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HiUnn gdr fjorden
medallslagsrxn-

og vi t!T naboer
til gamU trær.
De ruggt!T IIUe
pd sitt grpnne Mr

i sol og slJernel111
og Ilden gdr.
Ja, tiden - den er ingen
kodbar mvnt.
Til b11nn., I glem.se/en., d11p

11.
Sd mang en hemmelig
og muntt!Tsti/

Vdrt sommerrike
er uendelig.

Det tlll!Ult!T rikdom
hoorvimurt»shen,
og/oten-hvorskalvl
nd ,ette den?

se jorden blotlt!Tseg
og bvr ug fram

ved første pvntJ

ogheltuten1kam,

Der kan den ligge
mellom rustent skrap

Det IJldt!T Uv1kra/t
i den lodne urt
og 1olen /lommt!T
ihvergdsffllurt.

og gjdrmu ned

med alle vdre tap.
1 morgen kommt!T dd
et 1111/pdt 9'11

og vdre hjertt!T
dp1tt!T seg pel 1111.

Aden wm kllnM
ta dd hele Inn
som graeballam
tu det1dre1lnn.
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Pd. holmen rok.le,

Gir seg ikke,

eten,lfgtre:
En dribar lurv.
som uil verden u:.

mm.Jp!!'IT.ntTfmot.
Den og jeg
tTavsammerot .

De mange vint rer
har krøkt den, kropp,
men. vdren lølter <kn
mot l11set <tpp.

N.
La pennen ligge,
la ord forgd.
Fjorden er kwldbla11.t
og himlm bld.

Vindm er
avsd mangeslag
og stdn pd ,teln

erlivrgrv.1111la9.
Den som 1ov l111 09 luft
trenger jo bare
litt ufornuft.

Kom du som nærer
min1UteUd.
I din:,et 09 t>ldet
hører vi til.

ELLING M. SOLHEIM
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De dansk.norske kongene foretok av og til
reiser til Norge. Noen en enkelt gang, andre
oftere, .som t. eks. Christian IV som gjestet
Tirt, land 26 ganger i løpet av sln regjerlngslld.
En kongereisekom $Om otl.el:tlstand ror at
de tro undersåtter skulle fA anledning til A se
kongen I all hans utilnærmelige prakt og hylde
ham som den av Oud utvalgte. Reisen ble der•
for lagt opp som en stonlllet forestilling I en
ramme av glam og nitter og med fester og
Ulstelninger pA løpende bånd. Da Christian VI
lkulle avsi.ed I 1733 var det en eskadre bestA•
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ende av 2 orlogaklp, 2 fregatter, 2 mindre skip
samt 5 storbåter og sjalupper som førte kongen og haJu følge til Norge. Foruten kongen
best.od lølget av dronningen og svige rmoren,
en geheimeråd, en general og en hoffstab p6.
143 personer foruten regjertnpkontorenes
!ekrelærer og kopister med stort tjenenkap,
Hertil kom en avdellng soldater som livvakt.
He·edettefølgemedbaga.sJeskul!ed.pårund•
reise I Norge pA elendige 1·etcr og med primitive
lnnkvartertng.sforhold. Hva det ved sllke an•
ledninger skulle Ul av forberedelser og arran•
gementer, for Ikke å snakke om hva det kostet,
kan vi vanskelig forestille oss I dag.
Det fulgte ogsA med kongereisene en skriver
som I høye toner og I bombastiske ordelag
berettet om færden I et Ukalt dagregister, et
offentlig dokument som for mange av reisenes
vedkommende er bevart og kan leses den dag
I dag. Endelig hadde kongen I sitt følge eller
I silt kjølvann en person som hadde til oppgave
A Illustrere de vittigste begivenheter og tegne
og male fra de steder følget passerte på sin
vel rundt I landet. Også en del av dette er
bevart. Bltde skrtveren og maleren har I regelen
1·rert mere opptatt av A lovprtse kongen enn A
levere et sldkkel!g produkt, ror som ofl.el:t var
det mere kongelig gunst enn kvalifikasjoner
som Tar avgjørende for valget av person.
Den siste I rekken av de dansk-norske relileskonger, Fredrtk VI (1768-1839) som var
konge fra 1808, kom som kronprinsregent til
Norge pA et 6 uken besøk sommeren 1788 med
pomp og prakt ett.er gammel oppskrift. Ogsl
I denne kongellge persons følge e\ler samtidig
med ham, under hani be!kytt.else og på ortent,..
llg bekostning, kommer en dansk maler. Denne
gang er det en kurutner av rang, Erik Pauel•

""·Påvirket av Rou.sseaus slagord •TIibake tll
naturen• kom han etter grundige studier og
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Ka.a.s's nære venn, er sikkert blitt ,·el mottatt
og Invitert. til å være så lenge han lyster. Verten så han vel ikke stort UJ for han varstadig
på farten, men desto bedre tid rikk han tu t.
dyrke sln kunst. Og mens han tidligere pt. sin
ferd har virket som en omflakkende gesell med
mal erkasse og skissebok, gir han seg god tid
på Bærums Verk. Han tegner verksområdet og
hele det \Ille samfunn på nært hold og fra
åsene omkring og han blir fortrolig med
mlljøet.
Den travle virksomhet uten stans døgnet
rundt, svarte kullkjørere og marre hester,
røyken og larmen, dette yrende livet I et usondret lite samfunn klemt lnne mellom fjellene, har Ikke unngåU å gjøre et sterkt Innet3-lrtgutenlandsopphold tU Norge besatt av trykk på ham. VI ser det av hans tegningu
tidens romantiske sværmerl. Han var da 39 tr herfra. Mens han hittil har nøyet seg med t.
gammel. Her fant han det han søkte, et vilt tegne møller, fabrikker og annen gryende
og uberørt landskap som måtte øppellere sterkt lndU.5trl sett utenfra, går han på Bærums Verk
Ul hans rike og følsomme gemytt. Med liv og for første gang Inn, ser hva som foregår og
l)'St gir ha.n Inn for sin oppgave: I malerier og tegner folkene mens de er i arbeid.
Fra Bærums Verk drar han vtdere langs
tegninger å levendegjøre tiden! lengsler og
drømmerier. Han sprenger helt de grenser !50m kullveier over K rok.skogen. Også her møter han
hans forgjengere har trukket for $In virksom- slit og mu, skrål, fyll og slagsmil. Jo, han
het som hoffmalere. Han strør om seg med fikk da oppleve I fullt mål det av romantikeren
malerier, fullførte og halvferdige tegninger og etterlengtede urnorske og prlm!tlvet Med et
skis.ser. Det blir land.!kaper, pro.pekt.er av byer veid av nye Inntrykk, ytterligere forsterket av
og 1teder, fosser, føbrlkker, hu.s og hytter, folk kontrasten mell om den brutale vlrkellghetw
og fe, og en del portrett.er. Til all lykke er og landskapet han reiser Igjennom, tommer
meget u hans produks}Oll bevart og den har han så frem på stupet mot Ringerike og ser
,ed. $Iden av en kunstnerisk verdi også stor ned gjennom cKlevens svimlende Portah,
Interesse I topografisk henseende. VI følger Krokkleiva. Noe som tilnærmelsesvis køn samham oppover Østfold, gjennom Halden, Tlst.e- menlignes med dette har han Ikke opplevet pi
dalen. Sarpsborg, Moss, Drøbak til O.lo, hvor sin reise og han fikk heller Ikke oppleve dtt
h&n må ha oppholdt seg en Ud etter det v:I kan senere. Her fant han samlet på ett , ~ edet
ae u hans produksjon herfra. Deretter drar 1torladne, vilde og skræksomme, den behage,han over Vækerø og Lysaker til sandvika. Fra llge gysen og den søde skræb som romantikedenne strekningen har ha.n etterlatt seg en ren var på jakt etter.
del tegninger.
La oss stoppe opp litt og orientere os.s her
Så kommer ha.n tu Bærums Verk. Eieren av sammen med Erik Pauelsen 11788. -Tidligere
verket pt den tiden var kammerjunker og hadde det ikke vært mulig å komme opp eller
viselagmann I O:llo, Frederik Kaas. Han hadde
filt verket med alle tllllggende herligheter ved ~=r':;t~åd~i;;:::~d=~e:r::t~:~~.
glft.ermtJ med enken etter den virklomme umul!g var det at da Carl XIl I 1716 rorsøkte
Conrad Clausen, den •kyndige og duellge• som t komme over Krokskogen ned pil Ringerike,
han er blitt kalt. Kaas var bide uinteressert og ble det ikke engang satt vakt her. Kleiva lenger
ukyndig nt.r det gjaldt verket. Han solgte også nord, Nordkleiva eller Gamlekleiva, var ::~
det heietil PederAnkerkortett.eratPauel..sen
hadde vært der. Men Kaas var en 11elskap&- !~~l~I ~:e~na~:d~~n:1:~n:~ ~~rt)a~ med
mann, rund og gjesUrl, st den danske maleren hest og ~ og pil hesteryggen vet vi Inge~
som kom med Introduksjoner fra kronprinsen, som er kommet rei.sende den veien over

~
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Ringerike siden biskop Jens Nilssøn kom over
her på vlslt.asrelse I 1590-ltra. Folk og myndigheter plt Ringerike klaget gjennom det 17. og
18.århundrestadlgoverdendårllge velforblnde!sen med Oslo og Bærum. Ingenting nytteL
Relse.nde og post som skulle lll Ringerike måtte
enten ta Bergensvelen om Hakedal og Had~
land eller veien om Drammen og Hokksund.
Krokskogen var et lukket land for farende
fremmedfolk I 200 år. Og den rorste navngitte
fremmede som kommer o•er her Igjen er den
danske maleren Erik Pauelsen. Da er det brukbar vel over skogen og han finner en kunstferdig anlagt bred kjørevei som slynger seg ned
gjennom skaret hvor det før var umulig i
komme opp el?er ned. Krokkleiva!
Det ,ar Ingen otrentllg myndighet og heller
ikkebygdefolksomhaddetattpltsegltanlegge

.trlt,..,... iuø:
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,·el over Krokskogen og røre den ned Krokkleiva. Ikke ett ord finner vi noe sted om dette
anleggeL Med temmelig stor sikkerhet kan vi
utpeke en enkelt mann som byggmester for
dette anlegget og som den som har bekostet
det hele. Det må ha vært Conrad Clausen, som
I 1770--årene var eler av Bærums Verk. I 1775
var det bmt en tvingende nødvendighet for
ham å få vel opp her for å få kjort frem kull
til verket fra skogene nede langs Tyrifjorden,
Ja hel t fra Modum.
Det var Krokkleiva slik den var I Conrad
Clausen.s Ud som skulle ha vært fredet! Og da
først og fremst den øvente delen. Den må ha
vært en se,·erdighett Av terrenget og av Pauelsens tegninger og skisser herfra kan vi så
noenlunde rekonstruere Krokkleiva slik den så
ut ror Peder Ankers tolk I 1804 sprengte æg

l'.U: h ~: NO,-U,- (11U)

dypt ned I skaret for li. gjøre kleiva Ul en, rik•
tlgnok bratt, men ellers temmelig tam og
ensformig kongevei etter den rette llnje1
prinsipp.
Av de mange lklsser og utkast til det endellge bilde som PaueLlen malle fra den øverste
delen av klelft, det er nere enn til noe annet
han malle, forstår vi at han har vært sterkt
grepet av dette motivet og at det har vært
meget om li. gjøre for ham li. gl et virkningsfullt
uttrykk for hva han ser og foler her. Det har
ela også lykkes ham t fremstllle klein og ll•et
der I en underllg magisk belysning, med et
akjær a... romantikk - midt t hverdagen. Dette
bilde inntar en isærstWing I Pauelsens produk•
•ion bloc hva motiv og ulførel.ae angir.
Nlr Ohlenschliger I sine erindring er forteller
at han som barn aldri ble trett av li. stirre på
Pauelsens Norges-bilder I Fn:drikaberg slott
hvor hans far var forvalter, da har det nok
vært detle Krokkleiva-bildet som sterkest har
appellert Ul hans fantast. Bare synd at da han
53 lr gammel endelig kom Ul Krokkleiva I 1832
va r det Ule eller Ingenting Igjen av den gruoppvekkende cPasaage gjennem Croltlevena.

F ra Krokkleiva følger vi Pauelsen forbi
kirkeruinen på. Stein som han tegnet en skuse
av, og videre tll Norderhov. Det blide vi gjengir
herfra har Ikke Udllgere vært offentllggjort.
Det er en kopl av en liten skisse Pauelsen etterlot seg, som er sA tynn l streken at den I dag,
170 ll.r etter, neslen Ikke er synlig med det
blotte øye. Fotografisk har det derfor Ikke vært.
mulig t gjengi det. Men \"ed hjelp av forstørrelsesglass og spesie?le lysforhold har en tegner
greid li. kopiere den. Originalen beror I son,
Akademis bibliotek.
Dette er det eneste Pauelsen har etterlatt SCf
fra Norderhov og det er ganske på.fallende. VI
skulle trodd at han hadde gjort et opphOld hfr
og I.egnet noe mere fm strøket omkring klrktn
og prestegården . For stedet og bcgii•enhetene
1716 var velkjent for ham. Ja, han hadde 1
ll.r tidli gere brokt motivet I et maleri SOØ:
senere ble meget populært og spredt rundt
Norden som kobberstikk. Kår vi gjengir det h:
vil sikkert mange dm kjensel på det, men r
færreste vet vel at det er Erik Pauelsen
~
mester !or det Under stlkke~;~~t:~de 33)

!
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@del.sbøndcr og leilmdinger
PÅ RINGERIKE I 1614

I forrige årgang av «Ringerike> ga Jeg en
overaik.t over alle de gårdene i Haug som var
I bruk. I 1624, med oversikt over landskyld,
eler. og brukerforhold så langt det har vært
mulig i finne ut om disse tingene. I denne
artlkkelenerdetmentngenåbehandlegårdene
I Norderhov på samme måte, men først noen
rettelser og tillegg til fonige artikkel.
Under Borger står det at det er bruk under
Klekken, det sk.al være brukt under Klekken
Likeens med Søre Honerud, det er Ikke et bruk
under Nordre, men blir brukt under denne
gården.
Under Nordre Lo står det at det har en
landskyld på 2 ½ lispund 3 setting, det ak.al
være 20 ~ llapund 3 setting, noe som også
tydelig fremgår av det som følger om partene
av gården.
Brukeren av Nordre Løken het Pli Andenien, og var en bror av den kjente Ounner Anden,,sen Klrkken, lensmann I Norderhov omkr.
1650.
Ill. Gårdene i Norderhov 1624.
Norderhov hovedsokn omfattet I 1624 bide
det nåværende område og hele ytre Adalen.
Vik er og Lunder var annekser til Norderhov pl
samme måten som Haug. men Ingen av dem
hadde egen prest, og det ser Ikke ut t!I at gren•
sene har vært helt klare. I alle fall Ikke for
futen eomkring 1650, fordethenderatdereg•
ner cAadalens AnneX> helt ut tll Semmen.
Grunnen er selvsagt den at når samme prest.en
hadde hel e området l betjene, , pme det mindre rolle hvor grensene gikk.. Annerledes var
det på 1500-tallet, for da var Holepreaten
underordnet pre.sten pl Norderhov, og det var
presten I Hole ,om hadde plikt til å betjene
bide Lunder og Viker.
En annen Ung som gjorde sltl Ul at grensene
Ikke b!e nøye oppgitt var at det ennå I første
halvpart av 1600-årene!lgværtmangegårder
ut.en bruker I dalene, og dis.se Ødegårdene ble
oftebrukttllsetrerundergårderutelhoved•
toknet. Således var Fjøsvika seter til Hov, og
ennå I 1650 brukte Halvord Nøk.leby Tossertka

og Flasken.id. Skatter og avgifter av dis.se Øde-gårdene ble derfor betalt av folk I Norderhov,
og fut.en fører dem gjeme opp sammen med
hovedbølet.
Det gjelder om Norderhov som om Haug, at
helt fullstendige oppgaver over eierne får vi
forst fra 1647 av. Men svært mange av de store
gårdene, særlig I kirkebygda, er offentlig gods
fra gammel tid, og om disse har vi gode opplys-nlnger alt pl 1500-tallet. Adelsmenns gods er
det også forholdsvis lett Il fl greie på I Jorde-bøkene fra 1624; det var særlig store jordeiere
som J akob Rosenkrans, Krlatoffer Oalle og
Claus Brockenhus (arving ett.er Peder Iversen
på Frlt.sø) som hadde gods på Ringerike. Inntil
1599 hadde også Fru OJorvlld Fadersdatter en
del gods her, men I det året gikk alt hennes
Jordegods ved makesklrt.e over til kongen. Vanskeligst er det å finne greie på bondegodset,
fordi det er spredt pl sl mange hender, og
særlig gjelder det med girder 10m har svært
vanlige navn, som f. eks. Sørum eller Bjørke,
av grunner som er nemt I fonige artikkel. Den
følgende liste blir derfor ikke helt fullstendig.
Her som I artlkke:en I fjor har Jeg fort opp
gårdene I alfabetisk rekkefølge. Enkelte steder,
der opplysningene fra 1624 er ufullstendige,
har Jeg t.att med ting fra seinere gkatlemann•
tall eller jordebøker.
Lambkyldslagene er de samme som I Haug,
gk.lppund å 20 llspund, hud å 12 skinn og såld
å 12settlng.Som i forrige artikkel har Jeg for
det megte regnet om huder og &kin n og såld til
llapund (1 hud - 10 llapund, l slld - 5 lispund).
Ask., fullgård. Bruker: Narve. Skyld: 80 lispund, plus 5 llapund for Oil.setet eng. Eiere:
60 lbp.: Kristoffer Galle, seine re pantsatt til
Laurits Hansse n I Oslo. 20 !tap.: Narve Ask
~Jol. 5 llap. I O11.sefet: Hana Hllden på Hadeland.
Berger: Ingen bruker, skylder I skinn Ul Nor•
derhov prestebol.
Bergsund, ødegård, brukt under Skollerud
eruu\ I 1594. Bruker: Karl. Skyld· 10 llsp. (1
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hud), gammelt krongods, som nå var lagt
under lagstolen I Oslo. Forst fra 1626 nevnes
en Berpundgird til, som rydn lnpplass.
Bjørrutad, full gård, gjort l!I hal\'gård 1645.
Bruker: Bent. Skyld; 20 lispund, som for var
Hamar blspestols gods, nå krongods. Øslby
ble brukt under Bjørnstad Ul 1636-31.
Bjørke, fullgil.rd. Bruker: Ola. Skyld; 30 lispund; derav JA 10 llsp. til St. Nicolai alter I
Hamar domkirke, (var forlent bort, omkr.
1650 til kansleren), 10 llspund tilhørte Nor•
derhov prestebol, og 10 lispund var bondegods, som t 1647 Ulhorte utenbygds folk .
Mu ligens gjelder de 5 llsp. I cB!rche• som
Narve .Uk eler I 1624 denne gården.
Borgerud, Ikke skyldsatt, brukt under Verne.
Breien, fullgård. Bruker: Pål Bertelsen. Skylda
oppgis I 1647-50 til 33 llsp., I 1660 Ul 38
l.isp., men l seinere lid var den atter 33 IIJJp.
Det har tydeligvis en eller a nnen gang opp-

st.itt usikkerhet om bondegodset I gården,
og det rom Ul en rett.ssak omk rin g 1670,
mtn 1tftrattt av saktn har Jeg Ikke enn å
funnet. 8 llsp. var gammelt Hamargods, og
del var cstelnt og reint., d. v. 1.. den innmar..
ken som Hamarbispen elde, var oppmerket
og Ile.lit fra reslc!n av gården . og bispen, ICl•
nere kongen, fikk byg.selavglft av det. Av
bondegodset tilhorte I 162415 llsp. Aste For•
btrg på Hedmark, 10 lisp. Erik Ovrcn pl
Modum, og 8 scUlng (noe over 3 llsp.) J on
søre By I Hole. Summen blir altså større enn
33 lisp. I 1615 var summen enda større: J on
By elde de samme 8 settin g, Ola Forberg 15
llsp., og Bård Breien sjøl hele 15 llsp.
Bråk, fullgård, med underliggende ødegård
Klette. Fra 1849 ble gården gjort til halv•
gtnl. Bruker: Kristoffer. Skyld : 30 llsp., som
Mikkel Nielssen, forhenværende fu t I Bragernes og toller I Dra mmen elde. Han hadd e
det egentlig først aom pant fra adelsrnanne:n
Laurents von Hadelen på Eiker.
Bure, fullglrd. Bruker: Pål A. (etter seglet,
1828). Skyld I 1660: 62½ llsp. 7 lisp. var
krongods, overtatt ved make3klfte med Fru
G]tlnild Fadendatter I 1599, 1 llsp. tilhørte
J akob Rosenkrans, 1 llsp. hadde Laurits
Hanuen I Oslo I pant fm Kristo ffer Galle,
2 ½ llsp. Whørte Norderhov prestebol. Hvor
godset hadde tatt veien I 1624 har
Jec ikke funnet ut, men det var temmelig
silcbrt bondegods, ror I 1815 eide Hans

resten••

O jermbu 3Hi llsp. i gården . og I 1647 var
bondegodset fordelt mellom Rasmu.s L<lken
Gudb rand G jermbu og Torstein !tonen. '
Bu.sterud, Ikke skyldsatt, bortbygslet av ruten
rorste gang 1633. Bårderud, hah•gård med
und erligge nde ødegård Helgen.id. Bruker:
Per. Skyld: 10 lispund, som Jon Stadum I
Hole eler. Om Heli;cn.id. se seinere.
Del!. ødegård. Bruker : Ola. Skyld l 1650 og
seinere to 11.sp. I 1624 tilhorte 5 llsp. Peder
Knudsen på Toten. stift-S.'ikrivcr og rorhtn•
værende fut, Det ,-ar rimeligvis hele la.ndSk)•lda den i;ang.
Drolshammar. Ik ke nevnt ror omkr. 1650.
Egge, 2 gårder, Ikke n evn t I skattemanntallene
ror I 1626. Øvre Egge hadde i 1&17 en skyld
av 10 llsp. I 1624 tilhorte 5 llsp. Gaute Hjelle,
som ,·el også brukte i;ården. Nedre Egge,
skyld 5 llsp. tilhorte Pede r Kn udsen på To.
ten, og ble I 1&12-50 brukt under Stadu.m
l Hole.
Eikll, Ikke skyldsatt. en husmann, Arne. bodde
der I 1624.
Ekomrud, font nemt 1634 . uten skyld.
Folum, rullgård. Bruker: Per. Skyld: 40 115pund, som ror hadde Ugi;c t under eommunet
I Mariakirken, nå til presten I Oslo.
Fonkalsrud, Ikke skyldsatt og jordeboksfort-.
brukt under Verne.
Nordre Frok, halvgård. Bruker: cUni;e > Gud·
brand. Skyld : 40 lispund, for Fru Gjon·ilds
gods, rra 1599 krongods.
SOre Frok, halvgård. Bruker: cGamle. Gudbrand. Skyld: 40 lisJ)Und, som tilhorte Jakob
Rosenk rans; el ter hans Jordebok brukes
cMellngen og Rosholmen > under Frok.
Froksgårdene hadde en bruker Ul ca. 1600.
Gagnum, fullgård . Bruket : Ola. Skyld : 30 115pund. som lå Ul St. Laurcntiusalleret I Hall•
vardsklrken I Oslo, og dette ble brukt Ul a,lønnlng av fonkjelllge embetsmenn.
Gardhammar, Ikke nevnt for I 1&11 .
Nordre Olle, hal vgå rd , Sl!lncre (etter 1650) ødegård. Bruker: Pe r. Skyld: 12 ½ lispund, som
tilhørte Ame Hassel på Modum.
Mellom-Olle, halvgård, brukt under pres~
bolet, enkelte ganger som enk csete. I 1
1
50
~: ::::~::l~~v
~ ~~1~l$ iud·
sen. Skyld Ikke oppgitt, m en he:e gårdtll
t ilhørte Nordcrhov preslebol.
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søre Olle, halvgård. Bruker: Bjørn. Skyld: 20
lispund, som tilhørte St. Annas prebende I
Hallvanlskirken I Oslo, på denne tid brukt
tilavlønnln gavlkke-gelstllgeembetsmenn.
G ronnvold, halvgård. Bruker: Håken. Skyld l
1647 og seinere: 20 lispund. 10 setting Ulhorte Ola Øvre Alme, resten, litt over 15 llsp.,
man gler 1624. 11642 tllhortedetmeste Hamld G rønvoldsjol.
Gudsgården, fullgård. Bruker: Elllng G. (E. G .
I seglet). Skyld: 50 lispund, som tilhørte
Jakob Rosenkrans.
Gullerud, halvgård. Bruker: Pål. Skyld: 20 Jlspund, krongods , for Hama r b!spestols gods.
Under Gul\erud ble brukt Skallestad ødegård ro r samme skyld.
G unnerenga, nevnt rorst 1636.
Haga. odegård, brukt under V. Stadum I Hole.
Skyld: 10 lispund. krongods, før Hamargods.
Hall!ngby, ødegård. Bruke r; Ola Jonsen. Skyld:
5llspund,gammeltkrongods.
Hallum, ødegå rd , halvgård fm 1643. Bruker;
Per. Skyld : 15 lispund 3 setting. 5 lispund
tilhørte Hole prestebol, 2½ lispund var gammelt krongods, 5 lispund 4 setting Ulhørte
J on SOnim og 5 setting Simen Hønen.
Halsteinrud, nevnt forst som rydnlngspl1LS5
1626.
Helern, nevnt forst 1652, rydnlngsplasi:.
Helgenid, ødegård, under Bårderud. Skyld : 5
lispund, gammelt krongods, eller kanskje
Hama rgods.
Hen, fullgård. Bruker: Gudbrand Haraldsen.
Skyld: 40 lispund; 20 lispund tilhørte St.
Annas prebende I Hallvardsklrken (se under
søre Olle), 20 lispund var bondegods, pant,.
satt til Laurits Hanssen I Oslo.
Hes!eberg. fullgård. Bruker: Lars (Lagesen?).
S kyld: 60 llsJ>Und, krongods, ror Hamarg:ods.
Under Hcsleberg: ble brukt Kvernbergsund
odegård (d.v.s. grunnenderSOrslda! Hønefoss nållgger) rorsammeskyld,ogetkvernhus I rosse n, skyld 5 lispund, som før hadde
ligget un der Veien : kverna var egentlig Mariakirkens eomm unsgods, men ble nå regnet
som krongods.
Hjelle, ha lvgård rm 1594, med Baggestad ødegård unde r samme skyld. Bruker: Ga ute.
S kyld: 15 llspund , seinere økt til 20 lispund;
krongods, ror Ha margods.
Hjelmerud , nevnt rorst som rydnlngsplass 1641.
Hole-ødegå rd en, ødegård. Bruker: Gudbrand

li
Knut.sen. Skyld : 5 lispund, krongods, det
sies I 1616 å være hele gården, men I 1647
er denne delen cstelnt og re!nh, og det er
også noe landskyld som er bondegods I gården. Det var rlmellgvls ikke skyldsatt! 1624.
Hval, rullgård. Bruker: Benner. Skyld I 1648
-60: 25 lispund. I 1615 Ulhørte 10 lispund
T rond Hval sjøl, men eierne I 1624 har Jeg
Ikke funnet. I 16-18 elde Claus Trondsen på
Bmgemes alt sammen.
Hunsdalen, nevnt som eng I 1652, under Hen.
Tllhorte Jevnaker prestebol. Landskylda var
I bismerpund fisk, som i 1577 er nevnt som
landskyld av Scmmen.
Hver,..en, fullgård. Bruker; Hr. Kristen (d. v. s.
kapellanen ?). Skyld: 50 llsp., ror Mariakirkens communsgods, nå lagt tll et kanon i som
kansleren hadde.
Østre Hønen, fullgård . Bruker: Torger T. (T. T.
i seglet). Skyld : 45 llspund, ror Mariakirkens
eommunsgods, nå under e t kanon l som var
brukt til lønn ror Ikke-geistlige e mbetsmenn.
Vestre Hønen, fullgård . Bruker; Ola. Skyld: 45
lispund, for Mariakirkens eommunsgods, nå
lagt under et kanon i, brukt på samme måten
som Ø, Hønen. I 1644 var Gunnerenga sete r
under V. Hønen.
Jonsrud, nevnt først som rydnlngsplass 1 1652
(I Soknedalen).
Karlsrud, Ikke nevnt.
Kile, halvgård. Bruker: Karl (hennes mann
Gunner hadde romt på grunn av et dmp I
16 12) , Skyld : 32 ~~ lispund. 20 lispund tllhorte Jon By I Hole, 10 lispund hadde La u rits
Hlll\SM!n I Oslo I pant fm bønde r, og 2 ½ lispund var gammelt krongods.
Kulerud. ødegård, brukt under prestebolet. Fra
1625 bor det en husmann, Morten, på gården. Skyld: 5 llspund, som tilhørte Norderhov prestebol.
Kvernbergsund ødegård, under Hesleberg, se
der.
Lerberg (ved Ask), halvgård. Bruker: Ola An derssen. Skyld: 15 lispund. kanonigods, tilhørte tidligere Norderhov prestebol, men ble
makeskiftet bort for SOre Norderhov I 1580.
Ler berg (I Vegardstjerdlngen), ødegård, bru kt
unde r prestebolet, og skyld Ikke oppg itt. I
1644 va r skylda 10 lispund, og hele gården
tilhø rte Norderhov prestebol.
IJ, halvgå rd. Bruke r : NIis. S kyld: 20 lispund ,
som tilhørte Hans Oren på Hadeland.
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Lykk.je, nevnt først 1642, rydningsplass, under
Skollerud. I 1624 eler Jakob Ro.scnkrans en
cvord aure I cl..øckh pl Ringerike., men det
er uslkkert om det gjelder denne gården.

Nordby, haivprd. Bruker: Jon. Skyld: 1660 15
lispund, men 1650 20 llsp. I 1624 eter Simen
Hønen 5 Jlsp. og Ola Hønen I Norderhov 15
U.p.

Nordt.rhov, pmtegirdcn. Den besU.r egentlig
av to gårder, Nordre Norderhov, den gamle
prestegården, som nok var fullg6.rd, men
som vi ikke kjenner noen landskyld for, og
søre Norderhov, fullgård, skyld 40 lispund,
aom 11 til communet I Mariakirken. I 1580
makeskiftet presten på Norderhov til prestebolet hele Søre Norderhov mot 20 lispund I
Hov, 15 lispund I Lerberg på Stranda og 5
lispund I søre Vesteren.
Nøkleby, ødegård, halvgård fra 1650. Bruker:
Alv. Skyld I 1647 og ~!nere: 10 lispund. I
1624 elde Alv Nøkleby sjøl 6 skinn, d . V, I. 5
lispund, som trollg var hele skylda den gang.
Oppe:n, fullglrd. Bruker: Gudbrand. Skyld: I
1647 og seinere 45 lispund. Av dlsse: tilhørte
15 llsp. (3 sald kom) Norderhov prestebol
fra gammel tid. I 1624 eler Gudbrand Oppen
1Jøl 40 lispund I Oppen, lllk at det ser ut M>m
girden har h&U ston-e landskyld den gangen
enn seinere. Det samme elde han fram li!
1629, men d. har han tydeligvis panllalt
godlet noen lr, uvls.st lil hvem, og fra 1634
stlr han oppført med 30 lispund, som passer
med landskyldsummen fra seinere tider.
Kanskje de ekstra 10 USp. i 1624 gjelder en
eller annen glrd eller gårdpart han har
brukt sammen med Oppen.
Oppsal, nevnt først som rydnlngspla.ss I 1640.
Pjlka, ødegård, eller snarere plass. ka1t P)lka
øde. Bruker: Lars. Skyld: I 1618 4 skUJlng,
derav halvparten krongods, den andre halv•
~rteneldebrukerensjøl.
Raltkest.d, fullglrd. Bruker: Lars. Skyld; 35
lispund. Av det elde Peder Knucben pi Toten
5 lispund. resten mangler. I 1615 tilhørte de
30 lisp. folk på Hadeland, og I 1647 mester
Truls, ,okneprest I Kristiania.
Røfllng, fullglrd. Bruker: Krist.en. Skyld: 30
lispund. 15 lispund li. til Hjelmungers pre.
bende I Hailvardskl rken. og nr på 1600-tal•
let laft undtr skolen I Oslo. 5 11.!p. tilhørte
den rike Mikkel Nielssen på Huseby I Ue r.
oC 10 llsp. n r fordelt mellom Per Synsteby

på Modum og hans sostre Ingeborg og Kjer-

sti Sjurdsdotre.
Rå , fullgård. Bruker: Mikkel S. (M S. i seglet),
Skyld : 45 lispund. 5 llspund var gammelt
Hamargods. nå krongods, og denne part.en
var I 1647 csteint og remb; noe slikt hørtr
vi Ikke om før. Dessuten var landskylda av
denne oart.en 7 lispund : 1647. Resten, 40 lispund. eide i 1624 borr;ermesler Søren Mogenssen I Oslo.
Samsjøen, fiskevann. Brukes under D\·ergsteln
på Hadeland. Skyld• 5 liSpund, gammell
krongods. Da vannet stadlr; er bnikl under
garder på Hnde!and, bllr del vanligvis oppført\ jordebøkene under gå.rdeneder.11642
oppføres 2•~ lispund som Pal Gjefsem odell-gods I cSamsjoens fiske •. og frn gammelt
skullekonr;en bareelehalvpartenavvannet.
Nordre Semmen, fullgård. Bruker: Stefftn.
Skyld : I 1647 og seinere 50 lispund. 15 Ill-pund tllhørte cSUlkens prebende> I Ha ll•
vardsklrken, 7\2 llsp. tilhørte Norderho,
prestebol. Hvem som rådde O\·er rt:sten u
godset\ 1624har Jer;tkkefunnetut,menfn.
1615 vet vi at Gudb rand Oppen og Guttonn
Hamnor elde 5 lispund hver I Semmen. rime.
llgv\sNordre,og fra 1634elerOudbrand0ppen 25 av de manglende 27 1 2 lispund.
Søre Semmen, halvgård. Bruker: Karl. Skyld:
1647-60: 27h Hspund 2 seU!nr;. AH sam•
men \'ar bondegods eller borgergods I 1647.
I 1624 e!de Laurits Hanssen I Oslo 5 llsp.,
som var pantegods fra bønder. Asle Sko!le-rud ekle 10 setting, Alv Haur;er på Hadeland
5 llsp., og Lars Klemet.sdal t Lier 2½ llsp. 10
setUnr; mangler. Det er lkxe sagt hvilken
Semmen•r;Ard dette gjelder, d.. bortselt fn
Asle Skolleruds gods, som han eler ennl I
1647, kan vi lkxe være helt 1lkre på at alt
delte gjelder Søre Semmen, men det er rtme-llg at i alle fall det meste gjelder denne
SJ!~1rfullgård. Bruker: Jon. Skyld: 40 115pund. 20 lispund tilhører Ola Hllmen p6 Ha•
deland, 10 llsp. Ola Arneberg på Eiker, 5 llJP.
Kristen Lar;esen t Lier (seinere lagmann 1
Frcdrlkslad, bodde Ul sist på Kjølstad pl
Modum), og 5 llsp. Bårtl Lindenes I Uer.
Skollerud fullgård. Bruker: Asle. Skyld: 40 lispund
huder), krongods, før Hamarblspens
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Oeøuten eler Jon By I Hole 2 1 2 llsp I SkoJJerud. ~n du må enten være en annen gird.
helst en ødegård under gården, r. elt$.
Lykkje,
Skolland, nevnt forst 1646 som rydnlngiip!ass.
Somdalen, ødegård, I s kattemanntallene først
omkring 1650. Skyld : 5 llsp., som Per F'olwn
elde og brukte, vel $OTn seter.
Støveren, nevnt .som rydnlngsplass rorst I 1652
Sundby, hnlvgård. Bruker: Hara ld. Skyld: 15
lispund, gammelt Hamargo&. nå krongods.
Søndereng, ødegård. Bruker; Nils. Skyld: I
164'1--60 3 lispund, I 1624 eler Peder Knudsen på Toten 2 llsp" som da kanskje var hele
skylda.
Sætra, nevnt først som rydnlngsplll.SS 1631.
Sorum, fullgård. Bruker; Jon. Skyld: 40 lispund. I 1616 var velbime Peder Iversen på
Frlt$0 eller rettere han.1 arvinger bypelrådlge. Han elde trollg 20 lispund, men hvor
dette godset hadde havnet I 1624. har Jeg
Ikke funnet. I 164'1 elde borgermester I Kristiania Hans Eggert.M:n det. Rnten, 20 lispund. lllhørte I alle rall fra 164-0 en mann
på Toten.
Vestre Tanberg, fullgård. Bruker: Ellev. Skyld:
50 lispund, .som opphavellg var Mariakirkens
cornmunsgods. etter reformRl!}Onen brukt til
&Ylønnlng for en av k..annlkene I OSio, fra
1590-t\rene presten I Oslo. I 1660 ble odegår-

den Helle brukt under V Tanberg, den var
privatgods.
Ostre Tanberg, fullgård. Bruker; Sjurd. Skyld :
50 lispund. før Marlaklrken.1 eommunsgods,
nå kannlkegods, disponert av kantoren I
Oslo. I 1595 lå cSø rum ødegård• under Ø.
Tanberg. skyld 5 llsp., .som også var Martakirkens eommunsg-ods og ni ble disponert
av kantoren. Dl'nne gården er Ikke nevnt seinere.
Trondrud. nevnt som rydnings plnu ! 1652.
Tryptad. fullgård. Bruker: Erik. Skyld: 50 lispund: 25 Jlsp. It tit Nonnesetc!r kloster I Oslo.
som kansleren nå disponerte!; det var halve
skylda, og sli. mye elde klostereL alt omkr.
1400. 15 \lsp. hadde vært Marlaklrken.1 eommunsgods og lå nå under kantoren I Oslo,
som o. Tanberg. Resten. 10 Jisp., var bondegods; fra 1612-20 tilhørte det Erik Trygstad
sjøl. og I 1624 elde han del Igjen, minus 3
setting som Ulhørtc Gudbrand Ask.
'I'Velta, ødegård. Bruker: Lars. Skyld I 164'160: 10 llsp.; I 1624 elde Ola Bjørke ved Ask
6 llsp., !50rJ1 godl kan b.a vært hele gården
den gang.
Tveiter, ødegård, brukl under Norderhov prestebol. Skylda sll!S I I630åvære51lso.
lflllY-t'll, hal\•gltrd. Bruker: Ludvig Olsen
Skyld: 20 lisp., krongods, ror Hamar bis~
stolsgods.
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Vaker. Nl r det gjelder de 5 gårdene med dette
navnet er det VlllUkellg l vite hvem s.om elde
hva. Bare Søre Vaker var offentllg gods, alle
de andre var I privat ele, og mesteparten var
bondegods, og nlr eterne da bare oppgir at
deele11slogslmyec1WagerpaaRlngerigeherdetlkkelettlfordelegodset. Mennoe
kan vi da vite.
Mellom-Vaker, fullglrd. Bruker: Ola. Skyld:
40 lispund. Derav elde Ola Rolsrud pl Eiker
20\lspund,somha n l 163lflkkmakesklftet
bort til Lier prestebol. Resten er muligens
de 20 lispund som End re Løken I Vå'e I Vestfold elde: I 1647 tilhørte de Claus Trondsen
på Bragernes.
Nordre Vaker, fullgård. Bruker: Endre. Skyld:
40 lispund. I 1616 var arvingene etter velbårne Peder Iversen på Frttsø bygselridlg,
og han hadde trolig eld hele glrden, for det
er denne Vakergården Hr. Hartvig Krumme.dike elde I 1453, og s.om skyldte 40 llspund.
Nlrdenvaradelsgodllaltl 1453,erdetrlmellg at den fort&atte å være det, udelt, men
hvem som hadde den I 1624, vet Jeg Ikke; det
varlkkeClaus Brockenhus,somelleraarvet
en del av Peder Iversens gods på Ringerike. I
1641 var Peder Gulllkaen I KrlsUanla bygselridlg, og I 1647 Hr. Mogens på Onsøy, sønn
til den ofte omtalte Peder Knudsen pl Toten.
søre Vaker, halvglrd. Bruker: Gjest. Skyld:
20 lispund, s.om hadde ll!hørt Helllg Lege.ms
alter l Hallvardsklrken I Oslo, og nå va r lagt
underOslo Hospltal (fra 1546) .
Ves tre Vaker, fullgård . Bruker: Jens. Skyld\
1660: 60 lispund. I 1624 tilhørte 21 lispund
Peder Knudsen på Toten, som også hadde
bygselen. Hans sonn, Hr. Mogens på Onsøy,
elde 25 llspund ulen bygsel I 1647---60.
Resten, 39 lispund, er det vanskelig å finn e
ut noe om I 1624; I 1647 og utover tilhø rte
35 lispund futen Johan Schne'I, med bygsel.
Østre Vaker, fullgård. Bruker: Gudbrand
(Amundsen) . Skyld: I 1660 501/z lispund. Av
dette elde Guttorm Oyestad I Land 15 lispund med bygsel l 1624, Olaug Mjølstad I
Vardal 14 llsp., Loden Klomby I Biri 6 lis.,
tre bønder I Land tilsammen H i, lispund.
Deuuten elde Nils Tyndrum I Land JO
ll1p. or Arne Tomle I Land 10 Jlsp., men
dette er rtmeUg,1& deler av Vestre Vaker. Fra
::.:.de Gudbraqd V&ker sjøl 30 lispund I

Ve, fullgå.rd . Bruker: Anlinn Skyld: 40 !Ispund: derav var 30 \isp. Mariakirkerui eommunsgods, nå lagt under prestebolet i Oslo
og 10 llsp. krongods, for Hamarbispens gods'.
Nordre Vegsteln, fullgård. Bruker: Kristoffer
H. (trolig Ho!!iksen, siden forrige bruker het
Holllk og sønnen heter det samme; c H. 1
seglet). Skyld: 50 lispund. 20 lisp. tilhørte
Ha rald Auren, 10 lisp. Gudbrand Spone pi
Modum. 5 llsp. (6 skinn) var krongods, gam.
melt Hamnrgods. Resten mangler 1624; l
1652 tilhorte 5 Usp. Nils Try~tads bam og
5 Jlsp. Torgcr Vaker, ~onn av Harald Aul"l'n,
men 22 %, llsp. 3 setting Ulhørte Gudbrand
Hen, en annen av Harald Aurens sonner. De1
manglerdabare3setting.
SØre Vegsteln, fullgård. Bruker· Anders H (A.
H. I seglet). Skyld: 35 lispund. 20 lisp. tilhørte Nonne.seter kloster. og var nå lagt
under kanslerembetet. 10 l!sp. tuhorte Norderhov prestebol, og 5 lisp klokkcÆn.
Veholt, fullgård. Bruker: Simen. Skyld i 1641:
29 ½ lispund. I 1624 elde Ame Has.sti pi
Modum 9 llsp. og fra året etter 18 1:t llsp.
Reste n uvisst. I 1620 elde Laurents von Hadelen på Eiker 20 llsp" s.om han vllle makeskifte bort, men han satt Ikke godt I det, U
han har vel måttet kvitte seg med dette
godset like etter. I 1641 elde Johan Schnell,
fut og sageier, som da bodde på gården, 22¼
llsp., og Ame Gomnes og Jacob Eggertsen
hver 3½ llsp.
Veien, fullgård. Bruker : J on Halvordsen. Skyld:
30 lispund : 20 lispund var krongods, før Hamar blspestols gods, og 10 Jlsp. tilhørte Ma•
rlaalteret! Martakirken.ogvarnålagtunder
Oslo blspeslol. Før hadde kverna I Velenfmsen, skyld 5 llsp. til eommunet i Mariakirken,
ligget Ul Veien, men den ble nå brukt under
Heste.berg.
Veksal, fullgård. Bruker: Per. Skyld: 45 uspund. 40 lispund ble gitt Ul eommunet l Mart.aklrken I 1477; etler reformasjonen horte
godset til et kan on! som ble brukt tll avlonn lng av ikke-geistlige embetsmenn. Reste.ri
tilhørte I 1477 Evlnd på Oppen. I 1624 er del
Ult ugreie med disse 5 lispundene, de 1tJ.r
oppført under borgermester søren Mogens·
sen I Oslo, som forøvrig forvalte~ det unonlet resten av gården hørte til, meri ogP.,
h elt fra 1615, under Even Ole.sne I Krødsherad.
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søre eller Mldl..-Veme, halvgård. Bruker: Per.
Skyld: 10 llsp., som Per Bårderud eler.
Nordre Verne, halvgård. Bruker: Vllhjelm.
Skyld: 20 lispund, som brukeren eler.
ØSlrVeme, ødegård, brukl under Søre Veme.
Skyld: 8 skinn (6½ llsp.), seinere okl til 10
skinn. 4 skinn var gammelt krongods, 4
skinn eller 8 setting Ulhørte Reidar Jar på
Modum.
ØStby, Ødegård, brukt under Bjørnstad. Skyld:
10 11.!pund, krongods, gammelt Hamargods.
Dessuten eler Peder Kn udsen 5 lispund I
Ostby som sies å være på Rin gerike, men
dette godset nevnes Ikke I de offentlige matriklene og jordebøkene 1647-60.
En kvernfoss I Asa, krongod.11, skylder 1 ski'ling,
ble brukt under Mldgarden Horum I Hole.
Et flskevann, cLemen >, omtales stadig I Jordebøkene; det er brukt under forskjellige gårder, bl. a. Skollerud, og skylder 60 slk, som
er ga mmelt krongods. Jeg har Ikke funnet
ut hvilket vann som menes.
Som det framgår av listene ovenfor, er det
en del gods det mangler opplysninger om I
1624, I alt ca. 300 lispund, som alt sammen
var privat gods og nok for det meste bondegods. Ved fort.satte undersokeJs,er kan det vel
bli mullgåflnnedetmeste.
Det er påfallende hvor få av bøndene I Norderhov som eler noe I sin egen gird I 1624.
Bare på Nordre Verne og Nokleby elde bruke•
ren hele gården: Gudbrand Oppen elde det
melte, og Narve Ask en min dre del, av gården
a!n. Og det er heller Ikke mye gods rlngerlklnger eler I gårder I Norderhov ellen, det er
deler av BArderud, Hallum og Kile I Herad5bygda, Oronnvoll, Skollerud og Somdalen I
Ytre Adal, Tveita og sore verne I Soknedalen,
Bjørke ( ? ) , Egge og Breien på Stranda, Nordby
I den andre utkanten av bygda, og bare Nordre
Vegsteln I strøket nærmere kirken. Mange av
de store gårdene var gammelt offentlig gods
eller adelsgods, men det er Ukevel merkelig at
rtngerllubøndene har så lit.en del av Jorde0iodaet I sin egen bygd. Det var I alt 16 Jord•
elende bønder I Norderhov I 1624, og utenom
detgodaetdeelde I forskjelligegårder pi Rin•
gerlkevardetbareto-tresomeldenoen sml•
part.tr I andre bygder. Forholdet var bedre I
1614,da vardetlallefall 26Jordelendebonder
I Norde rho,, og flere brukere elde deler av den
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I~~ist~a11~-9u fte11
og prosten Lund
Prosten Lund som var en meget streng
prestemann, forlangle av sine konfirmante r
at de skulle kunne både forklaring og bibel•
hl.storle så noenlunde. Kunne de ikke det, ble
degjernevisttllbake.
En gutt fra Tyristrand som Ikke nettopp
1•arnoeskolelys,varvlstlllbakeflereår. Folk
syntes dette var for galt og sa han fikk mote
hos presten Igjen. KarukJe han da fikk lov
l holde på.
cDet nytter pine de Ilte, ser'u>, sa gutten,
efor pre.sten bllr sint, bare han ser meg, å ltte
nok medet, men han blir sint på alle de andre
au!>
girdm de satt på. Ukevel er det atskllllg flere
odelsbønder I Haug, og en av forklo.ringene på
det er rlmellgvls a t nere av de store gårdene I
Haug og Ulleril hadde skog som lå beleilig til,
samtidig som de hadde fOMer pl. sin egen
grun n. E!eme av odelsgodset I Haug kom der•
for tidlig med I sagbruksdriften ved Hønefoss,
mens dtn saga som Tage Eriksen. forhenværende fu t I Buskerud, forsokt.e l sette opp på
sørsida ved Honefossen omkr. 1615 ble forbud t
alt I 161'1,!ordlden lkkelipåocle'sgrunn. Det
er typisk at Lan Hesteberg, som formelt sett
brukte sørsida I Hønefoss, forst fikk satt opp
a!n egen .sag ca. 20 år semere, og da I Sørgefossen: der hadde ha n da kjøpt Jord.
Utover t 1630- og 1640-lrene blir det nere
Jordeiere I Norderhov også, pant.tgods er etterhvert blitt lnnl05t, trolig med penger som bøndene etterhvert tjente ved å kJore tømmer, og
slkkertogsåvedsel,åhoggeoglevl're tømmer,
tll sag brukene både på Ringerike og lenger
nedoverbygdene. Mendesto rs teJordelernevar
oft.e Innflyttere, således den rikeste av dem
a lle, Ola Torkelsen på Hønen. og temmelig
alkkert også Anders Jennen på Hverven. I 1642
var tallet på Jordeiende bønder I Norderhov
Igjen oppe I omkring 30, og mengden av det
de eler er betydelig større enn både I 1624 og
11615.
E. P. HALVORSEN
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Gammelt og Nytt /m~ lr/c,I
~

----~pptegnelser på en re,se g1ennom

d-:J

~
Oj,ennom 1rtusener har sno- og rtgnvannet
fra de store Vald~fjell brust og skummet i
Iler fart nedo\·er dalen. inntil folket. lærte A
\egge ,_ne ogd. i lenker. Nu er det lltore
:nurhus med høye pipel'vedalle fo11Serog Bæg•
na eh· får ,·æ"'1god gjpre god nyue for .seg fØr
den kHler Mr i Randaeh·en.
Hvi11noenJ1P9rmegh,·orforjegharfitten
allk k\okkerkjlffiighet for ld11I og dalen onm•
for der igjen aA ml je.r tilstå, at det er gullet
IIOm lokker. Utrol!g mange aagn har jeg hjlrt
omaltsølvoggull110milengstforsvunnetider
tr gjemt i Adah:on og ,,·dalene aom går ut derfra. Pi min 1iste tur til nkattegravi111• tok jeg
for en stund inn pAgi:-den Flekkt>n.id, aom Jigl(tr oppe i skoiclfo.n med en herlig ut$ikt over
Sperillen. Skarud(je!let og Treknatten. Her I
~kogen var d"t 1lik hvile og fred A finne i.kogen s karrer alltid l:vile. Den luner om \"int~ren og l\'tle• om .-ommeren og den blnder pA
en mlte .-ommer og 1•inter ummen, og denne
følelse hadde sikkert også Welhaven da han
.11kn:!\'littdiktom hY!leni.11kogen·
I graneholtet ved middagstid
nlr110mmenK>ler.brender,
S\'ever en luftning hil og dit
og kjjll"r din panne og er gA blid
!IOm 1•irtav vinkende hender.
cHar De funnet noe rart her i llkogen?> \'ar
l't spØrsmAl jeg rettet til mannen pA gården cmerkede stener, kors eller aspekter av noe
ølag>. Nei, ha'l haddei'-kedet,men rortalteat
•ler nede pli den nonlr.i SkagneagArd er en ato r
~ten 110m det hviler my1tikk over. Den ligger
ienhamn.-omheterS,·ea.o,rfolkvetArortelle
at Sveakongen er gravlagt her aammen med en
,torskatta\•riullpenger.-omergjemtlen.;Jv.
l-anne. <Det \'ar ikke dblig,, sa jeg, cmen har
ikke noen Kittae:gavmedAgraveskatten

frem~• cJo, \'alhu"-swn.sken gro,· her en lang
•id, men kom ,·el ikk" d)'p! nok.• i)('nnerare
~\'tnsken bodd" rn hrng tid 1wi 11laK~en \'alhuggu
;ift Hjoneskog;,r1 og op1,holdt !1('11' i ftre1·is i \"j.
dalen for ft !etc opp :,.orgc~skntten &Om er
:•jf!mt der. De~ ,·ar i $\"11rtf!d11uen~ tid. $katteoppkre1·eren f'"ll Bergen skulle O\"er til o~tbndet med en ~tor aum klingendl.' mynt, fltn
k!Øvelassmed m)·nt ,·ardf!t. men komnetil \'j.
Jnlen ble de ~)k en e!tcr en 1w de øom førte
skntte n. Den ,iste gro, denne Norge-'<l!katt ned
vcdsldcn:>.v 1•elen rorhan kveldet,oi;:la!leir•
hundrederaidendeuehendtehardenskjulte
1kntt i Vidalen vært mani:-es attrå i tankene,
.nen.11 den ene~te !IOm \'irkelig hnr lett efter
1<katlen er den nevnte Valhu'-11\'enske. llan fortaltesclvt!Jfolk ldalen,atmorhoru;glkkmed
ham til en spåkjerring mens han vor Uten. og
spådommen gikk ut på at han skulle finne en
al.or Skalt. Da han under sitt opphold som arbeidskar på gårdene l Ada! fikk hore sagne~
om Norgesskatten i Vida!en og gullpengene
under S1·eakongens grav pA Skagnes menu
hanforslkkertogvlsst,ath<!rhaddehans!n
store chanse. Efter min mf!ning grov svensken
ror dypt for skaumesteren fra Bergen som
1-jentedø,:len nærme !leg hadde.11ikkert b.-erken
makt eller re-Jsknp til i komme dy1>t ned med
solvskatUln. Elling Elsrud på Storruste er enig
med meg i at 11knlUln J1ggc1 like under tor1·en
og kloas til veien. )leu hvor?
Turen oppcl\'er dalen går \·idere. Nede pl
<stor1•eien treffer jeg hf"lgekledde skogakarerpå
vel til bu tikk"n. DegArd.smidigeoK lette.irr
~er en sto r for.11kjell p:i gangelnget her i dalen_
\i nedeplt natbvgden, h\'Or lolketgjennomgtncn..11joner hnr ~Attet truge i,eg frem med_ en
p1og gjennom atri lein> eller at.enet jord. Disse
ikogskarer eller hjlkatckarer og nøtere mJ.tte
\'!\'re lett pa\ roten .11k uil edekunnegrelejobbell,
1lik110m,·ise!lforteller:

RINGERIKE
En skogskarhan går medmerke og mål
dergnmene s tåriflokke r.
Han velger og vrakerogsvlngcrsiUslal,
0g buskene blir til i;tokker.
Sll.bærdet lilclvcn-ll. heiforendans,
;\lennedev('(lbruket-fllrlekenen s tan s.
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og var dalens beste børsesmed. Rester av e n
bØne !!Om ha n laget finnes e nnA p,l Nes moen,

og den er så grov i løpet at en kan slikke e n
finger inni. En tid holdt Gunder til i Ra mbe r•
, ;cetoghan s kjøtenbjpnn I Blaks tvedåsen. Han rodde med bjØnr.eskrotte n over fj orden,
t;g gikk sA opp liJ smAguttene og sa, at de
f ikk s pringe ned til fjords og se den hjer,>e n
Omsider s vinl{er j el( inn pA Nes moen gård, 1anhaddeskutt.
h\'or eieren Gudbrand Næs moen tok \'ennli;r
imot meg, Efter det jeg hØrte nede i dalen skal
Dette er avs krift av min dllgbo k rørt p,l
Næsmoen være en vel situert mann, men fri reise gjennom Ådal sommeren 1938. Her sit-for all bras k ogbram-dettelikerfolk, og ter jeg p,l min Skrivestuggu og leser noteri nna n ta r mot alle p/t samme måte. Utenfor hu- gene igjennom. Jeg ha r koblet verde n fra, og
set var edet \"alna og so1>l:> - rent og fint, nyter i s tillhet de gamle brev og doku mente r
på den store rtate gårdsplassen fantes ikke en !;Om jeg hnrsamlet fra dette klassis kebondenis, og in ne i hovedbygningen ,·ar det intet :and 110m heter Ringe.i ke. Jeg stryker og stel•
krims krams. Uten m!lnge oms vøp gikk vi lØs !er med disse gulnedtl binder og brever med
på s.u ken: Sagn og hendelser, gammelt og nytt håp om engang å kunne puste liv i de tragiske
fra dalen. Du s tore verden, hvor meget jeg og tragikomiske bere~ninger som finnes nedrikk hore, om bjomeskyttere, børsemakere og tegnet.
soldater !!Om vnr med i krigen. L.'lng Ola førs t
Gamle fogder og skrivere rir i min tanke
og fremst. lian var fØ<lt 1785 og 1•ar med i forbi. ~•oged Dorph og Ivar Wiel, ta use stA r
krigen 1808-J.I som artillerist. Ved Onstad de.uten smil.Jegse r &Orens kri,·erJohan Emst
sund tok han del. Mange er de his torier !!Om )leidell, og tenker p,l hvilken s toneter ha n var
fortelles om Ul ng-O!as bedrifte r i krigen. Sant - en gourma nd av de sjeldne. I folk em inne
er det at han efter krigens slutt ble tilbudt lt-1·erdenstrofoom h:,m, atha n åten heisau
1iensjon i fo nn a,• lpy tna nts lØnn og en me- til middags. Datteren !!Om hndde hØ rt de tte
dalje, men ha n avslo begge deler. Han va r ,ivfolk, fortlllte faren om dette bygdeprat. sterk som to. E ngnng var han p,l kirkevei ~Si til dem det, du jentn mi, at jeg eter to
mellom :,.es og Vik er. De n mektige Jl a uge ru 'n, ~nuer til middags. >
!!Om eide bAde Hauge ru d, Rm!lad og flere gil.r.
Anno 1840 den 25. a ugust, dro denn e tykke
der, u tt i forende og Ola I bnkskotten. Hau - l'Orensk river opp lil ,\fial for \'ed rettergangs
geru'n !llltt og s krØt ove r 11t han ha dde ba nket ~kri tt å bri nge kla rhet i de ove rna turlige henopp bAde den og de11. og til slutt u ha n; l\len tlelser !!Om hadde funnet s ted på Bnendsete ren
llå. erdet nA brØllop formeg/tsl/tss ogsåda . tilhørende Halle gå rd. Sto re s tener var av en
Da kunne ikke Liing-Ola dy ~ le nge r, og ha n ukj ent mystisk men ~terk hånd kas tet mot
l'Opte: Sett i land karer, r .. ,. hØgge me', er l1uveggen, og det l'ar ; heieta lt slikt leven JIA
det øy nd at man nen ik ke s kal få brØllop, n/t r seteren at alleva rkla rover a thuldereneller
det ikk e kos ter mere! - Ka rene ro<lde i la nd, ile underj ord iske va r fortørnet, og vllle hevne
men da bA ten skure t mot strande n hOJ)pet seg. llteidell erklærte skrås; kkert at han nok
Haugeru'n inn og løp a vgiht!e, for ha n tok \'Cl ~ku lle brin ge lrla rheti 1'-aken. men de akter !!Om
til A s kjønne, at det gikk a n A erte de n lnng. fortelle r om hans aksj on mot de unde rjordiske
modige Ola sint, og 1·a r Lang-Ola sint, d. rall helt i ri sk, sit han rntet kunne utrette. De t
huttetu.
må tte væ re et syn ror gude r dette opptoget
Hr. Nies moen haren øtor h/tnds kreven s.u m• til støla. Den omfangl!rike sorens kriver kunne
ling av bygd,-his torier og he r kan en finne :kke gå. og ror 4 f/t ham fraktet opp til åste-Ile merkelig!lte beretuinger. Om cTå måssen•, det, bte han plasert oppi en bredslede, som ble
, Jegervislcn• , cTrulsegutten > !!Om skrek ctor . att p,l en treskoning 6-7 h usmen n ble forveien• nA r han f6r u(O\'er bygden. Om Gunde r bpent, og de dro på kuls1•artelivet. Akk. for en
SØrsemaker fra plassen LllngbrAten under komedie, og hvor må tte ik ke skøye rfantene
Volden o. a. v. Gundet 1•arfpdtomkring 1814 , omhaddelagethelehurlumhcietgottesegda
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sorenskriveren Ingen klarhet kunne bringe i fra 1814 vakte min største interesse, og ved
cmysterieh.
nærm ere undersøkelse fikk jeg se, at lommene
Den største av de atener som chuldru
varlaget av fint aemsket akinn. En atorbjøn nekutet i bu\'euenpAtætraerenavdemange saks og en vargeglekse atå r på gulve t. Huttetu!
rariteter som er innlemmet på Holtegårdens • Her e r en stor rundtrØye med sølvknapper. En
museum. Stenen veler !)O kg., og den er påført gammel. helt itureven ako fo1·teller historien
dato for hendelsen på 11ætra. Vettre Holtes om en mann som ble svi meslått :.v lynet her pl
gårdmu.seum er meget Interessant, og Ideen Holte og skoene ble flådd av hnm. Rest av en
med å gjemme alektena gamle saker, papirer,
bøker osv. på den måte som herr E. T. Hol te
har gjort, fortjener stor anerkjennelse og bor
efterfølges av andre.
Vestre Holte er en atorg~rd med flate, fine
jorder, Akrer som ,•ugger i sommervind, og
llåakogda. Tusenvis mll,oghøyreistebygn inKl'T som skogen og akogens virke gav. Hellige
~kog, 1ier lappene i Finnmark. Det 11amme på
en annen mAt.: sier fjellf'llket på vidda en
,tyggvicndag og de rPgner seg frelst fra fjellets red.se! nAr de kommer ned I nuddu> - I
skogbandet er de frelst fra general Vinters
favntak , aom bt.t}'r n,ndavind og himmelfokk.
:3kogenfrelsero!!.S,deugavoualt: vugger og
\'llrdcr, hu a og biter. Vestre Holte museum
er innrettetplataburet. Ute på tunet øt.Ar et
hi mmelur, med pilen rett i nord. Mitl apØrsmål
tllherrHolleeromå fålovtUAsedetob!bler
som efter sigende skal finnes her. To digre
bøkerlegges1oran meg-deneneeren virkelig blbel, trykt I København 1589. Det er en
billedbibel og den er atakillig lest og brukt
gjennom de 31.iO Ar, PA dens blanke blader har
de gamle på gården risset sine navn og data
Inn. Deterlsannhetet kostellgbokverkdenne
gamle bibelen - maken finnes Ikke. Det ene
eksemplar som finnes I Unlversltet.sb!blloteket er på langt nær ikke sl fint, og tegningene
!denerikkekolorertsliksom ll oltebibelener.
Den cverdsllge blbeb på Holte er et monumentalt arbeide med foged Wiel og sorenskriver
PalludanshA nd.PAW!el1t1dvardetugreitmcd
rrensen mellom Nesgirene, og for A bringe
ukenpAdetreneblefogdenogsorenskriveren
oppnevnt som kommlssarier til sa kens pådømmelte. De drev trutt i flere &omre, avhørte vilner or u til alutt dom. Aktene utgjør noe alikt
i;om800l.lder.
lmuMC!tpl1taburloftetat.A r 1ltpåradog
rekke. Her er et gammelt rokkokobord med s toler I aamme stil omkring. Her er gamle bJønne1..tllrwr, •bier oC florMter aom ha r vrrt avunpt a, dragoner på grense-vakt. En offiserstrøye

meleorsten er rar! hn i hinden-en hAndgripelig hilsen fra en anne n klode. Døren til
dette atabursloft har engang vært hoveddør
pAgl'mlen-ogdett>ret herlig arbeide i barokkstil - minst 250 år gammel. Hver ting pA
dette ajeldnegArdsmuseum har sin egen histo,.
rie,og det var ove.rmAte interes,;antA fl seog
høre, cme nDemi akrivediaseberetningerned
og ha &om katalog her-, sa jeg til herr Holte.,
for engang harhiatorienegAtt i glemmeboken,
og det er synd.
Soluret på tunet viste 11 da j ~g ranglet nedove r mot brua. c Det«' er Ba!gnu, sa jeg til
mitt fØlge og vi leste for moro akyld et \'erft
om denne elven på ValdresmAI:
Sjå, dæ glima alt i Bægna r.o ho rann
tiaisolblankøyl..,er-renne,
E vil flllgje henne skjell aoait band
beinast veg te haimegrende.
Det er anart 20 Ar ~iden dettf ble skrevet og
Oere11vdem aom er nevn t er borte, men ellers
Pr Ådal i dag som den gangen.
V. V.

,r;f!,

~~
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I gamle dager h oldt nissen til rundt pA går•
dene, slik var det også pil. nabogArdene Bure
og Vager. De sto veldig på hver sin husbonds
beste, Bure-nis.sen drev det enda til at bære
svære bører høy rra vager. og vager-nissen slo
hel!er Ikke tilbake, han kvartet noen bOrer
hoy rra Bure-Jiven han og. Men tldllg en morgenstund gtkk det Ikke bedre Ul enn at disse
to herrene møttes med hver sin tyvekost på
nakken. Et drabelig slagsmål var Ikke til A
unngå, det gtkk mest ut over høyet forresten,
det lå slengt utover Jordet efterpi.
Det fortelles også at da mannen på Bure en
kveld vllle ut og holde styr på bikkjene &om
::ts:~t ;ri~!e~=k:;l, ::!kk~s~~a"~~;
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Om en av de mange omflakkende bygde•
originaler I begynnelsen av forrige århundre,
Ola Wee, har E. M. Færden gitt en fornøyelig
skl'.drlng.
Han nevner Olas uforstyrrelig Jevne humor
og at han som ort.est gikk omkring og sang
eller mumlet pA en eller annen sang eller
salme, som r. eks. .- Paa Gud alene jeg haver
sat min lid,, eller han sang en kort strofe om
en og annen person I bygda som han vll!e
utmerke. Da var vedkommendes navn gjerne
det vesentlige Innhold I sangen. De daglige
begivenhet.er ble ogsA gjenstand for sang, og
han cvarlert.e, da over dett.e tema.
En bonde sa tll ham en dag: cMed rctt.e
skulle en ta deg, Ola, og slå deg fast ved en
vegg med en Jernlenke., Da fikk Ola bare en
ny trall: cSl1111 mlg fast ved en væg med en
Jarnlækk,, med stadig det samme omkved om
seg selv: cOla paa Wee - Graut-Ola Wee.,
Når han kom Inn I kJ0kkenet hllst.e han
alltid med: cGodt vær l dagh Når da været
varriktig herllgfælt,sA mått.ejogjernematmora smile litt og sett.e fram mat, selv om Ikke

slikt traktement og oppvartning I utide var
det ~t.e hun visste. Og intet ord ett.er de
gamle er gjentatt oftere på Ringerike enn:
cGodt vær I dag, sa'n Ola Wee,, Især nAr folk
traff hverandre under det verst.e gråbeinvær
om vlnt.eren. Fikk han bare litt levninger, eller
de sa til ham: cNel, Ola, nå er vi lei deg- du
!Ar komme igjen en annen gang,, og noen sA
på veten spurt.e ham hva han hadde fått, sA
sa han: .-Je fekk en slængabet.e• eller .-Fekk
en kjæa,. men småtrallet like godt.
Saken var at han kunne være foruten mat
I et døgn eller mer, han var I virkelighet.en
drøvtygger, og da lA han gjerne over I fjøset
under disse fastetider.
t mol.setning til vår forvent.e s!ekt, gjorde
han aldri forskjell på maten, han sA mer pA
kvantlt.eten enn på kvalitet.en av den maten
han tikk. En søndag ettermiddag kom han
innom sJefsgArden Tanberg, hvor cde selve.
var borte, og bare noen muntre sønner og tJe•
nerne va r hjemme. Da sA Ingen ga ham noe,
gikk han ned! fjøset og la seg. Så fant de på
at de skulle traktere Ola. De tok først og slo
snmmen en del surmelkslumper I et traug, sA
t.ømte de flatbrødskuffen I kjokkenbordet med
smått brød, mel og matrester i melken, og Ul
sist tok de en gammel drengestuekortleik og
kllppet oppi. Slik bar de anretningen ned til
Ola, som spi5t.e med vanlig appetitt, • Hos'n
llkerdusolden,Ola,,spurt.ede.cA,determest
kløver.ser Je,• sa han ogspillte like godt, Der•
for het.er det rett $Om det er den dag t dag
når kortene brukes: cOet er mest kløver, ser
je, sa'nO!a wee.,

mot bikkjene mens han ropte: cPus ta den, kom han tilbake, da sto alt pA rette plass om
morgenen. Kornet var malt og hest.en sto på
pustademogloavhjertenslyst.
Denne $11mme Bure-nissen var forresten en spilltauet og hadde fått foret sitt. S!den den
nyttig kar for glrden. Han Ikke bare passet dag lot mannen alltid nlMen reiset!\ kverna,
hesteneogvokt.etlysogild,menhanopplrAdt.e og han behøvde aldri A angre på det.
Men sA fikk han engang se at nissen var
som kjorekar ogsA. Det oppdaget de på den
måtenatcng11ngsomdeskullerelsel!\Hone- så rmet og dårlig kledd, og det lakket mot vinfossen for å male, og gårdsgutten var borte, teren si\ mannen synte5 synd på ham og lot
syi:enegråklærogenrødluenaturllgv\s.Det.gjorde mannen sj0I a!t l stand kvelden før turen. Hanlessetvognenogkjortedenlnnunder t.e la han på Jasset, mens han selv ble oppe
låvebroen.forhanskullet!dllgavgårdenest.e ror å lure pA nissen hvordan han skulle ta
dag, Men det begav seg at han sov mt for dette. Jo,nlssenflkkseklemeoggjordenoen
lenge og da han endellg kom opp av sengen fornoyde grtmaser og krumspring mens han
fikk han se n!Men komme trekkende med hes- tok dem på seg. SA sa han: cNel, nå er Je, fan
ten fra stallen, spendte for, salte seg opp på lia meg, ror pen t.e å kjøre te kverna•. Siden har
sekkene og kjørte av gårde, Den nest.e natt.en Ingen sett eller hørt noe Ul ham der i gården.
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Det er sikkert et fåtal! nå som kjenner denne
vegen med alle de historiske stedene. Men da
Annette og Karl Wenner holdt til på nedre
Ringkollseter ved århwtdresklftet, seinere
også, var denne vegen alminneUg.
En gikk de gamle Bergsbakka, over cSlåttebråtan> og opp cGrautbakken> ved Erlksrud.
Av Bergsbakka er nå bare en levning Igjen

etter at den nye vegen ble bygd.
Om Slåttebråtan heter det at den har fått
navnet sitt fra det gode jordsmonn som åker'n
ha r, og den ble kalt cbrødkOrJa> til Berg.
G rautbakken skal ha fått navnet fra at en

kvinne falt I den bratte bakken og slo ned
goi.uten hun bar.
Videre stampet en seg oppover Ul Rognestein . - Oppi Rognestelnbakka måtte en bortom cOarsg\verølla>, el oppkomme I berget, ror
å få en drikk av det gode vannet som alle så
gjeme ville ha litt av. Om det var av helsebringende grunner folk la slik elsk på dette
vannet, skal Ikke &tes.

På Rognesteln ble det alltid en pause, for da
var en ferdig med brattbakka. Rognesteln har
engang vært bebygd. Stein etter bebyggelsen
ligger der ennå, og sUkkelsbærbuskene står
der.
Straks etter at en hadde forlatt Rognesteln
kom en til cBarnefotbergeb (i daglig tale
86.nefotberget) og cMysmørbergeb med kinnestaven. Her ble det ofte en stans for å studere de djupe avtrykk I berget.
Det fortelles at chuldra• holdt til I nærheten
av Mysmø,rberget. Og om disse to berg heter
det: El kone kom fra en avsetrenemed1itterprodulr:ter og skulle ned til bygda. Meningen
ftr l fl kjernet alt ferdig før hun gikk fra
aetra, mm alt hun st revde fikk hun Ikke smør.
Trolllkap kanskje hindret henne. Hun bar
derfor med ,eg kinna pl rygien med rømmen I
as kmneataven. I Ullen tu denne ufJampete
. . . hadde h un opl et lite barn å bere på.

Komm et til Mysmørberget fikk hun høre at
huldra cspan t på rokken>. Da ble kona så redd
a t hun stupte på berget og slo ned alt som var
i kinna, og mistet kinnestaven som slo djupt
avtrykk I det bløte berget. Et t.er denne hen.din•
gen fikk det navn et Mysmørbe rget.
Da hun kom 1itg etter forskrekkelsen og var
gått noen meter, måtte hun stan1ie for å ordne
IIU på børa som var kommet I ulage ett.er fallet
på berget. Hun satte det vesle barnet fra seg
der hun stanset, og da berget var bløtt, satte
barnefoten djupt avtrykk i det. Siden har det
hett cBånefotbergeh.
Når en forlot disse stedene målte en sikre
1itg et eller annet, en kvist , kongle eller hva
som helst for å cofre• på Offerst.einen \"ed
Røst}ern.
Om denne steinen frotelles det blant annet
atpåø,sts\aav tjernetoppi bergetskai engang
ha bodd en trollgubbe. Denne gubben var så
fæl ti! å buldre. Han ble derfor kalt Buldrian.
En dag gikk et elskende par på vegen på
vest.Sia. Dette paret fikk trollgubben se. Han
buldret da noe ganske forrerdel!g. Så tok han
en svær stein fra berget og ville kaste den 0\-er
vannet for å drepe disse to. St.e\nen tok vannet
og seilte over, og under seilasen ble den blank•
slipt mot vannnaten. Legger en seg ned og
titter under steinen, ser en at den har en blank
flate. Paret unngikk så vidt, og steinen ble
liggende like ved vegkanten.
Etter denne hendingen torde Ingen gå forbi
steinen uten å legge offer pA den. J eg har sjøl
cofreh på den mange ganger. Ofringen hadde
den virkning at gubben Ikke hadde mak t til l
kaste nere steiner. Dette ble han ergerlig for
og buldret verre enn før.
Folk ville gjeme få ryddet Buldrlan av vegen.
En modig kar ville forsøke å gj øre det av med
gubben.
Tidlig en morgen før solrenninga gikk turn
opp I lia pt\ østsia av tjernet. Der ga han seg
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og Jeg ga den derfor navnet «Ønstadsteinem.
Steinen lå like ved den gamle Ønstadvegen
som gikk fm bygda og over skauen. Denne
vegen som er meget gammel, er nå forlengst
overgrodd og g!emt.
Steinen er undersokt av dr. Aslak Llestøl fra
Oldsaksamlingen. Han kunne Ikke finne runer
på den, men det var tegn som tydet på at det
kunne være «bumerker:>, og disse var ofte lik
runer, sa han.
Llestø! ytret blant annet at disse rare tegn,
tall og bokstaver kanskje engang I tiden kan
være risset inn av gjetergutter. Men tanken
streifet også en grav eller kullmile. Han tok
tllsluttenoverslktoverområdetforåprøve
om det engang kunne ha vært et gårdsbruk
der. Men han kunne ikke sl noe med sikkerhet.
Det eneste han slo fast var at steinen Ikke
hadde noen Interesse for Oidsaksamllngen.
Steinen er flyttet ned til Trygve Brodahls
hytte ved Røstjern. Og med herr Llestols u1.
latelse kan det ved le!llghet - helt privat graves på et par steder der steinen lå forå se
om noe kan brlnge11 for dagen.
De f<lml.o ufer/ollt• Kul O(I' ,t~...,fle Wen...,,Mlen/or u/r4 I J!ltll
Fra ofrestelnen følger vi nå setervegen
videre og kommer til den blaute myra ved
Ul å rope: «Buldrlan, Buldrlan l> Gubben horte sørenden av Røstjern. Over myra lå en furu.
det og stakk hue ut. Solen rant og strålene stamme av dimensjoner, som en måtte balan•
tratr ham da like I ansiktet. Gubben sprakk sere på. Hvor gammel denne cbrua~ er, vet
og veltet utover berget. I stelnurd :>. der skrot,. ingen.
SA trasket Jeg videre på en kronglete veg
ten ble Uggende har det vært et tilholdssted
forormogannetfanterl.
gjennom kvist og krak , til jeg kom til vegskillet
Sikkert er det at folk i gamle dager ropte for øvre og nedre Rlngkollen. - Øvre Rlngkoll•
Buldrian når de befant seg I traktene der. Jeg seter er forlengst revet og borte. - Som veg•
har sjøl hørt det ! mine guttedager. Orm har viserfor nedre Rlngko!lsetervarved vegskillet
Jeg også Slått Ihjel der. Det finnes nok en og lllltt opp en staur med en hårdott I. Passet en
Ikke godt på der, kunne en lett ta fell av
annen der ennå.
Men nå blir det bygd hytter overalt og der• vegen.
med blir ternmget ryddet ror trollstelner og
En llten hendelse.
ormehuler.
Bror min og Jeg, som var ga.ruske små, skulle
Nå er det Ingen som ofrer på denne steinen
lenger. Men den ligger der fremdeles. Levn!n• engang gå til nedre R!ngkollsete r. Jeg hadde
ge r etter det som er blitt ofret Ugger ennå aldri gått der før, men bror min hadde væ rt
med mor dit en gang, og han kjente Ul hå r•
på steinen.
Før vi følger setervegen videre ser vt litt på dotten. VI gikk og pratet, og tenkte Ikke på
en annen merkelig stein som kom ror dagen hårdotten før vi oppdaget a t "1 sto I ville
I det sei nere oppi Ila på øst.sla av Røstjern. skauen, uten veg. VI hadde gått fell. SA
Denne stei nen som har en kvadratisk overflate begynte vi begge å grå te. Etter en liten kon.
på 70x70 cm, har skrift og tegn over hele feranse vllle vi da prøve A finne igjen den stien
fla ten . Den er 50 cm djup og noe gryteformet "1 hadde fulgt, for om mullg å komme på rett
under. Den lå helt gjemt I ba.Xken, bare over• veg. VI va r heldige. Vi kom ned til vegskillet,
flate n var synlig. Området, der kalles Øn5tad, og bror min fikk pye på hårdotten. Han gråt
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Kongetoget kommer
Barndommens land - ja det var der det
hendte. For lenge, lenge siden I livets usikre
gry. Det var der det hendte.
En dag våknet min fødebygd av sin århundrelange søvn ved mineskudd som drønnet
gjennom dalen. Hakker og spader glimta
blankslitte I sola og sve~le kropper I seig og
vedholdende arbeidsrytme. Banen skulle fram.
Bergensbanen. En fantastisk drpm om å knytte
østland og vestland sammen med stålband
over fjell og vidde skulle bli virkelighet. Det
skulle skje her, like utenfor stuedøra. Nesten
Ikke Ul å tro. Men mineskudd og rallarsang
fort.alte atnå var det alvor.
Jeg opplevde det hele med barnets undrende
og vltebegjærllge sinn. Det virka Ikke skremmende på meg, for oppe I all denne larmen og
bråket var far. Han hadde hvit skinnbukse
som de andre og blåstripet busserul som de
andre,menlkkesvartsluskehattsomdeandre.
Far var ikke rallar og jembaneslusk. Han
hadde bygd seg heim her og trivdes best !
•eige bu• . Men han måtte skaffe seg og sine
dagllg brØd, og hakke og speU falt så godt I
de bninbarkete nevene hans. De som kunne
stryke så va rllg om kinnene våre og gjøre oos
trygge.
SltoftedetlotscggjøresprangJeg fra mors
og søskens vakt.somme øyne, opp Ul skjæringa
der far arbeidet. Det var strengt forbudt og
far rysta på hodet når Jeg kom. Allikevel ble
Jeg mottatt med smil og hjelpsomme hender.
J a det hendte av og m at Jeg fikk sitte på
vaggen når den fullasta kjørte ut på tipp. For
en he rlig kjøretur det var. Aldri har noe kjøretøysiden klartå fordunkle eventyrglansen om
den rustne vaggen.
Dette at banen skulle komme gjennom
dalen, skapte na turligvis Elv og røre på ma nge
måter. Den nye tla banka på med harde never
og mye ukjent og fremmed strømmet på. Det
ble så mye å prate om og Interessere seg ror.

Gamle kaller som hadde slikt å gjøre, kom
langvegsfra for å gjøre •aua gjestebud•, som
de sa. Det var nå også et påfunn å grave seg
tvers gjennom Aker og eng og skyte så husa
rista. Krig og uår var vel den sikre følgen av
et slikt lurveleven. De gamle tvinna staven og
rista på hodet.
Men lia gikk og arbeidet skred fram oppetter dalen. Sviller og skinner ble lagt på plass
og snart kom de første grustogene skranglende. To små lokomotiv puffa røyk Ul værs
ogfløytasålltertatdethørteslnnoveralle

....,.

- Hor Bokken lokker på Geita, sa folk og
moret seg. Bokken og Geita var kjelenavn de
to første lokomotiv fikk. Og nå fikk folk lov
til å sitte på grusvognene når toget skulle opp
Ul Gulsvik ett.er ny last. Bare fornøyelse var
det sikkert Ikke. for øya foyk fulle av sand
og kolstøv og gjennom Haverstlngtunnelen
holdt de på å krepere av røyken. Men Ingen
klaga over det. De hadde vært med på det
store eventyret. Så en vakker dag var banen
ferdig og åpningen kwme finne sted. Kongetoget skulle komme.
Hvor tydelig denne dagen står I min erindring. En sur, snpdrlvende novemberdag 1909.
Jeg husker travelheta og spenningen. Begge
brødrene mine skulle sammen med de andre
skolebama,møtepAVemestasjon ror il.hylde
kongen. Far skulle til Hønefoss på en fcstllg
tllst.elningforarbeldemepålokaletRlngerlke.
Jeg hadde fått ny dress og et Ilte flagg og gikk
bare og venta på kongetoget. Midt oppe I alt
dette var det tydelig Ase at • Brandko!b, den
eneste kua vår, venta sin nedkomst når som
helst. Hva som satte mitt sinn mest I bevegelse
t.or jeg Ikke sl så nøye, men formodentlig var
det kongetoget. Det var sjau og travelhet over
all måte.
Plutselig står far I dbra og sier at nå hørte
han toget ute på Verne stasjon. VI f ikk nøyte

"

ou om vi ville se stasen. I hast fikk vi klærne
på og så bør dd avsted gjennom snø.slapset
opp Ul Jernbanelinja. Far løfta meg opp på
ståltråd.garden og holdt meg der så Jeg skulle
ha god ut.sikt. ØStavlnden pl.ska snødrevet I
anslklet mitt, men fikk samUdlg flagget til å
knitre og smelle fesUlg. Fra stasjonen så vi
røyken boble Ulværs og hørte en svak ljom av
hurrarop. SA kom toget. I en sky av røyk og
damp, pesende og larmende. Bruset var på
l&ng avstand så sterkt at jeg ble redd og rille
ned på bakken Igjen, men fars svære neve
holdt meg rut.
- Vær itle redd, sa han trøst.ende. Du \'elt
Je holder l deg. Bruk øya dine godt så får du
kanskje se kongen. Han har mye gull og mange
medaljer pl seg.
Jeg gjorde meg tapper og lot det stA Ul.
Dukka inn I en foss av larm og røyk, mbta
flagget og hang tilslult sprellende I fars armer.
Da jeg kom Ul meg sjøl !g:len, atod Jeg stortutende på bakken og kongetoget var alt langt.

avsted oppover dalen. Jeg hadde Ikke sett så
godt som el gullsnor engang. Det var en
bedrøvelig affære.

Far måtte bruke både myndighet og et fast
grep I armen min for å få meg inn, men det
var nå godt allikevel. Det knitra og brant I
komfyren, og mor og far tok seg en rykende
varm kaffetlr etter tørnen. Snart kom brod·
rene mine tllbe.lce fra stasjonen. De hadde sett
kongen lys levende og det hadde vært taler
og hurrarop. Jeg satt der med en sår nederlapfølelse og sparka med. skotuppen I bord·
belnel
Men nå tok andre og viktigere ting til i skje.
cBrandkolb skulle fØde sin tredje kalv og far
og mor fonvant I Ill hast Inn I fjøsel Ville det
bli kvie eller okse? Dette var fryktelig spennende. Og hva skulle kalven hete? cKongslJerne• karuk}e? Eller cPrlnu? Noe kon1te'lg
mitte det I alle tilfelle bJI. VI slapp i vente
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lenge pi resultatet. Mor kom inn, rød og ror.
kavet etter basketaket, men lykkelig O\·er
reJultatet. Det var blitt en kvlekalv, det hun
hadde ønska seg. Riktig en ferm kalv var det,
rød og hvitbotet med. en liten dusk I pannL
Mor hadde alt gitt den navn : cLø1·e. skulle
den hete, tU minne om dagen og kongetoget
og banen som ble åpna. Ja dctt.c var vi bam
med. pi, men vi fikk Ikke lov å gå bort I fjøset
enda. Nå skulle cBrandkolb ha el stor bøtte
varmt rugmjølsdrlkke og så skulle ku og kal,
ha ro. VI fikk styre nysgjerrigheta vir Ul
kve!ds.

Men nå målte far gjøre æg istand til Hønefossturen. Det var ingen ordinær togforbindelse enda, så han måtte bruke beina ni .som
før. Det var en drøy mils marsj. Far var sl
pen, syntes Jeg, når han fikk helgeklærne pi.
Mor hjalp ham med sllvetøyel Det ble bulandlg noe klws med sløyfa nir han skulle gjøre
det sjøl. Nede pi veien stod arbeidskameratene
og venta pi ham.
·
Si gikk denne beglvenhet.srlke dagen mot
sin slutt. Novembermørket tetlna møt rutene
og parafinlampa ble tent. Den store stunda
kom da VI fikk følge mor til fjOiSet. Lykteskjeret falt bløtt over snøen og Inne I det varme
fjøset var det lunt og trivelig. Der stod cBrandkolb og så pi oss med kloke dyreøyne etter
velg}ort arbeid. I kalvebingen lå en liten skapning sammenkrøpet I den friske. gule halmen.
Det var cLøve•. Mor satte seg Ul å melke I l'I\
flunkende ny bøLte. Da kalven kjente lukten
av morsmelken, kravla den seg opp og kom
s janglende bort Ul bolken der vi stod. Den fikk
tak I handa ml og: begynte å patte pi den.
Det hadde p6. mange måter vært en skuf•
felsens dag ror meg og ennå satt en sir klump
I brystet mitt. Men den varme dyretunga og de
djupe, uskyldlge øya tok all smerte med seg.
Det forsonte alt.
ELLING M. SOLHEIM
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Gudbrand Hpnen var født I 1738 og bodde
pl østre Hpnen (nå Ringvold). Han var en
stor og ataut mann, og det fortelles at han
pleide å henge sin hatt J>å el lysekrone når
han var I kirken, ror der fikk den henge I rred
da Ingen var hog nok til å nå den.
Gudbrand Hønen brukte alltid blå stasklær
og gikk derfor under navn av cBJåmanncn>.
Han var vidt omkring kjent ror sin kløkt og
rettsinn og valtes stadig av bPndene til å
dømme I tvistemål dem i mellom, og de dommene han aV&a, stod ved kraft.
En gang prøvde en stymper å opponere. Da
tok Gudbrand ham l nakken og ristet ham og
sa: cDu skal bruke vett.• Siden b!e det et
munnheld på Rlngertke når noen var urimelig·
cDu tir bruke vett, sa"n Gudbrand Hønen.>
Pi hans tid bodde den sjølgode og ovennodlge general SChlanbusch på lher.·en. Han var
l11M til å avgjøre alt sl!k han sjøl vllle uten
hensyn til andre. En søndag kom han ridende
Ul kirken. En gang ror alle hadde han gitt
Ordre om at musikken skulle spille når de så
ham komme. Om han denne dag var mer
kjepphøg enn vanlig eller hva det gikk av
ham er Ikke godt å vite. Nok av det, han ville
ri over kirkeristen og først stige av ved den
Indre dør. Da gikk Gud brand ganske rolig bort,
tok hesten I tøylen og leide den trass I generalens Pratesler ut pA kirkevangen og tvang ham
til å stige av der. SChlanbusch ble cia ra.sende
ogsa: cVetdulkkeatJ~cravadel?> cDeter
Jeg ØPå,• sa Gudbrand.
Datteren Mane var girt med Truls Hønen og
Ovtrtolr. atedet. etter Gudbrand. Truls drev
landhandleri og gjestgiveri der med .skjenking
av brennevin. Han var kjent for sitt sprud!ende
humor og hadde alllld et kvikt svar på rede
hånd, og ut.amge er de annekdoter som rortelles om ham.
En gang han skulle ha tømret el stue, satte
han arbeidet bort på akkord til en tommermann. Da Truls kom for å ae på arbeidet, så
han at laftlngen var så dlrllg utført at det
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var store åpninger I sammenføyningene. Han
sa så ganske lunt: cA. du Knut, siden du gjør
huller lå musa slipper Inn, så får du pas.se
på å gjøre noen så store at katta slipper
elter .•
Treskinga foregikk den tida gjerne med
handkraft, men Trul.s hadde laget seg Sin egen
maskin som han en dag viste fram tll presten
og fortalte at to mann lett kunne dra den, men
han brukte tre. cHvorfor det da? spurte
presten. cJo, to kan godt bl! enige om å stjele
frameg,menlkketre.>
OhlensehUiger rei.ste en gang på Ringerike
og var Innom Hønen. cJeg synes Jeg har sett
deg før,> sa Truls. cJa, det er riktig, men det
var for 500 år &Iden,• $1 Ohlenschliger spøkefullt. cJa, det kan Jeg tenke, for Jeg minnes
Jeg var Uten den gangen,. svarte Truls uten l
lasegforbløtre.
På kapellangården Hønen (V. Hønen) bodde
en doktor som en dag kom bort til Trul.s, var
slntog klagetoveratdethaddeværtsliktleven
om natten i gjest.glverlet og kalte ham en simpel krovert. cDet kan nok være,> svarte Truls,
eat jeg er en simpel mann. men så dårlig som
doktoren er jeg nå Ikke.> • Hvordan det?> cJo.
Jeg lever av de friske folka og du Je.-er av de
sjuke, og den som lever av de friske ml
vel være bedre enn den som lever av de
sjuke.>
En eneste gang ble Truls sint for en kort
stund. Karl Johan relsl.e over Rlngertke og
skulle rasl.e på Hønen. Fogden, sorenskriveren,
presten og lensmannen kom for å se om alt
var I orden til mottagelsen. Da fogden kom Inn
I stua hvor kongen skulle være, så han Grunnloven henge på veggen. Han bad Trul!i ta den
ned, for han var redd for at kongen Ikke ville
like det. Nei, det ville han Ikke, sa han. og gikk
ut et ærend. Da .snudde fogden Grunnloven
mot veggen, men det burde han Ikke gjort. ror
da Trul.s kom Inn og fikk ae det. ble han sint
og .snudde den !gjen og Jagde alle ut, Idet han
stengte døra og puttet nøkkelen I lommen
med de ord: •Jegerherre I mlttegethll.!ll,og
tå ler Ikke Norges kon ge å se Norges grunnlov
på bondens vegg, har han Ingen ting I bondens
stu e å gjøre.• Nå var gode råd dyre. Komten
var l anmarsj og kunne ventes hvert øyebllkk.
Endelig I siste liten ga Truls etter, lukket opp,
men Orunn!oven ble hengende. Da kons:en
reiste, ble det ropt chum> og etterpi også til
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fogdens ergrelse for Truls da h istorien med
Grunnloven var b!ltt kjent av folkehopen.
Under en fest hvor madam Hes.selberg var

cDet kom av at det ikke fantes et eneste kvinnfolk der, , svarte Truls, og dcnncd var Ck.samJnasjonen slutt.

t il.stede kom hun og Truls I diskusjon. Hun
rqnel seg sjøl for 6. være meget klok og prøvde
å få satt Truls på plass, men hun mått.e hver
gang gl tapt for hans gløgge og kvikke svar.
Til slutt ble hun ergerlig og tenkte hun nok
skulle sette ham fast 5amlidlg ville hun gjeme

Truls var en høg mann med stor nese. En
gang han var I K ristiania vlt!e en b}-slusk
gjøre narr av ham, tok ham I nesa og spurte
hvor mange klokka var Trols var da Ikke wln
Ul å gl mannen et slag i planc!A!n og sa: •Nil
slo hu ett, men rorer du oftere veu langviseren,

skryteavslnelruruukaper I Bibelen.også sier
hun: cDet 1tår I Bibelen at det var stllle I
himmelen i to limer, hva kom det av, Truls?>

slår den slag i slag.•
Ved 0 . B.

Ein ,ommdrgla vind f6r i 1kaugen el natt.

Bdnsullar sang han for bldklokkeknoppor.

Jlan fridde ltl ti ro,e I et n11petornkrott.

!fa n lo i utgamle tprrf11n1kroppar. -

Jla n llrauk ho sd tt:Olt o~·er blomme og bla.

Ein mdrd t:ar'n fløg in. Tok t:eg o~·er f}t/lt.

Vindlrylltt n11petonmua Ul ja. -

Det t:art rd stilt etter vindharpeiptlle.

Villt reiv han ho mtd i tin mldtJCmmdrltik.

Ei natt kom han farande nordanfrd.

Sea sd iltngl t'n ho frd ,eg -

OfJ ntik..

Tungp1U1ten, ,turen og skpddegrd .

Vinden hodllt 1d fololtlt fot.

!fan ropa og 1n1U1te

Rola sto bprnfl med jord/aat rot.

M en kunn'itte /inne rosa .Tl alt.

j

hPJlbltike kratt.

Han /laug gjen.nom 1kaugtn mtd ,orgla iu ldt.

Lenge har rolvind-ln"Ura ipvt.

V/U'itte hpre at ro,a grdt.

I mjuke md&dn ligg ho begrøvf. -

Han irlnka It/ rolglae marihand,

!fa n klaga og jamm f nottmprkt bar.

OfJ dan.10 mtd Maria nøkltt.iarnf.

Sd rmoug han ,eg vtkk longs et tiekktfdr.

Sd rtlv han I md.Tdn. Han ldg pd knta.

Mot ipr st ra uk vin den. Snart glpmlt'n

Strauk mUdt og varll om 1111 linn~.

_ Nd ,peller han JIØlllt for solgul mlmo1'l-

ro,1ø.
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Som kjent brant Gladt\'eds hotell I 1939.
Hotellet horte til de gode gamle med sin lune
og helmlege hygge med et utmerket kjokken
som hadde opparbeidet seg et godt renomC.
Det var merket med tre stjerner I Bnedeker I
Thistedstid.
Hotellet hadde vært drevet som gjestgiveri
fra 1730. I 1838 overtok Lars Mal.stein Gladtved stedet. Etter hans dod fortsatte enken,
Madame Maren Ola.dtved, og I hennes lid fikk
hotellet ry for slu gode stell som det beholdt
elterhennesdodl 1885.SOnnenesolgtetiotellet
Ul Hagbart Thl.sted som opparbeidet det ytterllgere. så det ble land.skjent som et førsteklasses hotell. Gjennom lra hadde hotellet besøk
u fyrstellge personer og berømte reisende. I
1891 tok kong Oscar Il med stne gjester: Keiser Wilhelm 11 , prins Helnrich, hertugen av
Meck!enburg og kronprins Gustav en tur Ul
RU)geMke og tok Inn på Gladtveds hotell hvor
det ble servert en stilig middag ror 50 per~.mer
Av andre kjente personer som har gjestet
hotellet kan nevn es: Louis Napoleon. prins
Eugen, dronning Wllhelmine og prinsesse Jullane av Nederland. Fridtjof Nansen, Otto
Sverdrup, prof. Preus, Wedel-Jarlsberg, baron
Rot&chlld, president Grant, president WIison,
Ole Bull, prof. Speratt m. n.
~n 10. sept. 1889 foretok Orientallstkongl'Nsen som hadde mote I Kristiania en utflukt Ul Hønefoss og gjestet hotellet.
•Morgenb\adehs korrespondent skriver føl•
gtmleom turen:
•Lang Tyrifjorden avlokkede naturens
skjønnhet atter de reisende tal rike beundrlngs.utrop, men man lengtet samtidig fremad mot
målet og middagen som ventet på Hønefoss.
Ankomsten ble g\lmrende. Skolene var fremmott med sine faner og tallrike flagg. Skuddene dundre t og hurraene fulgte pA. Del kom
fra hjertet og gikk til hjertet. Omgitt av jublende skarer gikk man, - riktignok I temmelig
sterk søle, som dog Ikke generte, og all ting

l'ar dessuten en ende som denne gang var god
somdenne representertesvedG!adtvedshotell.
Det b!e et trlumrtog.
Man kan I visse tlHe!le påberope seg lokale
forhold derofle får skylden. Men her varde
overtrufne. VI holdt all56 vårt Inntog over
Honefoss•brocn der for anledningen var forandret til en cpons tMumphaliS>. Over broen
marsjerte vi, eskorlert av de fremmøtte skoler.
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Ringerikes middelskole, der Ikke hadde skydd
den ½ mil lange vel, men møtte opp med stne
lærere og med raner og flagg I spissen, Høne.
fOS5 mldde:skole og Hønefoss folkeskole. Gjen.
nom et espalier av frlske bjerketrær og hlbende mennesker gikk man under to ærcsporle,
en arrangert av byens borgere, den andre reist
midt på broen av grosserer Chr. Anker, Fndrikshald. 90m den gang elde Hønefoss bruk og
kongre55tn ankom omtrent til ful.satt Ud til
Oladlveds hotell, hvis smukke naggdekoruJon
alt på avstand gjorde det beste lnntryk.
Deretter gtkk man Ul bords I et for anledningen oppført telt, der makellg rommet de
4-600 mennesker.
Middagen servertesetler følgendemeny;
Laks med maJonalR. Hel fjellørret med persillesmør. Flyndrefilet. Rpkelab med eggerø-

re. Fiskepudding med hummersaus.

K jøtt.-

pudding med champignon. Sklld1>:ldde. Kal·
kun med troner. Høns I tomat.snus. Skinke
med gamlture. Koteletter og s.auclsser med
an!Uebønne r. Orlsunges~k. Ojodkall'Stek.
Lammestek. Kyllingstek. RoastblCf. Frukt,
kake. Kaffe.
Arran gementet 1-ed middagen som I det hele
på O!adtveds renommerede hotell , gjorde inneha1·eren hr. Thlsted megen ære. Det var Ikke
mer enn en mening, at det var et av de mest
vellykede tlls temnger, kongressen I den henseende lllglveUgt kresne medlemmer hadde
vært med pl.
Den store kontingent av lystreisende frs
Hadeland og andre omliggende distrikter gtor•
de at Høneross gav Inntrykk av en mer ~nn
alminnelig folkelik by. Der var da mm.st
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I gamle dager suste lkke bilene gjennom
bygdene,defåvelersomcksistertevardårllge,
det var vannveien man rr.åtte ty Ul, om vinteren på Isen og om sommeren med forskjelUge farkoster. I Adalen for eksempel begynte
vannveien ved Hen, og robåter, senere cdampen•, måtte arbeide seg forbi de forskjellige
stryk eller cStrpmmer., Hvalsstryken, Garntangstryken, Kastbråtestryken, Kjelpstclnen,
Ojennundstryken, KIilingen og Kongsstrommen. Etter disse skifter landskapet karakter,
man har Sperll!en foran seg med skogkledte
åser som skråner ned mot vannet på østsiden,
mens braUere fjell Inntar den andre siden,
Rlngerudkollen, Strandekollen og Elsrudkollen
på rad. Snøen ligger Ul utpå sommeren på
disse fjellene,
Adalen varet forholdsvis avstengt og fredelig dalfore, kamplarmen fra Norderhov prcste-

4-5000 mennesker på benene. Under kongressens tog gjennom byen var alle butikker
og utsalg lukket.
Under middagen mu.slscrede 2.den brigades
musikk-korps, der på hele turen !nnlagde seg
fortjenesten av den utreUellge Iver og dyktig•
het, hvormed de sørget for den musikalske
underholdning, Man hadde ikke ledlg tid på
seg I HønefO,S,!I. Den forkorledes ved en sangkvartett av damer og herrer der på hotellets
veranda, under skolebestyrer Hans Volds ledelse sang et repertolre der lnbrakte dem et
kraftig applaus, ane rkJ~nnende tilrop på alle
tun gemål og sluttelig en takk på engelsk fra
Ildtilbederen Mod i, (yppersteprest ved lldtU-

=:":'.:e~~;::t~~~b~:; H~t~:;!.a;;C:
man til Jernbanestasjonen over broen, hvis
æresport nu strå.lede I elektrisk belymlng.
De~s';:n~a~~

:~~::~!:! =e=•:f:1~Z~~~

på de sleder hvor man drog frem og den var

virkelig stemningsfull. Hønefoss hadde stor
æreav.stttarrangement.•
o. 8.

Efter 0. S. JOHNSENS utvandringshistorie fra Rlngerlksbygdene

gård i mars 1716 trengte for eksempel Ikke
frem ti! dalen. og Anna Colbjornsdatters sønn,
kapellan Daniel Ramus som var oppe i dalen
da slaget sto. fikk fprst h11re om begivenheten
da han på tilbaketuren k11m til Ytre Adal.
Av husdyr holdt de mest gjetter, for de var
lette å fp om vinteren. Man hugg ned småfuru
som kjortes hjem, og rundt de store haugene
med bar på gårdstunet flokkedes snart den
grådige gjelteflokken. Klø~er og timotei var
ukjent, slåtten foregikk rA set.ervo!!er og ut-marker, og or, selje og bjerk ble kvistet til
!auvkjerver. SA brente df: I blant bråter og
klortenedllttrugmedetgrevmellomstubber
og stein. Sild, salt og bygg b!e kjøpt fra Drammen og I sommertiden fraktet opp gjennom
dalenavdesåkaltecrpitere•. Navnetskaivære
hollandsk og skal bety å ro. Disse fraktefolk
beregnetslnprlsett.erdorlnger,,ogstørrelsen
av en doring~ var fra først av bestemt av hva
en kløvhest kunne ~røre•. Ell føring var for
eksempel 311 tønne sild, ~/c tønne bygg, 80
potter brennevin etc.
PA denne tungvinte måten ble varen dyr
ettersom den komoppoverdalen. Førstvar jo
varene kjørt fra Drammen, el!er Branes som
det ofte het, til Svangstranden ved bunnen av
Holsfjorden. Så over I båt og rodd over fjorden
og opp Storelven tll Busund. Derfra over land
til Støa ved Adalselven. Båt Igjen, det var
crplterne. el!er c.stromkara• som rodde det
siste stykke oppover elven og Sperillen til
varensbestemmelsessted. Veddestriestrykene
tok en av dem et tau som var festet I båten
ogdrodenoppover,mensdeandreholdtbåten
fra land med årer eller hakke r.
En av de sprekeste fraktemennene skal ha
vært Harald Strpmmen. Han kunne drive det
til A gjøre tre turer fra Støa lll SØrum I uken.
NårdahverbåtvarJastetmed30-40f0ringer,
så var det s.annellg karer som Ikke var redde
foratarbeldsdagenskullebl!forlang.
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WELHAVENS eei.re i .:4,acLalen
Personbefordringen oppover da!ene roregikk
En er O . S. Johnsens ,..tondringshiuorie

også på en annen måte for i tiden, og Wel-

haven har engang gjort en slik tur som han
har beskrevet. Det var I 1849, han kom fra
Honefoss og gikk et kort .!>lykke oppover langs
elven til den ble farbar. Så st.eg han og hans
folge I hå.ten som ble rodd av en mann som
måtte være 70 år. Han var st.erkbygget og
værbitt, sier Welhaven, og hans hode hadde
en påfallende likhet med en u!vs. En skjorte
av grov dreil og et par lappede knebukser av
ubestemmelig stoff og farge var hans påk!ednlng, og han var gråskjegget og sol brent og
så litt vill ut. Men ro kunne han, Gulbrand
Haglkjærnbrltt.en som det gikk mange historier om i Adalen.
l nærhet.en av Hofsfossen hvor elven gikk
strl, styrte ron;karen båt.en lnn I bakevjen og
de gikk I land tett under fos.sen .
Det ble rorlalt om en brptnlngsmann som
kaltes BudelguUen at han gikk utfor fossen
med en tommerhaug og b!e funnel Igjen nere
uker ellerpå. St.edet er blitt kalt Budelgraven.
Videre opp I Adalselven fikk Welhaven hore
tale om Rasmus Be~nd, at han var dalens
besle fluefisker. • Rasmus forst.od den kunst
at fiske bedre end nogen enge\skmand eller
endog K reodsherredpresten .•
Folk var sikker på at han fOr med trollskap,
for han rikk napp der Jncen annen fikk det,
og fin og fet va r all fisken ha n dro, for el!ers
tok han den Ikke.
Da de kom til Ojenn undstryken spurte Welhaven hvorfor det het slik, og en gammel mann
som hadde oppsyn med tømmergrimene, svarte
al en av kongens fogder hadde satt \lvet Ul
der. Han ble dradd tilbunns med sølvskatten
som h an hadde krevet inn over mange bygder.
Og når skjedde så dette, ble det spurt. cDet
var dengang da ølet I Adalen var sterkere enn
n å for tiden,• sa gamlingen. cForresten turde
det nok være fogdesølv her for den som var
i sta nd til å ta det. J eg ha r hørt sl at der under
berget er tatt en svær fisk .som det ble funnet
myntet sølv I. Rasm us Bergsund prøver vel å
få rede på resten , men det kan vel være det
går langsomt å inndrive i ka tlen på den vis.•

\._
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Welh aven og hans folge overnattet på Bergsu nd, og damene I følget ble Igjen her fordi
cna tu ren begyndte at bli1·e ror vl\d.• Det va r
Bergsundkollen de fikk ~e, og de horte at
huldra holdt til der og at der l'IH et hull t1·ers
Igjennom og en setervei der for eden buskap
som bjorn ei tor bite og fæhund ei folge.•
Undertiden så de henne stå ved solnedgang på
den hoye bergnabb som kalles Korpeskapet og
lokket og kauet, og da skinte det så sterkt I
bryst.smykket hennes at man måtle vende
øynene bort. Men med det samme dagen er
forbi, går hun Inn l berget og lukker porten
med et slikt skrall at det hores lang vel. Det er
signalet til at alt må være tyst og stil!e med
ferdsel og gjoremål.
Så dro Welhave n videre og nærmet seg
Kongsstrommen. De passerte Kirst!•G ulbrands
hytte på en gressbevokset skrent. Stuen hadde
bare nødtørfti g tak, på det øvrige så man de
nakne spærrer. Den tallrike familie var spredt
nrndt omkring og konen fortalle nt Gulbrand
var reist til Kon gsstrommen med Rasmus
Bergsund, og der fikk de anledning W å
beundre Bergsunds kunstferd ighet som fisker
og Klrst!-Ou!brands kyndighe t I å rore båten
påde beste fiskeplasser. De gjorde da rast her,
og ble omringet av voksne og barn som fikk
nyte godt av de medbragte saker. En kone satt
med et krystallglass sot vin, og un gene fikk
hvetebrød og appelsiner. Hun uttalte da at
csllk herlighet og glede hadde aldri vært spurt
ved Kongsstrommen.•
Kl rst! -O ulbrand hadde navn etter sin mor,
for raren var ukjent. Det sto . en soldat eller
Kongenskar I kirkeboken, • sa hnn. Moren bar
ham rundt i gårdene s.å lenge hun orket, siden
måtte han stå på egne ben, men sto enda som
fem tiåring fastere på dem enn de f'este. Han
var stor og svæ rlemmet med et skarpskåret
ansikt. Folk ertet ham på mange måter, men
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hllfl fant seg godmodig I det. • Du går gjeme
opp skaret på Bergsundkollen, du Gulbrand,
tor det har du gjort for.• Da berettet Gulbrand
om sln bestignm g av Bergsundkol!cn: , Ole har
sagt at Jeg for et godt ord går opp skaret her,
mendetskalnokmerelllfordetvilskjesom
hele brøtnlngsmakta har undra seg over. Det
er gjort engang I mangfoldiges påsyn og det
nr I 1·eddemåls plikt og medfor. VI ,·ar to
sammen som gikk tll fjells. Da den andre var
kommet så langt som tJJ Korpeskapet og så
1varteelvasometgmellgslukdyptunderseg,
da ble han ganske klein med gråt. og skjelven,
og bod forgjeves5dalerlll den som vlllehjelpe
ham ned Igjen. Han målte da ror det rørsle
hake seg godt fast der han var, og kom siden
med stor vemodighet nedover med min og
and~ hjel p. Selv ga Jeg meg liten tid til
beskuelse og forba uselse da Jeg var I 1karet,
og enset hverken rirtellerrisp,skjøntdetglkk
alvorlig gJenllom 1klnnet. Fælt uhygge lig va r
det med korpeskriket deroppe og med den
u.stamellge flaksing av rugende fugl som Jeg
Un!'m\e opp av redene. Ja, det var ugreit og
m ngvUllg Ol'eralt, og det var betenkelig Jlvffiln lng og.så når jeg hadde tak I en fattig
bJe rkebusk mens hele stelnskredet gikk bort
und er bena mine. Nå skulle Jeg ha lyst Ul å
se dt n karen som gikk samme veien ned Igjen,
men en 1llk en er vel Ikke født enda.•
•Så du Ikke noe tll huldras bolig dengangen?. spurte noen. • A nel,• svarte Gulbrand,
•hun lukker seg godt Inne og står nok Ikke
pi Pinne for enh ver. En ene.ste gang ha r Jeg
sett et skimt av henne. Det var om kvelden ved
denne årstid og det va r høyUde\lg vær med
IY1trt solpral pA kollen. Da hørtes det som en
aa: Stakkar, høytoppe I lia. I det samme Jeg
al opp, smatt huldra Inn I fjellet med en broket
gJelt på akulderen. Men ingen har vel visst sA
god beskjed om det vese net som Christen Sergeant, for han hadde barn med huldra. en sønn
OØ: en datter. Han va r forresten mangfoldig,
riktig en omstrelfer og et vid tlørtl g menneske.
Ja, de ungene var Ikke som and re folk . De
vok.lte opp uten noen lærdomskunst og da de
&kulle tll presten ble de borte med ett. Det er
sagt at Jenta veYet silke roae r t lin og ull som
Ingen haraett vok5e eller virkes og at gutten
llrlidde lb og lykkeknuter som' Ingen hadde
telt eller kunne løse og spllte slåtter pA munn•
harpe aom Ingen hadde hørt ener kunne gjøre
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etter. Noe n trodde det var nokken, men det er
troskyldig tale, for det finnes !kke npkk !
Adalselva.•
Noen spurte om han va r vlsspåatder!kke
fantes nokk, og Gulbrand svarte: cFolk som
er klokere enn meg kan merke på elvedraget
at her Ikke er sted for nøkken, men om sA var,
så er her nok for meget pargas med tømmerfløting og annet stell. Alllkeve1 er Jeg fullt
rono lsset om at det er nøkk til, etterdl han stAr
beskrevet l visen med rene og tydelige ord:
cNøkken oppløfter 1ltt våle skjegg, og ve nter
med lengsel sltt bytte.•
Om sommeren var Kirsti-Gulbrand ftrgemann på Ada!selven, og om vinteren dro han
rundt pA gårdene og skar hakkels med 111kt
re.sullat at alle hakkelsmasklnene ble overflødige. Resten av året 1uget han pA Jabben
og ble Ilke så fet av dette som av sine andre
bestillinger. Han duget Ikke så meget tll 1tadlg
arbeide, sånn som da han en host gjorde
akkord med en bonde om å hugge og dra ned
tll1trandae n del tommerogskulle ha en da ler
tylften. Han Gulbrand ble mest sittende Inne
I stua og regne ut hvor meget de sk ulle tjene,
han og guttene. • Hundre tylfter er hundre
daler, gjor mye Je og gutta.• Det ble nok mest
beregning, så tylftene ble nok knapt hundre
støkker.
Welhaven fort.sa tte videre oppol'er og kom
Ul Sperillen. Han forteller at Sperillen hører
m de !Jorder som pA enkelte steder skal Yære
bunnløs, samt at der undertiden stiger opp I
dagen et uhyre som dra r en skummende
strømfure I den rolige vannfla ten. Det er bare
pA ett sted der er grunt va nn, det strekker aeg
et god t stykke tYe rs over mot den annen bredd.
Dette skal yære den bro ,om en Jutul bygget.
Det ya r en mørk høstna tt. Fra Elsrudkollen
t rultet det en Jutul ned mot stranda. Han
gjorde et byks over vannet, men jum pet nedi
og ble våt. Da banket ha n på Oroterudfjellet
med de SYære kn okene sine: Litt opp. Langt
om \enge tok det. Ull romle inne I fjellet.
Gygra slo opp døra og det lyste over dalen.
Jutulen og gygra hadde hatt et godt øye til
hYerandre I mange hundre Ar og nå fulgtes
de under småprat !nn ! de dype gullg!lnsende
ha ller. Men Jutulen hadde Ikke tørket av seg
pt bena og det ble svære flekker etter sølelabbene hans. Gygra skriker: cA, de karfolka,
se AMen du steller tll gulvet.I • •Sperillen er
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fransk : • Anna COlblømsen, Prestekone i Nor•
derhau I Norge beglærer Tilladelse a r den
.svenske Oberst Loven til at udsende hendes
P\ge hvorved hun raaer Lejllghed til at gh·e
de Norske Efterretning om Flenden.s Ankomst
og Anslag.•
Turen gir videre til Hønd0$.1. Herfra er
bevart en o1Jeslds5e av fø.uen som også har
at.or topografisk intense på grunn av alle
detaljer 110m er kommet med.. VI følger ai.
Pauelsen til Hofs!ossen. Et farvelagt kobber•
stlkk har vi herfra. Under stikket at.Ar det
danske riksvåpen og følgende tekst på frnruk:
• Prospekt av vannfallet Hof-foss i den vakre

egn Rlngertke. Tilegnet hans majestet Kongen
av Danmark fra hans meget ydmyge, meget

underdanige og meget lyd!~ tjener og undersått E. Pauelsen . Kobenhavn 1789.• - Videre

vAl.• aler han. cVlt eller Ikke ,·it, Jeg vil Ikke
ha en frier som farer slik fnun.• cDel er vel
sit.,• murrer Jutulen og brå.snur, ror han behø-

ver lkke å krysise noen. Så trasker han hjem
til koll en sin gjennom lyn og torden over Spe.
r1!1en, og så furter han I hundre lr. Men gygra
sHter ofte I fj elldøra og ser over til vestsiden.
Jutulen har heller Ikke godt for å glemme
gamle dager da de var venner og godt rorlikte.
.-Enn om Jeg bygger en bro,> tenker han, cjeg
er nå bare ungdommen enda.• En mørk høst.natt hørtes et forferdelig bulder og leven, det
var Jutulen som bygget bro og det ene fjellstykke el.te r det andre ble kastet ut I nnnet
og vokale til en bro langt utover. Men Sperillen
er dyp og bred, det skal meget til og Jutulen
ble arg og hbslg, for han v:11 ha broen ferdig
før dag. Han tok da et par veldige urer til og
hiver ut I vannd, Idet han regnet at det bare
ble en Jutulfot Igjen. Men sl begynte det å
lysne over Orølemdfjellet og Jutulen skygget
for øynene. Mon gygra slå r dora opp tit alne
skinnende saler for å Øll.3ke ham velkommen?
Men det var so!en som rant og Jutulen ble
lammet og falt i ,tumper og ,tykker over
broen lin.

er turen antagelig gllt om Drammen til Oslo
og derfra tilbake til Danmark
Etter bestllllng fra kronprinsen malte Pauelsen etter hjemkomsten 6-8 bilder av de mest
kjente stedene han hadde besøkt og tegnet
skisser av. Han mestret også kunstl"n å stikke
i kobber og sendte året etter hjemkomsten ut
subskripsjonsinnbydelse på en samling norske
prosp,ekter, hvert med en kort beskrivelse av
~ledet eller egnen som stikket fremstiller. Bare
ett av disse stikkene, det av l-lofsfossen, var
ferdig da han tok livet av seg den 20. februar
1790.

Bort.sett fra de malerier som b!e kjopt av
kronprinsen, og andre som han kjopte på
dødSboauksjonen, b!e Paue\sens arbeider spredt
for alle vinde. De fleste av hans skisser og
urulltorte tegninger som er bevart, havnet
omsider i Soro Akademis bibliotek h\'or de nå
befinner seg. Av maleriene er de fleste fordelt
I danske slotter og museer, noen få er hamet
I Norge. En del av Pauelsens produksjon er
stukket I kobber av andre kunstnere og på den
måten gjort tilgJengellge ror et stort publikum
I inn. og utland. Det er Ikke sjelden vi stoler
på reproduksjoner av hal\3 bilder.
J 1920 utga profes10r I kunsthistorie Carl W.
Schnitler I Oslo en bok om Erik Pauelsen h\"Or
40-50 av hans ferdige art>elder og lø.se skisse r
erreprodusert.
Den betydning Schnitler som fagmann til•
legger Pauelsen og hal\3 vi rksomhet fremgår
av den ut.el han har gitt boken: •Norges kunsJ..
nerlske Oppdagelse. Maleren Erik Pnuet.sens
nonk.e Landskape u .
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