ble det på ny tatt opp odelsjordebøker, og nl
må både adelsmenn, bønder og borgere I
byene oppgi det de eler. Ved l gå !gjennom alle
disse listene skulle en, teoretisk sett, kunne
finne ut hvem som elde alt det jordegods som
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var i privat eie i landet i Hi24. Men dette er
ikke så lett som det kan hores ut
Først og fremst er det den vanskeligheten at
jordegodset va r spredd på langt flere hender
enn I våre dager. Nå er det gJeme slik, at den
som bruker en gård, han eier den også. Men på
1600-tallet var de fleste bonder leilendinger,
og gården kunne være delt mellom en hel rekke
eiere.og det gjelder enten eieren varoffentlige
institusjoner eller privatpersoner. Det henger
Igjen sammen med arvelovene og med mange.
len på penger. Når en mann som eide en gård
døde, ble godset delt mellom bama, som alle
hadde rettlilarv,dotrenenrvet riktignok bare
halvparten av det en bror fikk, men alle skulle
være med på delingen. Eldste bror hadde
åsetesretten , og kunn e lose ut sine sosken. men
i de aller flest.e tilfelle hadde han ikke penger
til det, og så arvet da hvert barn en del ai·
gårdens landskyld. Hvis tre broeire arvet en
gård på 30 lispund skyld, fikk eldste bror 10
lispund Ul eiendom, og måtte hvert år betale
sine brødre 10 lispund hver. Hvis han så girte\
seg med en som hadde arvet gods i en annen
gård, kunne han få landskyldinntekt derfra,
mens han betalte til andre landskyld av sin
egen gård. Og ennå på 1600-ta\let var dette et
temmelig vanlig forhold. Noen ganger kunnt
bøndene foreta makeskifter for å få godset sitt
mer samlet, men det var ikke alltid det passet.
Og ved giftermål kunne landskylda komme pi
vivanke, slik at bønder på Ringerike kom Ul
l ele gods I a ndre bygder. mens folk på Hadtland og Modum elde gods på. Ri ngerike. Nlr
en bonde trengte penger, kunne han pantsette
den landskylda han elde ctll brukelig panh til
en som var vel beslått med penger, enten det
nå var en annen bonde eller en bymann, og
nå r jorda va r pant.satt, fikk panthaveren land·
skyldinntektene helt Ul pantet ble Innløst.
Dett.e godset, som ble kalt pantegods, I mot·
setning til odelsgods, var således I reallte\ell
pant.haverens eiendom så lenge pant.settingen
varte, og han måt te skatte av det som av sitt
odelsgocts.
På grunn av disse forholdene har I tidenes
løp mye av landskylda av Rin gerlksgårdent
kommet på utenbygds folks hender. For •
finne ut hvem som elde jordn på Rin ge rike 1
1624 ml en derfor gå Igjennom oclelsjordt-
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bokene for alle nabodistriktene også. For odelsJordebokene er satt opp distriktsvis, og det står
bare hva hver mann i distriktet eide, Ikke
hvilke utenbygdsfolk som eide parter l distriktets gårder. Under Simen Honen I Hau g står
det således hva han eide av landskyld på Ringerike og i forskjellige andre landsdeler, men
dctstårikkehvemsomcidedendclenavlandskylda I Honen som ikke tilhorte Simen sjol.
Derfor må en gå igjennom odelsjordebokene
for lalle fall hele Østlandet for å få ratt I
eierne av alt Jordegodset, men nå er det så
at ikke alle futer (det var de som tok opp
odelsjo rd cbokene) var Ilke omhyggelige med
arbeidet, orte noyde de seg med å skrive at
den og den eide så og så mye landskyld I den
og den gården. uten å si hvor gården lå, og
dermed er vi Ilke langt når det gjelder gårder
med vanllg navn, slike som Sørum. Solum. osv.
Fra 1647 blir skattemanntallene mer utrorllgc, fra nå av blir det ikke bare oppgitt hvor
mye hver bonde gir i skatt, men også hvor stor
gården var, dvs. hvor stor landskyld den
hadde. og hvem som elde landskylda. Fra dette
åretbllraltsås kattemannta\leneenslagsmatrikler. Ved å folge eiendommene bakover I
tida fra 1647 kan en av og til være så heldig
å få tak I en gårdpart i odelsjordebokene fra
1624 som en ellers Ik ke kunn e Identifisere. Av
private skiftebrev og skjoter er det bevart så
Ilte fra 1000-ta!!et at det Ikke er stor hjelp!
det. Men på gru nnlag av alle Jordebokene fra
1624 , og de eldre Jordebokene over det offentlige godset, er det mulig å sette sammen
en noenlunde fullstendig matrikkel ror Ringerike for 1624. Lill hj elp har en også av en alm!nnellg jordebok over alle gårde r pA Ringerike fra 1616, som vcsentllg gir opplysninger
om de gamle jorctebok.sskattene, men som også
forteller hvem som var byg~el rddig over gården, dvs. hvem som bestemte hvem som skulle
være lelltndlng på de gårdene brukeren !kkt
e!dt. Bygselrådlg var den som eide mest I gården, og I tllfellc to elde like mye, skulle cbcste
mann• ha bygselen, dvs. den som stod høyest
pA rangstigen, kongen før biskopen, presten
ror bonden osv. Når en bonde er bygselrådlg,
står det dessverre ikke hvem han er, bare at
det er cbondegods•, men ellers er den bygselrådige navngitt 1 16 16.
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Det kan ha sin interesse å finne ut hvordan
det private godset var fordelt l 1624, selv om
vi får noyaktige opplysninger bare 23 år seinere, for i 1647 hadde jordelendomsforholdent
alt begyntå forandre seg. Mye av det gamle
adelsgodset, som hadde vært I hendent pA enkelte store adelige familier i hundrevis av år,
ble solgt tll byborgere i de tte tidsrommet, og
likens var en god del gamm elt bond egods kommet over Ul borgert I Kristiania og pA Bragtrnes. Sagbrukene ved Honerossen og dt andre
rossene pA Ringerike hadde gjort mange rike,
og hadde fort til at bøndene fikk mtr penger
mellom hendene, og de ble bedrn I stand tlJ å
inløsc arvegods og samle gårdene. Utvik llngen
fram mot mer utbrtctt sJo!ele hadde så smått
kommet ! gang. I 1624 var forholdent ennå
om trnnt som de hadde vært I hundreårene for,
med små landskyldparter spredd på mange
hender.

11. Gårdene i Haug l 1624.
Nedenforha r Jeglage t enlisteoverallegå rder i Haug i 1624, med opplysninger om bruker
(etter skattemanntallet) , skyld , og tier, så
sant jeg har kunntt finne det ut. I noen til •
felle opplyser jeg også hvem som var bygselrådig. men ! de fleste tilfelle sier det seg selv.
Den bygselrådlge hadde ved siden av sin landskyldinntekt, også intektent /prstebygsel
hver gang en ny lellend!ng tok over, og tredjedrstake eller holding hvert tredje år, begge
dele r etter fast takst pr. skyldenhet. På noen
gårder (f. eks. VA.gård) ertnktltedelerav gården utiik!lt med egen bygsel. På bondegods
htndtedetatarvlngenedeltebygscltnsomannttarvegods.
Gårdsklaru.ene full-, halv-, og ødegård er
stadig I bruk, men skaUemanntalltne har også
en mbrikk som har tittelen cHusmenn og
håndverkere•. De fleste av disse husmennene
tr rydningsmenn som nylig har begynt å
rydde opp en gå rd. De svarer derfor Ikke til
seinere tiders husmenn, for de gårde ne de drev
og ryddet kom I de fleste tilfelle opp I octegårctsklaSSt!n noen år seintre, mf'nS de vlrkeUge husmannsplasser tilhorer er, seinere tid,
og sjelden ble virkelige gårder. De gårdene som

,.
var brukt av silke .husmenn• h:ar Jeg derfor
nedenfor kalt rydningiplturer.

Jeg har satt. opp gårdene I alfabetisk rekke•
folge. I en mer grondlg historisk framstllllng
som forhåpentlig en gang blir skrevet, ville det
væreriktigere åta gårdene I geografisk orden,
men I en oversikt som gjelder et enkelt år er
det like praktl.!k med en alfabetisk liste.
De landskitid.slag vi får å gjøre med I Haug
er: Skippund å 20 lispund, I hud eller hudlag
Il 12 (kalv)sldnn, og I såld å 12 seling. I hud
regnes for å være Uke mye verd som 10 lispu nd, og I såld svarer til 5 lispund, ogsl kalt

en fjerding. På 1600-tallet ble landskylda ofte
betalt i penger t11 landdrotlen, eieren, etter

fast takst.. Nedenfor har jeg regnet om hele og
halve huder og såld Ul Jlspund, men mindre enheter, som to skinn eller 3 setting, har Jeg latt
sUt. for Ikke l få for mange små brøker. Når

landskylda I 1624 på en gård ikke er kjent ,
har Jeg oppgltl den fra 1647. PA noen ødegårder har nok skylda pkt fra 1624 til 1647, men
svært sjelden på andre gårder.
Alm, rydning.splass, bruker Even, som også
har ryddet den. Skyldsatt ca. 1618, skyld:
2 skin n, ele r : Kongen.
Øvre elle r Nordre Alme, halvgård. Bruker :
Helge rra om hosten 1624, for Ola. Skyld
1642: 30 llsp. 3 5eUlng. Eiere: 5 lisp.: Adebmannen Kristoffer Galle, pant.salt til Laurits Hanssen I Oslo. 10 llsp.: Brokeren. Resten ve t Jeg ikke hvem som elde. I 1642 lllhorte det Gudbrand Hen, dels som odel og
dels som pant.
Nedre eller Søre Alme: fullgård. Bruker Mik•
kei, S kyld: 40 llsp. Eiere: 20 lisp. Kristoffer
Galle. pantsatt Ul Laurlt.s Hans.sen I Oslo.
10 llsp. Peder Kn ud5en på Toten. 10 lisp.
Guttorm Hamnor I Hole.
Amundrod, pdegånl.. Bruker: Ola. Skyld l såld
kom - 5 llsp., U\horer Norderhov prestebol.
Aske rs rud , ødegård. Bruk er : Even. S kyld : 15
llsp. Eiere: 10 llsp. Borgermester Søren Mogerusen i Oslo. 5 llsp. J evnaker ki rke. Er
kanskje av og til I mannt.a llene blandet
sammen med Askersrud, en ødeglrd som ble
bru kt under Setrang, og h vor det bodde en
h usm&nn.
Nordre Aslaksrud , rydnlngsplass; bruker: Nils.
Skyld 1647: 7 ½ llsp. Eler I 1624 ukjent.
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Søre Aslaksrod: Ikke nevnt for i 1626.
Aurdal: pdegård; bruker : Er lk Olsen. Skyld
3 li.sp. Eier: Kongen.
Auren, fullglrd . Bruker: Harald. Skyld 1660:
82 ½ lisp. Eiere: 25 lisp. Harald Au ren sjøl.
5 llsp. Sjurd Tan berg. 2 ~3 !isp. Norderhov
prestebol, 15. llsp. av cAuren ødegård>. •Dt
remsårsalter. I Hamar. nl underblskoptn
I Oslo. 5 llsp. Kongen. Resten ukjent eitr,
men sikkert bønder.
Vestre Berg, fullgård . Bruker: Amund Hal•
vordsen. Skyld 30 lisp. Eier : Kongen.
østre Berg: fullgård. Bruker: Knut. Skyld 40
Jisp., men I 1660 45 llsp. Eiere: 10 lisp. Karl
Kjorstad I Sandsver. 10 Jlsp. Loden Granum
I Land, 5 Jlsp. Siri Gjevlen med barn ! Land,
7 ~ Usp. Knut Fredriksen I Vnng 1>! lledmark, pant.eg:ods. Resten ukjent.
Borger, bruk under Klekken. Skyld: 5 Usp., til•
hører Verne klost.er.
Bølgen; fullglrd . Bruker: Alv. Skyld: 50 11.sp.
Eiere: 30 llsp. Alv Bølgen sjol: 15 llsp. Mlk•
kei Nil55en I Lier: 5 lisp. Nonneseter kl0$ltr I
Oslo, nå under Norges Rikes kansler.
Egge, ødegård. Bruker: Ola. Skyld: t 1647 øn
llsp. Etere: 4 Jisp. Ola Hønen (I Norderhov),
I llsp. Sjurd Tanberg. 2 llsp. Tmls !arsen
ved Bragernes.
Ferden. fullglrd. Bruker: Harald Engebre!MD.
Skyld 40 llsp. Dessuten Enger, brukt undtt
J.'erden,skyld 21 llsp. Eiere: 15\lsp. Kongtn.
10 l!sp. Norderhov prestebol, 15 Usp. Ha rald
Ferden sjpl. og han eler desuten hele Engtt,
med egen bygsel, mens kongen bygsler f u·
den.
Fleskhaug, ødegård. Bruker Ola. Skyld 6 lisp.
som Ulhørcr kronen.
GJermbu, fullgård. Bruker: J akob. Skyld: 811
lisp. Eiere: 20 llsp. erkeblspgods. fra leoll
lagt under lagmannen I OSio. 20 Jisp. Martl·
kirkens communsgods, 10 Usp. Mnrlaklrkeiu
prosti. nå ka nsleren, 10 l!sp. Norderhof
prestebol, 15 Jisp. Mikkel Nilssen I Lier, 5
115p. Halvord Berg I Flesberg.
GJørud, halvgård !ra 1623. Bruker: Per. Skyld
20 lisp., som Kristoffer setrang eler.
Gunn crsby, halvgård. Bruker: Erik. Skyld: 20
llsp. som Hara ld Auren eler.
Haug, halvgård. Bruker: Nll5 1644: 20 11spund.
som tilhører Norderhov prestebol. Den stlr
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lkkeoppfort i de eldre jordebøkene for prestebolet, men det er visstnok bare en feil.
Honerud, ødegård. Bruker: Ola. Skyld: 10 llsp.
Eler: Nils Nilssen. borger l Oslo, pantegods.
SOre Honerud, bruk under Nordre, skyld: I
s kinn, krongods. Skilt ut fra 1627.
Hov, fullgård . Bruker Torstein. Skyld: I 1647
57 ½ lisp. Eiere: 20 Jisp. makeskiftet i 1575
fra Norderhov prestebol til kapitlet I Os!o.
7 ½ l!sp. Norderhov prestebol. 14. lisp. Torstei n Hovsjo!,5lisp. i en underliggende ødegård cAkcr• til Ma ria Magdalenas alter !
Oslo Domkirke. 2 h lisp. I Aker til Hole
prestebol. I 1647 hadde klokkeren i Norderhov 2½ !isp., som han vel hadde I 1624 og.
Resten ukjent.
Nordre Hval, fullgård. Bruker: Harald E
(E'en I seglet). Skyld i 1647: 42\2 lisp. 9
seltinger, men 45 llsp. 9 sett. I 1660. Eiere:
20 lisp. Harald Hval sjøl. 10 llsp. Kristen
Ballangrud på Hadeland. 9 setti ng Ola Kn es ta ng. Resten mang ler.
SOre Hva l, fullgård. Bru ker: Ola E. (E'en I seglet ), Skyld 1 1647: 52 ~~ llsp. 30 Jlsp. tllhø rte
cAltare m Jlltum • ! Oslo Dom kirke, lagt under skolen ! Oslo. 10 lisp. Ola Hval sjøl, 7 ½
lisp. Borge rm ester So ren Mogens.sen I Oslo
( ?) , 7 ½ llsp. Sindre G rinda ker på Hadeland
( ?). Det er va nskelig å skille de fors kjellige
Hval-gå rdene på Ringerike fra h vera nd re,
oglandskylda varlererllttlde!orskjelUge
Jordebøkene.
Hønen, fullgå rd. Bruker: Slme n Aude nsen.
Skyld: 31 ½1 lls p., pluss 5 Usp. av Holt ode
under Hønen. Eiere: 20 !!sp. og 5 i Holt: Simen Høn en sjøl, 4 se tting Ola Hønen I Norderhov, 3 sett. Pål Løke n. Resten. ca , 7 ½1
llsp., mangl er.
Klttelsby, rydnln gsplass, ødegård fra 1625.
Bruker : Tommes. Sk yld 6 !lsp., som O!a
Honen I Norderhov eler.
Nordre Klekken, fullgård . Brukere: Simen og
Mats, Skyld : 30 l!sp. Eiere: 15 llsp. Mikkel
Nilssen ! Lier, 15 lisp. Berte Varlo på Eiker.
Søre Klekken, fullgård. Bruker : Gunnar An•
derssen. SkY.ld: 61 llsp. Eiere: 10 Us p. Per
Krlst-offersen Braker I Lier. 5 !lsp. salt J evnaker prestebol, før Grans prestebol. Resten
mangler. I 1616 er cPeder Frosts arvinger l
Oslo• bygselsrådige, i 1642 Simen Nilssen 1
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Bergenshus len, og fra ham får G unnar
Klekken 35 llsp, som pant omkring 1642, og
omtrent samtidig 6 lispund ! en eng under
Klekken fra Peder Madsen på Bragernes.
Det er sannsynligvis den enga som l 1624
kalles cKlecke ødegård >, skyld 6 J!sp. og som
borgermester Søren Mogenssen i Oslo e!er.
I 1640hadde Gunnerkjopt5lisp.tilodelog
eie av Marte Olsdatter Varlo på Eike r.
Klette, england, under Øvre Vesteren.
Nordre Knestang, fullgård. Bruker: Lars.
Skyld 60 lisp., som tllhør te Mariaalteret i
Mariakirken! Oslo, lagt under Oslo bispestol.
Søre Knestang, fullgård. Bruker: Ola. Skyld:
60 lisp., tilhorte Mar!aalteret, lagt u nder
Oslo bispestol.
Krakstad. fullgård. Bruker: Ola. Skyl d : 35
lisp.' Eier: Adelsman nen Claus Brocken h uus,
arvlng etter Pede r Iversen på FritsØ.
Kyta, Ikke nevnt. I 1652 bru kt under Løk en .
Langenga, !kke nevnt.
Mellom-Lo, fullgård. Bru ker: En gebre t Skyld:
50 Usp. Eiere: 20 llsp. pl uss 5 I Ek ra und er
Lo t!lhørte adels ma nen J a kob Rosenkrans'
arvinger, 15 llsp, Norde rhov prestebol, 511sp.
Hole prestebol, 5 lisp. Hau g kirke.
Nord re Lo, halvgård. Bruker: Ask jel. Skyld
1642 : 2 ½ \lsp. 3 settin g. Eiere: 15 llsp. Ola
Hval, 9 .reu. Ola Knestan g (?). 4 Usp. mang•
ler.
SOre Lo, halvgård. Bruker: Anders. Skyld: 20
llsp. Etere: Kn ut F redriksen I Vang, Hedmark,
6 llsp. kjøpegods og 4 llsp, pant. Resten
mangler. Bygselrådlg I 1616 var Erik Olsens
arvinger ! Oslo. I 1624 ele r Ola v e I Flå l HalUngdal 6 settinger I Lo på Ringerike, det er
vel Nordre Lo(?).
Lundstad , ødegå rd. Bruker : Mons. Skyld I 1647:
8 \lsp, I IG42 elerMons Lundstad sjøl 6 llsp.
Ola Alm ee!er 2 llsp. l 1624. l 1616 heter det
at bonde n sj øl har bygselen .
Nordre Løk en, full gård. Bruker· Pål A. (A 'en
I seglet). Skyld : 1647 6ii llsp. Eiere: 35 llsp.
Pål Løken sj øl. 15 llsp. Simen Hønen, 5 llsp.
Ola Overgstein på Hadeland. 10 lls p. mangler.
Søre Løken, halvgå rd. Bruker: Lars. Skyld:
25 Usp. Etere: 10 llsp. Norderhov prestebol.
10 Us p. Am e Tomle I Land (?). 5 Usp. mang•
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ler. De 10 llsp. Ame Tomle eler kan også
gjelde Nordre Løken.

Marlgaard, brukt under Våglrd. fra 1626
skatt som rydnlngaplass, 162'1 ødegård. Noe
av gården vl.s.stnok brukt under SØre Alme.
Skyld 1647 ; 10 llsp. og J bismerpund fisk .
Eiere: 5 llsp. Kristoffer Galle. pantsau til
Laurlta Harusen I Oslo. Regnet under søre
Alme. 2 blsm.pd. fisk: Norderhov prestebol,
I blsm.pd. Oran prestebol. 5 l!sp. mangler,
de var bondegods seinere.
Myre, ødegård. Bruker; Steffen. Skyld I 1642
og seinere: 3 11.sp., som da tilhorte Oullaug
Tryg,tad. Ingen opplysninger I 1624.
Nerstad, fullglrd. Bruker: Simen. Skyld : 67 ½
lisp. Eiere: 10 llsp. 3 setting: Maren Nll.sdotter I Oslo, 10 Jlsp. Simen Nerstad sjøl. I 1616
var lagmann Hans Glad I Bergen bygselri.•
dlg, og hans arvtnger I 1642. I 1647 hadde
Engebret Nerstad kjøpt alt det private godset I gården. I Nerstad er det glu Inn en
ødegård, cLynde• eller dlnde•. Av den elde
Hole preat.cbol 5 l!sp. og Als prebende I Oslo
domkirke 2½ 11.,p., lagt under soknepreat.en
I Oslo.
Oppe ru d, ødegå rd. Bruker: Guttorm. Skyld:
5 lt,p. som Nonneseter ' klo.stet I Oslo elde,
lagt unde r kansleren.
Rua, Ikke nevnt. Eie r var seinere Hole prestebol, og det er kanskje Rua som er ment når
det I Jordeboka for Hole prestebol 1624 slår
a t det ele r I 1klnn I Alme.
Nordre Setrang, fullgård. Bruker: Truls. Skyld
I 1660: '12 ½ 11.sp. 5 se ttinger. Eiere: 30 11.sp.
Ad elsmannen J akob Rosenkrans' arvi nger.
10 llsp. St. Nleotal alte r I Hamar; 5 llsp.
Engebre t Kroksga rd I Ringsa ker; 15 llsp.
Arn e Ojeraen p6. Hadeland (?).
Søre Set rang, fullgå rd. Bruker: Kristoffer.
S kyld : 1()0 11.spund. Eiere: 42 ½ llsp. Pttler
Knu dsen plt Toten; 12 ½ 11.sp. Kri.stoffer
Setrang 1Jøl. DeMuten eier Kristoffer Oppsal
I Lier 10 llsp., Rasm u.s Klmmestad I Slagn
sokn 10 llsp., og Berte Sørby I Våle 10 llsp.,
men det er Ikke sikkert hvilken av Setrang.
gårdene det gjelder. Resten mangler. Under
Nordre Setrnng, seinere under Søre, ble
bru kt ødegården Askersrud, som også lå under S t. Nlcolal alter I Hamer, skyld 5 Usp.
Skog, ødegård. Bruker: Gudbrand. Skyld: 5

llsp.,som Harald Aure n elde. Skylda b!esej.
nere pkt tll '1 ½ llsp.
Skogstad, fullgård. Bruker: Engebret. Skyld:
20 Hsp. Eiere : 15 lisp. sjøleie, 5 lisp. Mikkel
Nilssen i Lier.
Skogstad pdegård. Bruker: Rand i. Skyld i 1641:
15 11.sp. Fra 1635 brukt under Hverven, fordi
Anders Hverven elde 10 l!sp. der. De andrt
5 lisp. elde Engebret Skogstad fra 1634. For
den Ud vet vi at det var bondegods i 1616.
En mann på Eiker elde G llsp. ! •Skugstad,
1 1624.
Skøyen, ødegård. Bruker: J ens. Skyld l 1641:
1511.sp. Eiere I 1624 ukjenle. I 1616 haddl'
lagmannen I Tønsberg bygselretten. Det tt
så mangegårdermed delte navnet på Pst•
landet at det er nesten umulig å finne ut
hvem som elde Skoyen I Haug når jordN»kene Ikke gir skikkelige opplysninge r om
hvor de forskjelllge gårdene ligger. I 1640
elde !\-farte, salig Mikkel Nllssens i Lier 10
Jisp. I gården, men henn es mann eide det
Ikke 1 1624.
Nordre Stigsrud, ødegård. Bruker: Gunner,
Som ha r ryddet gården. Skyld: Nevnt første
gang 1620, 1 .skinn, men alt I 1625 5 llsp. som
er krongods.
søre Stlgsrud. Ikke nevnt før I 1630. da dtl
ble bygslet av Lars Hesleberg, men ikke nr
skyldsatt. Eler: Kongen. For har det Td
vært brukt under Nordre Stlgsrod.
Toen, fullgård. Bruker: Trols. Skyld 1647:
61 ½ lisp. Etere: 35 lispund Iver G udbrandsen I Oslo; 5 llsp. Ola Dvcrgsteln pA Hadeland; 5 llsp. Ola Knestang; Hole prestebol
elde 7½ llsp" Norderhov prestebll 5 llsp.,
og Norderhov kirke 5 Usp. Andre eiere manJ:·
ler I 1624, men fra 1612-20 elde Ragnhild
og Tommes S kogstad 20 llsp., og fra !634
elde Engebret Skogstad det samme. 10 liSp.
t ilhørte comunet I Mariakirken.
Trøttelsrud , ødegård. Ingen bruker 167-l
Skyld : 1641 15 11.,p. Eler I 1624: 10 l1sp.
Krl.!tof!er Setrang, som vel også bruttt
gå rden sjøl. De t va r trolig hele skylda i 162-l
Nordre Vesteren , full gård. Bruker: Krist.ifft'I',
Skyld: 36 IL,p. Eiere: 15 llsp. Non:lerhOI'
pres tebol. An dre eiere I 1624 Ik ke kjent, men
kanskje det er denn e gården som menes
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med .-Hu lt.sten paa Ringerllge., 15 lisp., som
Ola Horne på Eiker eler.
Søre Vesteren. halvgård. Bruker: Jon. Skyld:
25 llsp. Eiere: 10 lisp. Norderhov prestebol:
5 llsp. hadde samme eler makeskiftet bort i
1575 tll communet l Oslo. 5 lisp. Ut til Maria
Magdalenas alter I Oslo domkirke, og 5 llsp.
tilhorte korguttenes del av communsgodset.
og kom visstnok egentlig fm Hallvardsalteret I domkirken.
Vesetrud, rydningspla.u, odegård fra 1626.
Bruker: fm 1625 Hans. Skyld 5 lis1>. som Ola
Bjørke I Norderhov elde.
Viul,odegård, Ingen egen bruker. Brukt under
Ojermbu 1616. Skyld : 10 llsp. (egentlig I
hud) . Hamar bispestols gods, lagt under lag.
mannen I Oslo.
VA.gird, halvgård. Bruker: Ola. Skyld 1647:
22½, llsp. Eiere: 5 lisp. kongen. med egen
bygsel,sleintog reint (dvs. utakl!tmed dele•
steine r fm resten av Jorda I gården); 2 ½,
l!sp. La urits Ha ns.sen l Oslo, pan tegods (fm
eieren av Hen). Resten mangler, men I 16 15
elde Jon VA.gård sjøl og I 1642 Ola Vlglrd
sjøl 10 11.sp. l\farlgaa rd ble brukt unde r Vågård erini.
Aserud, ødegird. Bruke r : Lars Eriksen. Skyld:
8 11.sp. Eler: Kongen. seinere på 1600-tallet
ble gå rden brukt under Hønen I Norderhov.
Denne oversikten viser hvor spredd elendomsrettf!n til Jorda på Ringe rik e var. I Ha ug
var det I 1624 ba re 14 bønder som I det hele
elde Jordegods. To av dem, Truls setrang og
Ola Knest.ang, elde I det hele Ingen ting I den
girden de bruk te, og 5 a ndre, Kristoffer Se-

trang, Simen Nerstad, Torstein Hov, Ola Hval,
Harald Ferden, hadde Ikke bygselrellen, selv
om de elde gods I den gården de satt på. Ikke
en eneste av de 14 elde hele den gården de
brukte. Og llke1·e1 er det flere Jordeiende bOn•
der I Haug enn i andre deler av Ringe rike.
Vi kan sikkert regne med at alt det godset
som Jeg ikke har funnet eler til I 1624, var
bondegods, eller I alle fall privat gods. Noen
jordeboker for adelsgods I 162 4 mangler I
arkivf!ne, og siden det særlig gjelder ett par
adelsmf!n som bodde på Eiker, er det mu!lg at
de hnr eld gods pl Ringerike. Og siden vi vet
at eierne Ul en dt!l gods I Nerstad og Klekken
bodde på Vestlandet, kan dt!t hende at en noyak t!g gjennomlt!tlng av odelsjordebokene for
Bergenhus len kan fore Ul a t noen nere eiere
av gods på Ringerike blir oppdageL Men viktigere er si kkert tingbokene fra 1651 av, ror
der hender de t at en finner rettssaker om a rv,
og da måtte gjeme pa rtene legge fra m gamle
hjem melsbrev.
Listene ovenfor viser, at I 1624 elde uten•
bygds folk at.skll!g mer av de t private }Orde•
godset I Haug enn In nenbygdsboende. Nll. r det
gjelder utenbygds bønder er det oftest Ikke
mulig å sl ak kurat hvordan de ha r fått tak I
sine eiendommer på Ri ngerike, ,elv om Vi kan
gi ut fra at det va nligvis har skjedd ved arv
og giftermål. For de større Jo rdele m e, sæ rlig
men n av adel, er det lt! ttere å forklam hvor
godset f!r kommet fra. Men de t vll passe bedre
i gl en oversik t over dette I en sei nere årgang
av • Ringerike•. etter at Jeg har gå tt lgjeM om
eiendomsforholdene pi resten a v Ringerike

"'"·
E. F. llalv,orsen .
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LANGFREDAGSØKT
Slrildrin~ (ra S1romsoddbygda
I denne korte beretningen vil Jeg prøve ! gl
et billede a v mormor, et menneske Jeg ald ri har
møtt. Hun hadde for lenge siden la gt seg lll
hvile på kirkegården da Jeg kom til verden.

Den store Jordsovnen va r nok kjær for he nne,
for livsdagen hadde vært lang og tung. Men
uten å kny bar hun sin lagnadsbor Ul veis
ende. Arvestoffet som Vå rherre hadde betrodd
henne gav hun fra seg tll neste generuJon.
Livsveien min ha r hun vært med å stake opp.
J eg kan tenke meg at hu n likte å komme til
ro I den lune, va rme sandjorden. Steingjerdet
holdt verdens tråkk og strev unna, og skogen
med sin molltone var ikke langt borte. Så lå
den vesle jordhaugen der up(Laktet. Gras og
lyng grodde og glemselen med dem. En dag
kom graveren med spaden og slettet ha ugen
ut. Mormor smilte sikkert der hun var. Ende-

lig hadde hun fått den stoll! freden.
Hvorfor jeg kom til å tenke på dette nå? Det
er Ikke &å enkelt å svare. Kanskje er det lyset
som gjor det - det hvite solvlyset på bjørke•
stammene utenfor vinduet mitt. Kanskje det
underlige taket I brystet når SOMavlnden legger seg tungt Inn mot huset og presser på.
Eller er det lukten av snø som tiner og våt
mark? Ja, det er alt dette, men også noe mer.
Blodig smerte over dødstutt panne. Ell! Ell!
Lama Sabaktanl?
Puke.
Monnor ble tldllg enke og barnerlokken
skulle ha mat og klær. I den vesle skogbygda
var det bare en Ung å gripe til: Slit . Det var
Ingen stønader I den tiden - Ingen t rygder
og veUerd på noen mlle. Fattigkassa var dffl
bitre slutten for så mange. Men den som hadde
et par kyr på båsen og noen sauer, hadde berg.
lngsvon. Når våren kom og masslngbjøllene
singlet I uthagen, da var det lyst og godt t
verda. Og &å mltte en aldri glemme at det var
en mening med det hele, at linveven hadde et
mønster, ondt l rå øye pl Iblant, men det
var der.

Gudsfrykten var sterk og levende. I sitt stw.
ferdige døgnliv hadde hun G ud med seg I alt.
Uten hans nærhet og forsyn var alt fåfengt
Det bestemt.e llvsrytmen og Jivsholdn!ngm.
Og nå er jei;- framme ved det jeg I grunnen
vil fortelle.
Påske var en mektig høytidshelg og lang.
fredag en lldlngsdag for alt levende. Før dag.
brekket var monnor i klærne. de grove. sterke
a rbeidsklærne. Ute var det morkt ennå og dtt
\·ar strevsomt å finne både skikJelke og lau,.
korg. Kjervekn iv og øks ble satt oppi og dtt
hele surret fas t med et tau. Lyset vokste og ni
va r dagn ingen så stor at en såvidt kunne ta
seg fram . Skogsveien var slitt og dompet og
hun hadde et godt stykke å gå. Akslen tok W
å svi av ta uet og I støvlene surklet Isvann, mm
Ingen hadde rett til å klage idag. Langfrtdq.
Hva skulle nå dette være til? T il skogs I tr·
beld.skl æ r og med arbeidsredskap en helgedlpmorgen? Og hadde ikke denne smålåtne klin•
nen så ydmyk t et sinn? Jo hun hadde det Dl
denne skoi;sturen en grytidlig langf redagsmorgen var en andak t.søvelse og en botsgang.
Dørklinka slamret og bar seg og fjosdon.
skreik som I pine. Idag va r det vrede ns dal,
På fastende hjerte gikk hu n forat kropptil
skulle være ånden lydig. En salmetone skah"
I brystet:
•O hoved hølt forhånet.,.
Skyer fulle av dis og vå rvæte kom Inn fn.
sør. Nede i dalsøkket buldret bekken og Inn·
over myrer og hauge r hukret å rha ner I Idk
Det var .snart verste førefall et. Nå tok tørn·
mervelen slutt. Det ble vel et basketak å k()llllllt
fram til Rognella. men det skulle gå. VUJtn 1
den vesle kvinnekroppen var stri og sterk.
Jo - det gikk. Hun stod I den åpne glenna
som hun hadde sett seg ut i høst. Her var mal
til vårsultne dyr og øksa og kjerveknlven tom
opp av lauvkorga. Osp og rogn ble felt og dell
saruge borken skavet av. Kvister buntet sammen med svære tjafser blåbærlyng. Det stod
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en yr av saft og sevje om de travle hendene.
Detle ville gjore godt I dyrevommen.
Smalryggen \"erket og ne\·ene var såre og
opprlspet. Blodet lot av skrammer her og der.
men ble Ikke lOrket vekk. Blod horte dagen til.
Da skikjelken var lastet tok hun falt på nedturen. Det svære Jasset ville gå sln egen vel,
men mormor hang I tauet og bremset så ls og
vann sprutet. Endellg var hun nede ved fjosdora og kunne bære sin dyrebare lut Inn til
ventende dyr. Olade raut molte henne og I
sauebingen breket og tråkket det. Alle fikk sit t
av skogens gaver.
Men monnor hadde ennå mangt å gjøre.
OjødSelskoken utmed veggen trengte å mikes
utover og trampes, et arbeid som hun hadde
tslet til Idag. Inne I låven måtte blde ryddes
og sope.t og oppmed utgardsleet lå et ved!ass
og ventet. Og så sauestallen da. Hun hadde
grue t for den lenge, men Idag skulle det gjøres.
Timene gikk. Skyene rullet og rullet over en
dyster himmel og nede I det vesle fjøset holdt
en kvinne på med sin botsøvelse.
Da dagen tok til å skråne, stod mormor ule
pl trikka og banket væten og subbet av seg.
Hun skygget for øynene og så av solmerket
oppe I lskammen at klokka var tre. Golgatapina var over og hun kunne slutte sin langfredagsøkt. Lemster og mo var kroppen og det
sang så tomt for orene. Sulten og tørsten var
plagsom, men slik !!kulle det være. Nå fikk hun
Inn og ta helgevuken.

Det var stusaellg og kaldt I det vesle kjøkkenet og da hun hengte klærne fra seg kom det
for henne at hun hadde snart vært enke i otte
Ar. De tre eldste barna var ute og tjente sitt
brød og de to yngste var gå tt Ul moster I gir.
De ble vel der helga ut. Ensomhet hadde hun
aldri vært plaget av, men ni kjente hun at den
varder.
Den store jerngryta ble fylt med va n og satt
over varmen. Utmed veggen li det et fange
ener som hun hadde vært oppi uthagen etter.
Det ble stappende full gryta. Vannet tok til i
fosskoke og den frisk e enerl ukta g}orde så
god t I brystet. Hun tok notn av de bligrønne
bærene og tygget på. De var sa sterke I smaken. Alle hadde de et lite k0!'1 I toppen og det
var til minne om Frelseren hadde mor sagt.
Enerlaug er godt blde for kropp og sjel. En
bllr rein og forynga av det. Alle fir en annen
dim over seg. Vann og ånd horer sammen detersåunderUgmeddet.
Endelig var huset ryddet og et tent talglys
ble satt på bordet. Dagens tekst ble lest. Det
knitret så høgtldssamt I de gule bladene på
huspostllen. Ni kunne maten finnes fram.
Ute var det blitt tidlig vimatt. Suset av skog
og vann var mindre. Det var sa stille I verden.
Bare et hjerte dulpet og dulpet så ensomt..
Men nå var den lange, vonde dagen over og
piskedags morgen vme sola danst.
Elling M. Solheim.
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TEMPLET I SKOG EN

8 1.tkopenved .k lrkflk!N.medden h btorlskenøkkelen.

Den 5. oktober 191>7, en lø rdag kl. 17,00, lød
det bud om hpyUd I Slrømsoddbygda. Den
varme og rike klangen rra kirkekl okken som
har denne lnnskrlpsjon cGud til ære - gjen-

nom skogenes stlllheh, fylle bygda.
Den 6. oktober 1957 var en høytidsdag
Strøm.soddbygda aldri har opplevd maken til.

Denne dagen som opprant med skinnende sol
over høstrarget skog og mark med Bukollen
snøhvit I bakgrunnen, ble bygdas kapell Innviet av biskop Skard I nærvær av prost og

10 prest.er.
Klokken kalle bygdefolket tll klrken som

var fylt tll sisle plass, og høyttalerne gav de
mange hundre som lkke fikk plass i kirken anledning til å følge de hpytldellge handlinger.
Det var et høytidelig Innslag at biskop Skard

denne dagen døpte Ivar Fægrl. En stedlig arrangement.skomlle hadde gjort et glimrende
forarbeide, så alt klatret Ul minste detalj. Bl. a. serverte bunadskledde kvinner cklrkekaffe> etter gudstjenesten tll alle som hadde
!unnet vel til høytiden.

Selve høytideligheten begynte med at byg.
gekomlteen, menlghet.sutvalget og de geistlige
skred Inn I kirken under klokkens klang. Si
stoppcrklokken.orgletsenderslttvel\avtoner
utover forsamlingen og dørene Ul kirkens hell!gdommer åpner seg. Og her er vi ved noe u
det særegne ved Strpmsoddbygda kapell, nemlig at det ved siden av å være en kirke, skal
være et lokale som kan brukes ut andre &ammenkomster av åndelig og kulturell art.
VI lar bygge komiteens rormann, Herman
Oppcn, selv fortelle om kirken slik han gjorde
det I sin tale ved Innvielsen:
cKjære Slromsoddbygdinger, ærede Biskop
og øvrige geistlige, herr F'ylkesmann, kjært
menighet.
Det" er en stor ære og en stor glede for mtg
pt vegne av $tromsoddbygdas befolkning, •
få ønske dere alle hjertelig velkommen og
hjer telig vel mott på denne høytidsdagen, da
kapellet vårt skal få sin vigsel, og dermed bygda sitt Gudshus.
Tanken om å skaffe Strømsoddbygda en
kirke er gammel - hvor gammel er Ikke godt
å sl - me n Jeg \"et at sporsmål.et var oppe allerede I prost Skaars tid, dvs. for over 40 lr
siden.
Det ble midtertid bare cmed praten> inntll
Norderhov herredstlng I 1942 oppnevnte en
ka pellkomlle beslående av da væ rende res.kap.
Castberg, Anders Bn\ten , Anders Aure og
Georg Fossheim. Komiteen konstituerte seg
~~ sammr år ved å velge Cast berg til formann.
Anders Braa ten Ul nestformann og- Fossheilll
tilkasserer.
Komiteens sammensetning har vekslet t n·
del gjennom årene, og l byggekomiteen I dag
er det bare Anders Au re som ha r vært mtd
hele tiden. De øvrige er : Olaf St røm.sodd, Ni!S
Johnsrud, Gunnar Haugen og meg, som hal
vært formann . Vå r trofas te kassere r siden !950
har vært Alf Gunde rsen .
Den første komiteen sat te seg straks I sl'lng
med forskjell!ge slags ti lstelninger. i,asattr
o. I., herunder også a rbe idet med å sikr!'
tomt ,tømmer, øvrige trema terialer m. m.
Tomtesporsmålet løste seg av seg selv, idtl
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Thorleif SØrhol meget generost lllbod gratis
tomt av sin eiendom Aure der hvor komitttn
måtte finne det mest passende. Tomten h er
ble utatt av komiteen 2/ 3 1943.
Komiteen foranstalte t også hyppige notiser
I avisene, og ble overalt og av alle mon med en
enestående velvilje, Interesse og offervi!ighet,
spesielt her I Strømsoddbygda , og at denne
orrervl\Je gav seg utslag I helt fabelaktige reiultat.:r fontåes, når vi kan opplyse at det er
ydet kr. 43.000,- I private bidrag I kontanter
pluss verdien av tomt, tommer, materialer,
gratisarbeide osv.
PA motet den 25/ 2 1943 rorellttll bud fraarkltekt Odmund Etndride Slaatto om gratis
forslag til tegninger - et tllbud som selvsagt
ble mottatt med begeistring, og Riksantikvarens approbasjon fikk ma n omgående.
Slaatto tok snart etter opphold på Grini. og
haddeveldergod tid Ul i arbeide med tegnln•
ger og planer. Som et kuriosum kan jeg nevne
at Jeg har en tegning som er datert: cKlrurgllChe Abteilung.. febr. 1945. Slaatto holdt og.. for«!rag om kapellet for en meget representativ forsamling på Grini.
Norderhov kommune viste også fra fønte
stund kapellsaken stor lnteres.se, og garanterte ved herred.styrebeslutning 1/ 6 1950. enstemmig og uten debatt, for byggeomkostningene, og har gjennom Arene bevilget betydelige
beløp. Samlet anslåes byggesummen I dag i
utgjøre ca. 130.000,- kroner.
Jeg er likker på at når ordforer Solbakken
Of ridmann naten I dag ser det ferdige byggverk, føler de en oppriktig glede.
Det har vært endel vanskelige forhold i arbeide under gjennom årene, og dette har da
vært årsaken til at det har gitt så lang tid
før vl endelig fikk oppleve den uforglemmelige
dagen - da Strømsoddbygda kapell står der
- drømmen vi alle har hatt I Sinnet ni blir
vlrkellghet.
Det er umulig I en slik kortfattet beretning
i komme Inn på detaljer, men Jeg vil nevne
noen data, og også sitere Utt av hva Castberg
har notert under cmerkedager.. Fredag 17/ 3
1950: Det ble gjort avtale om at laftetømmeret skulle hugge.s J Engennarka, hvor det er
alank, kvlattrl, senvoksen gran I store mengder. Hu11tst.edet er av Ingeniør Egil Berg kalt
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• Kirken• p. gr. av bestandet som minner om
soylene i en kirke. •Tømmeret blir hugget av
Magnus Larsen m. fl. etter lengdeoppgave fra
Ande rs Aure., 11 5 5. ti..: d det herligste vir•
værmed strålendesol, 24 vannegrader I skyggen, løvskogen I lysegrønn nyusprungen prakt
og elven I nom, var arkitekt Slaatto og rormannen på befaring plt kirketomten. Sammen
med Anden Aure stakk de foreloblg opp kapellela beliggenhet og påpekte tomtens utstrekning. Arkitekt.en var begeistret for dene pene
beliggenhet som kapellet fir, og så den allerede l ånden heve sitt spir over furuskogen.
Anders Aure var beskjeftiget med. i stable
laftel-Ommer, Tro&11 våronnarbelde, brotning
og annen travelhet ville bygdas karer gå mann
avhuseroristable tømmeret I løpet av kvelden.,
Byggetillatelse-alt.si Ikke byggeløyvefikk vi fra Kirkedepartement.et den 10/ 12
l95l,ogbemeldtebyggeloyveflkkvl16/ 91952,
og da begynte uttagningen av granitt I oktober 1. å. Grunnmuren 1tod ferdig 7/7 1953, og
vir grt.stenmurennester Oluf Halklnrud søm
er en kunstner I i behandle norsk stein, kan
med rette være stolt av 1ltt arbeide - likedan av grt.stelntrammene sine - vi kan trygt
sl at det ikkefins maken li! dem.
Tomrlngen begynte den 23/7 1953, og som
meslcr her hadde vi Anders Aure - han er en
kunstner I tre som Oluf Hal klnrud er det I
ateln. Han hadde den hele tid den aller beste
hjelp av sin sonn Oddvar og sin svigersønn
Jon Ruud.
Den 1/ 11 1953 var mønsålkransen pl plass,
og vi hadde en liten Improvisert tilstelning !or
i markere dett.e byggetri nn. Sogneprest Hauge.
rud holdt andakt, og så hadde vi en sammen•
komst borte pi skolen - alt var særdeles hyg.
geUg.
De ca. 2000 fliser som timet er kledd med er
gjennom flere år laa;et av bygdas gutter I
sløyden.
Arbeidet var så stillet I bero en tid, og dette
var bare heldig, for et byggverk 11-0mmer trenger en v\1,$ tid til i ulgu, og vire vegger fikle
alt.si rlkellg anledning til det.
Og så vil Jeg alt.si bare aii rast enda en
gang, at arbeidet toross I byggekomiteen har
vært bide Interessant og hyggelig, og vi har
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Man1e tolt ..,mltr aes fonn Btr~IJIIOddbnda kapell.

hatt de aller beste medhjelpere I de rorskjelllge bransjer, jeg nevner: Ot0rg Benhen med
aln enestående dørmekanisme, det vakre spiret
m. m., Ole E. Be[1' med prekestol. døpefont,
alterbon!., dører og vinduer m. m. Jeg nevner
også det fremragende fagarbeidet som er utført I kobber av Einar Amestad. Det elektriske
ved Amund Brem, maleranJtldet ved malermester Larsen og hans svenner og Ole Flaskeru d. Sokn a Dampug og Klrkemoen Sag har
ydet glimrende og grat!.$ service. Byggekomlueru arbeide ha r, JOm jeg nevnte Tlll!rt bare
hyggelig, og Jeg ml atter understreke den hen
eneatAende Iver og hjelpsomhet som er vist av
bygdens folk, utenbygds skogeiere, ut.nyttede
Strønuoddbygdinger, rorenlnger, preuen og

mange andre. Alt dette har gjort det si lrlt
for oss.
Som dere ane ser. er detle kirkebygget el
&ærpreget og originalt byggverk. Ark.ltål
Slaatt.o har her sammen med sine ffflll·
ragende håndverkere vist I praksis hvilke Mrllge byggematerlaler vi har I norsk stein 01
norsk tømmer. Bide arkitekt og håndverker?
har her sau seg et varig minne, Of dette
kunstverk fra grunnmuren Ul korset oppe pl
1plret skal vise kommende slekter hva rirtrllge fagfolk kan utrette.
Den vakre fondveggen med KrlstusCJgurtn tr
laget a, billedhugger Nlc. Schlø\l. Det bJf
Tlll!rt en udelt glede ror oss I komiteen '- li
(O\'er Ul ,ide UJ

HØN EFOSS TEGLVERK OG KALKFABRIK
- Under samme ledelse -

•
Tlf. Sentralbord 34 • 112 - 264 • 1136
Teglverket direkte 264

•
JERN - BYG NINGSARTI KLER
MALERVARER - KJØKKENUTSTYR

10 IIETER UNDER DE'JTi: BYGG LAGRES DET CODE HØNEFOSS BRYGG

Hønefoss Brygge r is

Øl
Hønefoss Brygge ; is
Mineralvann

