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Trær som trygger 

De står i lier og langs åkerreiner, 
svaier toppen ilnot syd og nord 
1ned so111111er11ind og sno i lauv og greiner 

Bd!rer vi11tre11s sno og vårens 1111der 
og byr f11gleskare11 livd og reir. 
S011n11en1attens fred so111 stille grrmder. 

Gmnle t11ntrd!r - vridd av storm og elde, 
kjenner livets lov og slekters gm,g. 
Står og vitner ved sin alders velde. 

Trygger heil11 og 11111 der slekter strever 
111ed den ar11 og odel so111 de fikk, 
i1111til jorda sitt tilbake krever. 

'Ja, til slrttt de /,veiver kroner over 
vigslet jord der alt er bare fred 
og hvor våre dodc stille sover. 

Elli11g A1. Sol/Jei111. 
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ADAM OHLENSCHLÅGER: 

«Nordens Dikterkonge» er Adam 
Ohlenschlager blitt kalt. Ikke fordi han 
var storre enn alle andre, men fordi han 
hentet stoff til meget av sin diktning fra 
kilder som var felles for de nordiske 
land, fra den nordiske gudeverden og 
Nordens historie. 

Han skapte den nordiske mytologi om 
i en fortellende populær form, som i 
«Tors reise til Jotunheim» og han skrev 
skuespill, 5 akters tragedier, over histo
riske personer og begivenheter. Hans 
skuespill «Haakon Jarl», «Olav den Hel
lige», «Dronning Margrete» og «Tor
denskjoldn er tatt rett ut av Norges hi
storie. Selv skriver han at han fra sin 
spedeste barndom hadde betraktet Norge 
som sitt halve fedreland og nordmen
nene som sine landsmenn, og at det aldri 
var sporsmål om helten i hans diktning 
var norsk eller dansk. 

Allikevel var det forst etter mange 
reiser og lange utenlandsopphold at han 
gjestet broderlandene, - først Sverige, 
der han ble hjertelig hyldet på sin 50-
års dag, og omsider Norge 4 år sene-
re, i I 83 3. Og det er vel tvilsomt om han noen 
gang var kommet til sitt annet fedreland hvis der 
ikke i Christiania hadde vært en som stadig opp
fordret ham til å komme, og var villig til å plan
legge reise- og opphold og sorge for at han fikk den 
mottagelse som med rette tilkom ham. 

Den som påtok seg arrangementet var den dansk
fodte bokhandler i Christiania, Johan Dahl. 22 år 
gammel var han kommet til byen som assistent i 
Jorgen W. Cappelens boklade og 3 år senere star
tet han sin egen bokhandel og sitt eget forlag. 
Dahl hadde fra sin tidligste barndom næret en ube
grenset og nesegrus beundring for Ohlenschlager 
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Adam Oh/n,sc/1/dgcr 

som han hadde sett på nært hold da han bodde i 
nabolaget og hadde Ohlenschlagers barn som o_m· 
gangsvenner. Senere i livet kom hans beundring 

· • ·1 • · elde alt for Ohlenschl:iger personlig ogsa u a gJ 
som kom fra hans penn. 

På mange måter var Dahl en utmerket arran~or 
· · · • r hllc 

og vert. I-Ian hadde en sterk pos1s1on 1 va 
hovedstad var okonomisk velstillet og hadd_e en 

. ' f uet kientc 
bekientskaps- og vennekrets som om a 

. . . ku ere og forfot· 
pohukere og vitenskapsmenn, nSm D hl 

0 hl" r a s 
tere, - nettopp et miljo for hlensc age · f 

I. f motested or 
boklade og kontor var b 1tt et ast 

. • , . • d I-Jan scouet 
byens spisser pa andslivets omra c. 
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okonomisk unge malere og forfattere og den be
tydning han har hatt for norsk litteratur i en van
skelig tid f remg:ir tydelig av listen over de boker 
og storre verker sorn er utkommet på hans forlag. 
Her finner vi blant mange andre \Vergeland og 
\.Velhaven, Asbjornsen og i\loe, Camilla Coiler, 
Ivar Aasen, Bjornson og Ibsen, og vitenskapsmenn 
som P. A. Munch og Schweigaard. 

Men Dahl var og ble dansk. Og etter \.Verge
landsklikkens mening fantes der ingen unnskyld
ning for det. H an ble ved enhver anledning hengt 
ut til lauer og offentlig beskuelse av \Vergeland og 
hans venner. Fra det hold kommer historien om 
Ohlenschliiger og pannekakene, det eneste mange 
den dag i dag forbinder med Ohlenschl:igers besøk 
i Norge. 

Selv utga OhlenschHiger kort etter sin hjem
komst •Norgesreisen», en beretning om Norges
oppholdet. «En Digtekrands» kaller han den. I-ler 
forteller han på 142 trykte sider om sin ferd fra 
han forlot siu hjem og til han var tilbake igjen, -
og hele reiseberetningen er på vers! Et unikum 
i verdenslitteraturen. 

Johan Dahl skrev sine erindringer da han var 
langt op1>i :irene. De ble liggende i manuskript i 
vårt Universitetsbibliotek til 1943 da det kom et 
u tdrag av dem i trykken under titelen «i\ linner 
om Samtidige• . Her finner vi et kapitel om 
Ohlenschl:igers Norgesopphold og det utfyller p:i 
en utmerket m:ite Ohlenschl:igers egen beretning 
i «Norgesreisen». 

«Norgesreisen» beretter om festligheter og hyl
dest og rnoter med kjente menn, men den er ogs:i 
full av snakk og prat og helt uvesentlige detaljer 
og - hva verre er - med episoder som stiller 
dikteren og hans selskap i et komisk skjær. Noe 
som av de norsk-norske med Wergeland i spissen 
ble brukt t il hoyrostet Intterliggjorelse av den 
danske dikters besok i dansk regi. 

Men selv om \ Vergeland og hans meningsfeller 
forsto å gjore seg bemerket s:i representerte de et 
lite mindretall og de horte ikke til de toneangiven
de kretser i hovedstaden. 

Den mo ttagelse Ohlenschl :iger fikk under opp
holdet i Christiania var etter samtid ige beretnin
ger å don11ne, enestående Ohlenschl:iger nevner 
selv ved navn i •Norgesreisen• de han traff og 
vi ser at det er et meget representativt utvalg av 
byens kjente menn som Dahl har fått samlet. Ja: 
selv kronprinsen, den senere Oskar I, er med a 
hylde dikteren. Ved 2 anledninger var Ohlenschlii-

s 

ger invitert til prinsens taffel i Christiania og de 
satt sammen i teatret cia Ohlcnschl:igers «Haakon 
Jarl» ble oppfort. 

Stemningen var nok liu matt til :i begynne med 
den forste festaftenen. Det var tross alt ikke så 
lenge siden 1814. i\len Ohlenschl:iger brot isen da 
han euer sin takketale foreslo at forsamlingen skul
le synge Nordahl Bruns patriotiske sang « Boer jeg 
paa elet hoie Ficld», - og han måtte synge alle 
versene alene fordi han var den eneste som kunne 
dem utenat og som kjente melodien. 

Etter festlighetene i Christiania var det planlagt 
av Dahl en reise rundt i landet for at Ohlenschlii
ger skulle få et inntrykk av den norske natur og 
de forhold som mange av personene i hans skue
spill hadde levet under. 

Turen gikk fra Christiania gjennom Bærum over 
Krokskogen til Honefoss. Derfra til Kongsberg 
og Drammen og tilbake til hovedstaden. På den
ne turen var det med en tredjemann, stud. jur. 
I-langen Krog, som året for hadde gjestet Ohlen
schliiger i Kjobenhavn. 

De dro avsted i en firehjulet vogn gjennom 
Aker og Bærum til Bærums Verk, • her JJerman, 
den kraftige \Vedel, omfavnet af Biergene boer", 
som det står i crNorgesreisen». - Eieren var ikke 
hjemme, men de 3 reisende får se verket i drift 
og cia Ohlenschliiger blir presentert den ferdig
stopte kakclovnsplatcn, utbryter han begeistret: 
•Forunderligt! Pladcn jeg kiender. 

Jeg selv har en slig i 111i11 Krog. 
Naar Luen bag Pladen1e brænder, 

Jeg sidder saa tryg ,ned 111i11 Bog.• 

Så kommer de til Krokkleiva som får sitt eget 
kapitel i •Norgesreisen». Den eneste illustrasjon 
i boken er herfra og vi gjengir den her. Det er 
en skisse fra Kleiva av den danske maler J . P. 
i\'loller som sto og tegnet der da Ohlenschl:igcr 
og hans venner kom nedover etter å ha overnattet 
på Kleivstua. 

Stillet overfor Krokkleiva må Ohlenschliiger gi 
tapt. lian finner ikke ord som ka n u tt rykke det 
han ser og opplever her. lian overlater til malerne 
å forsoke og appellerer til sin venn I. C. Dahl: 

,Nei; beed din Dal,/, og lad lut111 111ale, 
Hvad 1nægter ingen Digters T ale, 
Selv vil jeg 1111der vande Green 
.t\1ig plukke taus en blaa Kiænni11de, 
rlvor Olafs Kildetanrer ri11de, 
Og skrive Nav11 paa de1me S1ee11.• 

• 
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Iler ved vanntroa hvor • Olafs 
IGldetaarer rinde», sitter Ohlen
schlager og venter på sine reise
feller. De to var seg imellom blitt 
enige om å la Ohlenschl:iger gå 
alene i forveien for at han uten 
forstyrrende selskap skulle opp
leve det praktfulle utsynet. Det 
er fra dette stedet i Kleiva at hi
storien med pandekaken skriver 
seg. Historien som har gått fra 
munn til munn i over 100 år, gikk 
ut på at Oslenschl:iger, etter å ha 
betraktet utsynet fra Kongens 
Utsikt, hadde snudd seg til sine 
forventningsfulle ledsagere og 
sagt «Den som nå hadde seg en 
pannekake, . Dahl forteller i sine 
erindringer at da han kom ned til 
Ohlenschl:iger hade dikterkongen 
lagt for dagen en uforbeholden 
begeistring for turen ned JGeiva. 
Da så tredjemann kommer ned
over mot dem foreslår Dahl at 
Ohlenschl:iger skal overraske den 
kommende med en hO)'St prosaisk 
bemerkning. Ohlenschl:iger er 
straks med på notene og han mo
ter den nyankomne med dette 
sporsmål: «Tror De, Krog, - at 
vi når vi kommer ned til, ja hva 
heter det nå, Sundvollen ja, at vi 
der kan få en eggepannekake?» -

Om Ohlenschl:iger ikke kan be
skrive Krokkleiva og landskapet 
omkring, så tar han til gjengjeld 
fantasien til hjelp og befolker 

-

denne «Klippeblok» med personer fra den nor
diske gudeverden, med Tor, lieimdal og Idun. 

«Norgesreisen» ble utsatt for ganske hård kri
tikk. Den ho ldt ikke på noen måte kunstneriske 
mål, den var full av dårlige vers og rene banali
teter og snakkesalighet. i\len der er også partier 
som man leser med glede, som f. eks. hans av
skjedshymne til Krokkleiva, der han stanser opp 
ved foten av Kleiva og ser seg tilbake: 

•Men e11d jeg Øiet kaste vil, 
Du sield11e Kløft! paa dig tilbage, 
Thi alle Livets Frnntidsdage 
Jeg gle111111er ei dit Skitespil. 

RI 1GERIKE 
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1 , P. A1olltr: Krogkltvrn {JSJJ} 

N orsk er din Skio11lu:d, stolte Kiev! 
Forst 111ork og stolt, - 111e,1 Den s0111 iler 
hnode Dig, - l,a111 du tils111iler, 
Naar D11 111ed l,0111 fortrolig blev.• 

På R ingerike er Ohlenschl:iger riktig i sitt ess. 
1-Ian skriver om 1-lalvdan Svarte og om Jlellig Olav 
og gygra og i Norderhov Prestegård hvor de blir 
gjestfritt mottatt av sognepresten Christopher 
Støren, - han som drev studentfabrikk med bl. 3

: 

Asbjornsen og Moe som elever - er han rent 
1
1 

ekstase ved beretninger og minner om Anna Co • 
· · sven· 

bjørnsdatter. lian gjengir hele h1stonen om 
skene, - på vers som alt annet. 

• 
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Så drar de tre venner videre og Ohlenschlager 
fortsetter å fortelle om I Ionefoss, i\lodum og 
I lokksund, on1 folk og fe, om elver og fosser og 
rneget annet. Pa Kongsberg er de nede i grubene, 
men her gjorde dikteren en ynkelig figur. Det 
var n1ed nod og neppe at folk etter store anstren
gelser fikk halt ham opp igjen. lian var helt ut
kjort. i\lcn da arbeiderne arrangerte fokeltog til 
hans ære, var han i full vigor. 

I 1-Iokksund sprakk buksene hans! Det kunne 
hende enhver med de stramtsittende benklær som 
da var moderne, men Ohlenschl:iger er vel alene 
om å mene at omtalen av denslags uheld horer 
hjemme i en reisebeskrivelse. lian ofrer en hel 
side i «Norgesreisen» på episoden som endte med 
at buksene «nu revned, i usalig Stund•, og ble 
reparert av stedets skredder. 

Men det skulle bli verre! I Drammen ble sel
skapet invitert til å bo hos amtmann Blom. Men 
dit kunne ikke Ohlenschlager gå uten forstå skaffe 
seg lyse hansker! 

«Dal,/, fortræffelige Ven! Nu iler l,an 
l,e11 i en Kra111bod! 

Nei, jeg skm11111er 111ig fast! - Der er 
l,a11 alter igjo,. 

Deilige gule fl m1dsker! Ja 1111 km, vi 
giæste vor A1111111m1d!» 

7 

All den latter som den forvrengte historien om 
pannekaken, episoden med buksene som sprakk 
og om hanskene, nådde vel ikke Ohlenschlagcrs 
ore. ,\len Dahl fikk unngjelde. lian skriver selv 
at han ble omdopt og kaldt "Vadskehandskedan
skedahl•. 

Fra Drammen dro selskapet tilbake til Chris
tiania og etter noen dagers opphold i hovedsta
den reiser Ohlenschlager hjem. Hans • Farvel til 
Norge• er preget av sterk hjemlengsel, «Mig knu
ger Bierget i sin Favn• . 

, Afit /lade Land jeg her ei seer, 
Jeg l lorizo11to1 ei kan skue, 
Jeg trænger til den skio1111e B11e, 
Jeg km, de11 ei 1111dvære 111eer.• 

Han reiser hjem 

•Og derfor vil jeg 111iste Dig, 
0 Norge! for i Fren11ids Dage 
At faae Dig /11/deligt tilbage, 
Naar ingen Hjonvee plager 111ig. 

Gienleve vil jeg da l,ver Stund, 
Dit Field, di11 Elv, di11 Dal jeg 111i11des, 
Og Vo111e11 - hm1 skal ogsaa findes, 
I Hiertet og i Bogelund.» 
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Av Thorv~ld E. So lberg 

l\lin venn har bodd en menneskealder på Eiker, 
men han er \'askeekte holeværing. 

Vi hadde ikke sett noe til hverandre siden gutte
dagene. Desto hyggeligere var det å treffes og sitte 
sammen en kveld og rulle opp Ringeriksminner. 

Han hadde \'ært på hjemtraktene en tur, men 
det var gått ham som det gikk deo mannen \ Vil
denvey synger om. De gamle kjente traktene var 
blitt så forandret. Og der han en gang hadde lekt 
som ham, sto det nå: Vokt Dem for hunden. 

Der det hadde vært bare natur, det han kunne 
minnes, sto det nå etablissement for lystreisende. 

J eg minnes, sa han, at det kunne stå opp til 
halvhundre landauere fra Nyquist og !lagen ute på 
tunet i Sundvolden. Da reiste jeg meg opp og gikk 
bort og tok i ham. 

- Hva tenker du på? spurte han. Var det noe 
du ville? 

Skål, sa jeg, la oss styrke oss. J eg ville bare 
forvisse meg om ac du virkelig var spill levende. 
Og ikke som den karen i evencyret som kom hjem 
etter hundre år og med skjegg som rakk nesten 
til knes. 

!\len bare snakk videre, fortsa tte jeg, for det er 
som manna å hore dette vidunderlige ringeriks
målet. 

Det er sagt om ringeriksd ialckcen at den ikke er 
noen dialekt, at den ikke er noe språk, men nær
mest et halseonde. l\len for meg er intet mM 
vakrere enn mitt eget bygdemål. 

Jo, fortsatte han, jeg kjente meg ikke ig jen noen 
steder, men så gjorde jeg meg en snartur ut på 
Sundbrua, og der ble jeg stående og stirre ned i 
Bruholen. 

Da kjente jeg meg igjen. For der nede sto åbor
stimen like stinn som da jeg reiste hemanc. 

Jeg fikk slik lyse til å gå ned og scrykc dem over 
ryggen ..... . 

Det er rart med barndomsvenner. Best jeg sit
ter og ser på ham, kan jeg cydelig huske hvordan 

han så ut med ransel. lian hadde jo mistet litt fra 
den gang, håret blant annet, men likevel hadde 
han bevart det meste av ranscltypen. Det var som 
å rulle opp en film fra oppvekstdagene og se og 
hore pa ham. 

I Iuscru dom sa det hadde levd vaskecgte munker 
borte på Scoroya, l\lads, sier jeg. Dom var kato
likker. Og vi onsket oss å kunne bli katolikker. 
Vi trudde det var slik at om en hadde gjort noe 
gæli og en var katolikk, sa var det bare å skrifte 
for hverandre og be on1 avlat, så vart synda borte? 

A cre du vil hen nå? spor han. 
I Iuscruitte den natta da "i tok all den gilde 

auren i Sundvoldsbekken da, l\lads? Sundvoldsbek
ken eller J{leivebeklccn. Det huseruda. Vi vassa 
med hver "år cyri fakkel, vassa og stakk aure. Vi 
vassa til lenes i iskaldt hostvatn, og når vi horte 
det kom en kjorcdoning skranglende, så noy1a vi 
vors og stakk fakkelen under regnkappene våre. 

!\len når vi horte det kom noen som satt og sang, 
da brydde vi oss ittc med å gjommc fakb, for da 
visste vi det var bare noen forsinka roisinger som 
hadde vært i I Ioncfoss. 

Do1n bare flirte ta oss som orka vasse og stikke 
aure. Det var ulovlig kan du veta. 

Og itte får dom no heller, tænkte vel do111. 
Skål. ..... 
I luseru , sier han, da vi kom inn og fikk gjort 

· · k' li en rein all den fine auren, så stakk JCg ner I Je er 
hime og fiska opp et par flasker ekte Sanderm3n. 

- Og så ga vi oss til å drckke. 
- Men så vart vi så mærjelig stærke ac vi måue 

tel å slå kiler. 
Og så våkna hele går'n, åsså måtte vi romm\ 

Så tok vi kaffckjel'n og båten og rodde'n ut li 
· fkk noen Småoycne. På turen ut dragga v1 og 1 

fine åborpinncr. Dom stekte vi på gloa. 
• tabernakel Og Norefjell ga seg tel a lyse som et 

og et sonoffer bare for vårs .... · · 
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De første husmennene-
0 

/ri 

Alle som har arbeidet med ættehistorie her på 
Østlandet vil vite at det vanligvis er forholdsvis 
lett å folge sin ætt tilbake til ca. 1700 gjennom 
kirkeboker, og gjennom skattemanntall og ting
boker lar det seg oftest gjore å komme enda hun
dre år tilbake i tida. l\,len det gjelder bare så 
lenge forfedrene er vanlige bonder som enten lei
er eller bruker jord. Ilusmennene derimot er det 
langt vanskeligere å få greie på, husmannskon
trakter ble oftest ikke tinglyst, og mange av dem 
hadde ikke noe å betale skatt av. Til det kommer at 
husmannsplassene ofte har svært alminnelige navn, 
det kan være så mange Bråten, Bakken, Lia osv. i 
enkelte bygder at det er nesten umulig å holde 
greie på dem i et skattemanntall. De fleste bygde
boker inneholder en god del om gårdenes historie, 
men om husmannsplassene forteller de nesten in
genting fordi kildene har manglet, eller har vært 
vanskelige å bruke. Eldre historikere som har ar
beidet med jordbn1kets saga i Norge har derfor 
ofte 1nåttet noye seg med spekulasjoner når det 
gjaldt husmannsvesenets historie for 1700, og mye 
av det som er sagt om dette emnet, viser seg ved 
nærmere ettersyn ikke å holde stikk. Så seint som 
i 1922 utgav S. Skappel et verk «Om husmandsvæ
senet i Norge, dets oprindclse og utvikling• der 
han hevder at de husmennene vi finner på 1600-
tallet stammer fra de jordlose arbeidere og «kot
karer" vi fi nner omtalt i lover og retterboter på 
1200- og 1300-tallet, og disse igjen skal være etter
kommere av trælene i tidligere tider. l\,lcn nyere 
forskning omkring problemet med odegårdene 
etter den store J\llannedauden tyder på at det ikke 
har kunnet eksistere noen slik fattig underklasse 
i jordbruksbygdene i tida mellom nedgangen på 
1300-tallet og nybrottstida på 1500- og 1600-taUet. 

Når det gjelder Ringerike, har vi f5 direkte kil
der som kan fortelle oss noe om forholdene her 
for og etter den store pesten. lvlen som jeg har 
pekt på i flere artikler i Ringerike, var det ennå i 

1624 en hel del gårder på Ringerike som lå ode, 
men som uten tvil har vært i bruk i gammelnorsk 
tid. I gamle brev hender det også vi horer om 
gårder som nå rett og slett er forsvunnet, enten 
fordi ele har gått inn i andre gårder, eller fordi 
de har fått nytt navn. Det nest eldste brevet som 
omtaler en Ringeriksgård er fra 1316: elet forteller 
at Ambjorg, kona til Tore i Naudgengsrud, var 
i Oslo og klaget til Ilåkon dan, kong I-Iåkons om
budsmann på !tingerike, fordi uvedkommende tok 
for i den utmarka som lå i Naudgengsrud. Går
den har vel ligget i utkanten av bygda, og selve 
navnet tyder på at det har vært så som så med 
levemåten. Den har vært krongods" det er derfor 
leilendingen klager til kongens ombudsmann, men 
i listene over krongods fra 15 28 og seinere er 
den ikke nevnt. I et brev fra 1346 er en Olov i 
Skavbergrud stevnet fordi hun hadde bygslet en 
del av \ ' esteren, men ikke betalt det hun hadde 
forpliktet seg til. Skavbergrud (Skafbærrud står 
det i brevet) har vel vært en liten gård i nærheten, 
med temmelig mye berg på, etter navnet å dnm
me; i alle fall er den blitt borte. Det er altså bare 
helt tilfeldig at vi horer noe om disse gårdene, 
fordi brevene havnet i offentlige arkiver. Storpar
ten av utkantgårdene tilhorte vel bondene, men 
de fleste bondebrev fra middela lderen har gått 
tapt. Gjenno1n hele perioden fra 1350 til 1650 
horer vi om gårder som blir brukt under andre 
gårder for samme skyld. I flere brev horer vi om 
salg av Bolgen med Brunsvoll, sorgarden, og dette 
Brunsvoll var gått helt inn i Bolgen på 1600-tallet. 
En gård, Aker i Ullerål, har gått inn i I-lov, Dom
holt ble delt meUom de to Ilamnor-gårdene, et 
«sore Rå• i Steinsfjerdingen var odegård under 
J\lo og fikk derfor navnet Øderå. Slik kan vi fort
sette over hele Ringerike. Det er klart at mange 
av disse gårdene har vært svært små, slik at det 
har vært vanskelig å livberge seg på dem. Likeens 
vet vi at det var ikke liten forskjell mellom små-

9 
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bonder og storre bonder i gamn1elnorsk tid. Like 
for J.\,lannedauden var folkemengden så pass stor 
i mange av de trange fjord- og fjellbygdene at det 
er riktig å tale om overbefolkning, det var ikke 
mer skikkelig jord igjen til korndyrking. Også på 
fbtbygdene var den beste jorda for lenge siden 
dyrket opp. 

De som eide jorda var bondene på de eldre 
gårdene, staten og de kirkelige institusjonene. Alle 
sammen var interessert i storre inntekter av jorda, 
og bygslet bort jord til rydningsmenn, og siden 
det var mange son1 ville bygsle, kunne den årlige 
leien og bygselsummen sorn sk'lllle betales forste 
gang settes opp. Vi vet ikke om bonclene alt den 
gangen har kjent til det systemet som ble vanlig 
i nyere tid ved husmannskontrakter, at husmannen 
bygslet eller fikk seg overlatt et srykke jord mot 
arbeidsplikt, men det er vel slett ikke urimelig at 
noe slikt har gått for seg. Vi har kanskje rett til 
å regne med at rydningsmennene og småbøndene 
på utkantgårdene har stått i avhengighets forhold 
til bonclene på de storre gårdene. lYlen ele ble i 
alle fall ikke kalt husmenn. På gammelnorsk beryr 
husn1enn og huskonur folk som leier seg inn hos 
andre uten å hore til familien, handelsfolk, losar
beidere, håndverkere osv., og lovene forsoker sta
dig å sette forbud mot dette ved å kreve at alle 
slike folk skal ta seg tjeneste. Småbondene derimot 
omtales gjerne som «kotkarlar•, folk som bor i 
«kot», el. v. s. små hytter. Det er nok trolig at 
mange av disse kotkarene stammet fra ele gamle 
trælene, men en skal ikke overdrive skillet mellom 
de fri boncler og de avhengige kotkarer; småfolks 
sonner kunne ta tjeneste hos stormennene og kom
me seg opp, og mange bonder ble forarmet på 
grunn av den stadige oppdeling av gårdene. Arve
reglene fastslo at alle barn skulle arve, og når en 
velstående bonde hadde en stor barneflokk, ble 
det ikke stort på hver. 

Så kom cia den store lYlanndaudevinteren 1349-
1350. Det har vært mye diskusjon om hvor stor 
del av folket som dode i pesten, halvparten eller 
to tredjeparter. Folketapet var i alle fall voldsomt, 
og det må ha forandret situasjonen radikalt for 
folkene på ele små utkantgårdene. Jordprisene 
sank, og likeens bygsels- og leieavgiftene. For bon
dene på ele oppdelte storgårdene ble det lettere, 
de kunne samle mer av gården og legge ut en del 
av ødegårdene til slåttemark. Men de kunne ikke 
lage gårdene for store, for til elet trengtes arbeids
hjelp, og den var selvsagt enda vanskeligere å opp-
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drive etter folketapet. Vi kan gå ut fra som sik
kert at arbeiclslonningene i jordbruket steg, sam
tidig som bondene mistet inntektene fra ele ut
kantgårdene de eide. For staten, kirken og ele 
storre jordegodseiere var situasjonen katastro fal. 
for all leilendingjord må tilbudet i mange år ha 
vært langt storre enn ettersporselen, og det nyttet 
ikke å tviholde på ele gamle avgiftene, elet var 
bedre å få noe inntekt av jorda enn ingenting i 
elet hele. I slike tide r har det ikke vært muligheter 
for at det kunne bestå en underkfosse av fattige og 
jordløse arbeidere som kunne være villige til å slå 
seg ned som husmenn. E tter som ele mest tung
drevne gårdene g rodde til eller ble brukt til ut
slåtter og havn og fo lk samlet seg på de bedre og 
mer sentrale gå rdene, skulle en tro at nyrydningen 
ville ta til igjen på nytt, og at bondene dn ville 
motsette seg at havnegangene og utslåttene ble 
tatt fra gå rdene igjen og gjort til egne gårder. 
lYlen av en eller annen grunn ser elet ikke ut til at 
folken1engden her i landet okte stort mellom 1400 
og 1500. På 1500-tallet var det i alle fall så mye 
ubrukt jord på Ringerike at nyrydningen ikke kan 
ha mott noen prinsipiell motstand fra bondene. 
Tvert imot må de bondene som eide jord ha vært 
interessert i nyrydning, enten for å få jord til 
yng re sønner, eller for å få landskyldinntekter av 
avsidesliggende odegårder. Sikkert er det i alle fall 
at kildene på 1500-tallet ikke nevner husmanns
plasser på Ringerike. Det eldste skattemanntallet 
vi har, stam1ner fra 1528 og gjelder den gjengjer
den so1n skulle betales det året. G jengjerden var 
en ekstraordinær skatt son1 ble utskrevet til spe
sielle forn1ål, i 1528 gjaldt det kong Fredrik I's 
kroning. Alle bonder betalte prinsipielt det sam
me, enten 24 skilling eller 1 lodd solv ( I lodd == 
13.39 g), som på den tid etter reglene skulle gjelde 
for et kyrlag, el. v. s. normalprisen for ei ku. Det 
var ingen stor skatt i sammenligning med det bon
elene måtte ut med hvert :ir på 1600-tallet. 

Men skattemanntallet fra 1528 nevner ikke en 
eneste av de gårdene som seinere var satt i odc
gårclsklassen, og av det kan vi ten1melig sikkert 
slutte oss til at disse gårdene ikke hadde noen 
fastboende bruker det året. Dette blir bekreftet 
av den forste fullstendige jordeboka for Ringe: 

'd f • 'I rike fra 1577. Jordeboka er utarbe1 et or ~ i; 

sentraladministrasjonen oversikt over de avgrfte~ 
som lå på gårdene, og den er derfor sikkert sa 

. 1· • · den Loven fullstendig som det var mu 1g a g1ore · 
bestemte at når en ny gård ble ryddet, skulle den 
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etter et visst antall :ir skattlegges. Rydningsmannen 
hadde gjerne tre :ir på seg, men det kan vel være 
tvilsomt 01n bestemmelsen alltid ble overholdt, 
forst og fremst fordi det var vanskelig å si akku
rat når ryddingen begynte: Ødegårdene var oftest 
i bruk som utslåtter, kanskje kan elet også ha vært 
dyrket korn på noen av dem, men virkelige gårder 
ble de ikke for det kom hus der og bnrkeren flyttet 
dit. 1\fen en gård kunne ikke være mange :ir i fullt 
bruk for den korn inn i jordeboka. I 1577 er det 
bare tre ocleg:ircler som er skattlagt, 1-Ionerud, 
1-Ijcllc og Oppsal (på ·r >•ristrand). En hel del 
andre odcgårder er nevnt, fordi det ble betalt 
lnndskyld av dem til kongen, så futen har altså 
vært fullt oppmerksom på dem, og når de da ikke 
er skattlagt, kan elet bare være fordi de ikke var 
selvstendige bnrk; dette gjelder bl. a. for slike går
der som Stigsnrd, Grefsrud, Vesetrud og Hollerud 
p:i Tyristradn, Ilallum, Østre Verne og Østby i 
Norderhov, Rytteraker, Nes og Fetjer i 1-lolc. I 
seinere jordeboker kan vi se hvordan alle disse 
gårdene etterhvert blir skattlagt, og flere av de,n 
rykker snart op1> til halvgårder. Alt i 1588 er 7 
odcg:irder til blitt skattlagt, og i 1594 enda 14 til. 
Det har altså i slutten av 1500-tallct foregått en 
ganske krafrig nrrydding, gjennomsnittet blir mer 
enn en nyryddet g:ird pr. år. Ryddingen foregikk 
b:ide på jord som det offentlige eide og p:i bon
denes jord, og fra andre kilder vet vi at staten var 
ivrig etter å få gårdene ryddet og oppmuntret til 
det, f. eks. ved :i gi skattefrihet de forste :irene. 
Det er klart at så lenge staten hadde jord den gjer
ne ville ha ryddet, måtte det være ,ner fordelaktig 
for rydningsmenn å bli leilendinger på de vilkår 
loven fastsatte enn :i bli husmenn. 

Fra 1612 og utover har vi bevart slrnuemanntall 
for «den alminnelige landskatt». At denne skauen 
var alminnelig vi l si at den skulle betales av alle, 
ikke bare av bondenc. Satsene var forskjellige, slik 
at fullgårds- og halvgårdsmenn betalte etter en 
sats, odeg:irdsn1enn, /n1sr111:1111 og drenger som tjen
te for full fonn slapp med halvparten. Og sam
men med 22 oclegårdsmcnn står da også i mann
tallet fra 1612 6 husmenn: Jon Vangen, Mats 
Klekken, ICnut Ilclgcland, Ola By, llans Hundstad 
og Per skredder. Iler ser det altS:i ut som vi har 
med virkelige husmenn :i gjore. J\,lcn når vi sam
menlil<ner med seinere skattemanntall, ser vi snart 
at dette ikke er slik likevel. Tre av husmennene 
forsvinner etter 1614, så om dem er det vanskelig 
:i si noe, det er Jon Vangen (noen gård med det 
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navnet fins ikke i jordebokene), Ola By og Jlans 
!lundstad. Per skredder var håndverker, og vi 
vet fra samtidige kilder at de forholdsvis få hånd
verkerne utover bygdene var ansette folk som på 
ingen måte stod utenfor eller under bondesam
funnet. Og i skattemanntallene for bygningsskatt 
til Akershus i 1617 og 1618 finner vi de to full
gårdene 1-Iclgcland og Nordre Klekken fort opp 
som fire halvgårder, med hver sin bnrker, og n3v
nene på brukerne er Simen og Mn1s Klekken og 
Sjurd og K11111 I!elgeland. J\,fo1s og JCnut er altså 
bnrkere av en del av gårdene, ikke virkelige hus
menn. Bygningsskatten ble utliknet på en annen 
måte enn landskatten, halvg:irclsn1ennene betalte 
halvparten av det fullgårdsmennene gav i sk3tt, og 
derfor kunne futen, når det var to brukere på en 
fullgård, fore opp begge to med en halvpart av 
skatten på hver. For landsl<atten kunne han ikke 
gjore det fordi halvgårdsmennene betalte der sam
me som fullgårdsmennene, og så forte han opp den 
ene bn1keren som «husmann•. Dermed hadde det 
offentlige fått sitt, og så ble det overlatt til bru
kerne seg i mellom å avgjore hvordan de s1,mlle 
fordele skattcbclopet, for det er klart at hvis det 
var to menn p:i en gård som brukte halvparten 
hver, ville ikke han som betalte fullgårdsskatten i 
lengden finne seg i at den andre bare betalte skatt 
som odcgårdsm3nn. 

I seinere skattemanntall finner vi ogs:i en tredje 
rype «husmann", nemlig foderådsfolk, og det er 
vel godt mulig at ele tre husmennene i 1612 som 
seinere forsvinner nettopp er slike sl<a ttytere. 

Av elet som her er sagt, er det helt klart ar ordet 
husmann i skattemanntallene er en felles beteg
nelse p:i alle de som bodde i hus, d. v. s. som hadde 
egen husholdning, men som ikke rent skattemessig 
kunne fores opp under de vanlige gårdklassene 
fullgårds-, halvgårds- og odegårdsmenn. For kon
trollens sk)•ld var det alltid greiest å ha bare en 
bruker pr. gård, for da stemte tallet på de forskjel
lige slags gårder i skattemanntallet med jordeboka. 

~len sch• om det altså viser seg at mange av 
«husmennene• i de eldste skattemanntallene ikke er 
folk som bor p:i husmannsplasser under de storre 
gårdene, n1å vi regne med at der kan ha eksistert 
flere slike husmenn som var så fattige at de ikke 
hadde noe å betale med, og som derfor ikke i det 
hele tatt ble tatt med i skattemanntallet. På 1500-
tallet kan det ikke h3 vært mange slike, for da var 
skattene små og mye jord var ikke tatt i bruk. 
Skattemantallct fra 1528 nevner 4 som fikk ned-
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slag i skatten fordi de var fattige, Ilelge på Rud 
(sor for Stein), Jens på Gullerud, Kittel på Bjorke 
(ved Ask) og Tord på ri en. Ingen av disse går
dene er odegårder eller spesielt små gårder, så 
fattigdommen må skyldes alder eller sykdom eller 
andre forhold som ikke har noe med de sosiale 
tilstander å gjore. Slike ting kan selvsagt alltid ha 
fort til at folk ikke greide skatten. Men fra 1630 
inneholder skattemanntallene lister over småplas
ser og odejorder som bn1kerne har flyttet fra «for
medelst armod• , eller der brukerne er «forarme
de». Disse smågårdene var innfort i jordeboka, og 
det var derfor futen måtte nevne dem i skatte
manntallet, men da er det selvsagt også mulig at 
det også har eksistert plasser som ennå ikke har 
kommet med i jordeboka, og som futen ikke be
hovde å nevne. 

At det også virkelig må ha eksistert husmenn 
som ikke kom med i skattemanntallene, kan vi se 
av sammenlikningen mellom folketellingen fra 
1664-66 og skattemanntallene. Tallet på hus
menn oker stadig utover fra 1630, og i 1650 var 
det 41 husmenn som betalte skatt, og dessuten 
en I 0-12 sagmestere ved sagene rundt om 
som betalte for seg. I 1666 var det hele 176 
personer som ble fort opp under rubrikken 
husmenn i prestens manntall (dette er tallet 
på hovedpersoner, sonnene er ikke regnet med 
her). Av dem faller 59 på Hole, I 08 på Norder
hov og I-laug med Honefoss, og 11 på Lunder og 
Viker. Det er ikke noe stort tall i forhold til tallet 
på gå rdbrukere, men det viser i alle fall at skatte-
1nanntallene ikke tar med alle. 

i\1en av disse husmennene er det en hel del som 
ikke kan kalles husmenn etter nyere språkbn1k. 
Riktignok er de t så , at også håndverkerne og sag
bruksfolkene ofte har hatt husdyr og ka nskje også 
har drevet litt jordbruk, men de hadde annet ar
beid som hovederverv. 

Av de 59 «husmennene» i llole var 9 håndver
kere, 5 skreddere og 4 skomakere. 7 husmenn bod
de i Skjerdalcn og de hadde sikkert arbeid ved 
sagene der. Av de 4 3 som er igjen bodde de 22 
på T yristrand eller under de gårdene som ligger 
langs fjorden fra Gomnes nordover til utlopet av 
Storelva, og det at så mange er samlet nettopp der, 
tyder vel på at de i stor utstrekning har drevet 
med arbeid ved sagene eller med flotning av tom
mer og sagbruksprodukter over fjorden. 

Enda klarere er det at mange av husmennene i 
Norderhov er knyttet til sagbrukene. Bortsett 
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fra skreddere og skomakere, som vi finner utover 
b)•gdene også, er det nevnt en smed, en båtbygger, 
en murmester, en salmaker, en tommermann, en 
sagbygger og hele 6 sagmestere. De 3 husmenn 
ved Eikli, de 3 ved Sorgefoss og de 2 i Asa er nok 
også folk som arbeider ved sagene der eller som 
drev med flotning. Dessuten er det ne,•nt en hel 
del husmenn som rett og slett bor «ved llonen
fossene». J'.lange av dem er vel ikke en gang fast
boende, for en mengde husmenn som er nevnt i 
1666 er ikke med i manntallet fra 166_. og om
vendt. 

I dalene derin1ot må forholdene ennå ha vært 
som de var over hele Ringerike 50 år for. Av de 
11 husmennene er den ene, Ola skibinder, en slags 
håndverker, og 4 andre er helt sikkert rydnings
menn på odegårder som ikke var skyldsatt ennå, 
Jakob Bergsund, Engebret Busterud, Ola Lindelia 
og Jorgen Sessrud. Det rimeligste er vel å gå ut 
fra at i alle fall noen av de andre 6 var rydnings
menn som ennå ikke hadde flyttet til plassene sine. 

Sagbruksindustrien begynte ikke å utvikle seg 
for alvor på Ringerike for omkring og etter 1600, 
og alle de folkene som hadde med den å gjore, 
må derfor ha satt opp sine hus og blitt «husmenn• 
mellom 1600 og 1666. Men også de aller fleste av 
de andre husmennene har nok bygd sine hus i 
denne perioden. Forst omkring 1630 kan vi regne 
at de fleste av de bedre odegårdene var tatt i bruk 
p& flatbygda, og det er nå vi ser at bondene på 
de store gårdene begynner å ha folk boende på de 
odegårdene de bruker under gårdene sine. Vi vet 
ikke noe orn vilkårene, men vi kan se hvordan det 
har g&tt for seg. Slike smågårder som Øverby, 
Utvika og Pjåka var helt eller delvis krongods, og 
ble bygslet bort av futen. Fra forst av er det ryd
ningsmenn som bygsler selv, men fra omkring 
1630 er det brukerne på henholdsvis Nordre Gjcs
val, Dcli og Sore Leine som betaler bygsclsummen, 
men samtidig dukker det opp husmenn på disse 
plassene. Iler må vi da ha det forste spor til et 
virkelig husmannsvesen. Den san1me utviklingen 
finner vi i Norderhov. Omkring I 600 hadde preS· 
ten ennå ikke fått bygslet bort de gårdene han 
hadde i Adalen, Viker, Enger, Grotcrud og Bl~ks-

"f . f sl: tveit, de ble brukt under ett for en avgi t 1 1 
• 

vel av en av bondene der. I I 666 er de aUe bort
bygslet, og samtidig har presten lagt seg til hus: 
menn på plasser som i 1600 var ubebodde, en pa 
Gile, en på Berger, to på Sandsetra, 2 på Dal og 

Over til side 26, 
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fra det gam le Hønefoss 

Det gamle Ilonefoss! 1-Ivor setter det ikke 13n
kene i sving. 1\linnene strommer på, og når det 
som her ligger et tidsrum på over et halvt hundre 
år mellom dengang og nå, står det for en i et 
rosenrodt skjær, og en tenker på det med vemod. 
Allting var nok ikke bare godt dengang, dessverre. 
Tvertimot! Der var en fattigdom og elendighet 
som nutidens ungdom ikke har noen forutsetnin
ger for å kunne gjore seg noen forestillinger om. 
Men kravene, og fordringene til livet var ikke så 
store heller, så stort sett tror jeg folk var langt 
mere fornoyde dengang enn nå, uass i all fattig
dommen. Det merkelige er jo at den hoye aleve
standard» - ordet var ikke oppfunnet i min barn
dom - slett ikke gjor menneskene mere glade og 
tilfredse, snarere tvertimot. Jo mer man har, jo 
mer vil n1an ha! 

• 

• 

--
-

, 
...... ~-- . 

i\len det gamle Jionefoss var så velsignet stille 
og fredelig, sammenlignet med trafikken og stoyen 
nu for tiden. En sondag eftermiddag lå torvene 
og gatene så ode og forlatt, at det rent var en 
begivenhet hvis en motte en hest, forspent trille 
eller kalesjevogn. Jo, charabancen fra Glatvedt 
kjone jo sine faste turer på stasjonen med Ola på 
kuskesetet, men det var jo ikke så mange rurene 
om dagen, for det var ikke så ofte det kom et tog. 

Om hverdagene var uafikken storre, kjerrer og 
kjokkenvogner, et digert hoylass nå og da, karjoler 
og triller om sommeren, med folk fra bygdene, 
som sln1lle til b)•en i forskjellig slags ærinder. Om 
vinteren var det spissleder og sluffer, bredsleder 
og alminnelige arbeidssledcr, og bjellene klang så 
muntert i vinterkulden. 

I markenstiden vår og host var det trafikk. Da 

/. .. 

Gammtlt bildt .., Jlont/ot1rn. 
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kom folk oppe fra dalene i maleriske drakter, !,.-vin
nene i bunad, mennene med blanke solvknapper i 
troyene. Driftekarer drev ku- eller hestedrifter 
gjennom byens gater, og slo seg ned på et jorde 
de hadde leid, hvor det var godt beite for dyrene, 
og hvor byens og distriktets folk så innfant seg 
for å kjope slakt eller livdyr. Den ene driften efter 
den andre gikk gjennom byen, og det kunne ikke 
ha vært så vanskelig å få omsatt dyrene, for de 
samme driftekarene - flere av dem var helt fra 
Sogn - kom igjen år efter år. Noen av dem kjopte 
seg forresten gårdsbruk i bygdene heromkring, og 
slog seg ned her for godt. 

t.-led en gang våren var ko1nmet, innfant det seg 
en årviss skare, like sikkert so1n trekkfuglene. Det 
var de omreisende musikantene, som gikk fra gård 
til gård og spilte. Storparten av dem var jo lire
kassemennene, eller «postispillerne» som vi kalte 
dem, men der var også fiolinister, av og til en trio 
eller en kvartett, vesentlig tyske. De spilte smek
tende valser og annet, derimot kan jeg ikke huske 
at de spilte sigoynermusikk. Om det ikke var noen 
stor kunst, så lod den iallfall for barnlige orer som 
himmelske toner, og barneflokken fulgte dem tro
fast fra gård til gård. Noen kobberslanter ble kas
tet ned til dem fra vinduene de fleste steder, men 
noe fett levebrod kunne det umulig ha vært. 

En annen årviss foreteelse var de russiske skjær
sliperne. De gikk også fra gård til gård, men dem 
fulgte det nærmest litt uhygge med, for de hadde 
ord på seg for å være spioner. Så frykten for rus
siske spioner er ikke noe som er oppstått efter at 
kommunistene kom til makten. 

På Nordsiden kunne en ofte stanse forskrekket, 
når en var ute og gikk ærend: I-Iva i allverden 
var nå det for noen uhyggelige skrik? A, det var 
bare Thorvald Mork, en stakkars sinnsyk, som var 
bortsatt til en familie på Blybergshaugen. Gate
guttene kunne aldri la ham gå i fred, men lop efter 
ham og ertet ham til han ble helt vill av raseri. 
Stakkaren hadde ingen annen måte å forsvare seg 
på enn å true med knyttnevene og utstote de red
selsfulle, halvt dyriske skrikene, mot de ubarm
hjertige guttene. - t.-len se der kommer det rus
lende en annen original, stor og sterk, men fillet 
og fæl, men ham tor de nok ikke erte, for det kan 
være farlig. Det er «Gråbeinen•, hans virkelige 
navn har jeg glemt, en typisk lediggjenger, som 
vandret ut og inn på Mangelsgården, og senere på 
O pstad, da det kom i drift. Såvidt jeg husker, dode 
han på Norderhov gamlehjem, det må vel ha vært 
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i 1920-årene en gang. En lensmannsbetjent, som 
dengang hadde arrestert ham, fortalte at han had
de et torkle bundet om livet, og i det hadde han 
tullet inn en brodskalk, kopp og de nodvendige 
spiseredskaper. 

Det var brennevinsutsalg i Rossengs gård på 
Nordre Torv, den som nu eies av kjopmann N. 
Tronrud, og der var det en stadig trafikk av mann
folk som skulle ha en 10-ores dram eller to, ja noen 
tok nok såpass 1nange, at de ble temmelig ustoe på 
benene tilslutt, og noe br:ik var det rett som det 
var. Der fantes noen kjente slåsskjemper i distrik
tet, og dem var det nok ikke godt :i komme ut for. 

I 'forvgaten på Nordsiden lå det et gammelt, 
forfallent tommerhus. Det ble forovrig senere 
solgt og restaurert, og er nu en meget pen og solid 
gård, hvor der bor 2-3 familier. - t.-len i gamle 
dager var huset som sagt ytterst gebrekkelig. Det 
inneholdt en leilighet på 2 rum og kjokken, som 
ble bortleiet, og resten av huset bestod av ett svært 
rum, ubeskrivelig skittent og fælt. Det tjente som 
kombinert bolig og malerverksted for to meget 
originale brodre, som het Tollefsen, men populært 
kaltes Tollefsgutta. De het Lars og Julius, og var 
så forskjellige som natt og dag. Lars var liten og 
firskåren, med litt skjegg, Julius tynn og skrang
lete, med baner. De var sjelden edrue, og de var 
like så forskjellige av vesen som av ytre. Lars 
snakket og var i tålelig bra humor når han var 
edru, men i fylla var han taus og vrang og litt 
krakilsk. Av Julius derin1ot, var det nesten ikke 
mulig å få et ord når han var edru, men i fylla 
ble han en glad laks, han pratet og hojet og sang 
og danset alene. De var ungkarer og bodde sam· 
men alle sine dage i det store verkstedet, helt til 
de ble så syke at de ikke kunne klare seg lenger, 
men måtte på gamlehjemmet, hvor de dode. De 
var oppdradd til å male og drikke. Faren, gamle 
Tollefsen, som var dod for min tid, hadde hatt en 
talefeil, og kunne ikke si r. Det ble fortalt at da 
Julius en gang som halvvoksen var blitt den lykke· 
lige eier av 10 ore, kjopte han et stort kremmerhus 
med sukkertoy, som han tok med seg hjem. i\_lcn 
da ble gamlingen arg og utbrot: «Du sk~ ,tte 
kjope sliktno fanteji, Julius, kjop en djam, Julius!•. 
Og dette ,·ise råd fulgte Julius så lenge han levet. 

Oppe på Blybergshaugen bodde gamle i\,larthe 
Enga, som gikk borte i slakting og flatbrodbak5r. 

. 17 a J90Z «Tborestmnus,kktn• , m 1 
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Hun hadde et veldig vidt, rynket skjort med en 
kolossal stikklomme, som nok kunne rumme en 
deigbit, en klubb eller en polse, som hun kunne 
ha med hjem til den lille fattige stuen sin. 1-Iennes 
datter Karen bodde i en orliten stue ovenfor jern
baneundergangen på «Haugen• , og der hadde hun 
som losjerende et underlig par, Sukkertoy-Hans 
og hans kone Maria, som også horte til de gamle 
Honefoss-originalene. Iivor paret var kommet fra, 
har jeg aldri hort, men innfodte var de ikke. De 
kokte sukkertoy oppe i den vesle stua, og gikk og 
solgte det på 1noene. Hans hadde en stor firkantet 
taske på ryggen, og i den hadde han varebehold
ningen. Litt fortjeneste måtte de vel ha hatt på 
det, siden de klarte å leve av det, selv om det var 
et ln1mmerlig liv. Det kan jo også hende de fikk 
litt mat av soldatene. Marja var forresten en gan
ske roslig kone, og jeg tror hun måtte ha vært pen 
i sin ungdom, men Hans var en bitte liten tusling, 
og såvisst ikke noe for oyet. De var stille og fre
delige og gjorde ikke en katt fortred, selv om Hans 
nok tok seg en tår en gang iblant. li vis de ble 
ertet, så tok de det antagelig med ro, for jeg kan 
ikke huske noe bråk av den grunn. 

På Blybergshaugen bodde også gamle l\llathea 
(efternavnet har jeg glemt}, som «gjorde åt» for 
mosott og svekk og alskens andre skrøpeligheter 
hos folk, og for «vred» og andre sykdommer på 
dyr. Om det hjalp, skal jeg ikke kunne si, men det 
er jo ikke bestandig læger og dyrlæger klarer å 
helbrede pasientene sine heller, og folk trodde det 
hjalp å gå til henne. Det er jo så ofte «trua« som 
gjør det meste. 

En orginal som visstnok bodde i Norderhov, var 
«Gleden• , og en annen særling som bodde alene 
oppe i skjerpehytta ved Seterva på Waagaardsåsen, 
var «Legen,, , men om disse to vet jeg ingenting. 

En mann vi ikke må glemme når vi snakker om 
det gamle Honefoss, skjont han jo ikke var noen 
original i den forstand, er verkseier Amund Thor
ne. Han var alle barns venn og gikk bestandig med 
sukkertoy i lommen som han delte ut av. Flere 
vintre arrangerte han kanefarter for barna, fikk 
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samlet alt han kunne få tak i av hester og sleder 
deriblant Glatvedts fornevnte charabanc. Den fys~ 
tige ferden startet i Gladtvedtgården og drog så 
utover bygda, med sledene fylt av en jublende bar
neflokk. Siden han bodde på Nordsiden, var det 
vel kanskje vesentlig oss Nordsidebarn han tok 
seg av. 

E fter århundreskiftet begynte den nye tiden så 
smått å gjore seg gjeldende. Da hendte det at der 
kom en «motorvogn• gjennom byen, men det var 
en så sjelden foreteelse, at det vakte kolossal opp
sikt. Når en slik vogn med bulder og brak kom 
over broen, styrtet hele ungeflokken på Nordsiden 
til torvet. Der stod de 1nåpende, og slukte vidun
deret med oyncnc, og de stakkars hestene som vog
nen motte på sin vågsomme ferd, steilet og prus
tet og var nesten ikke til å styre. 

Et syn som var adskillig vakrere enn de bråken
de motorvognene, var rytterne som av og til kom 
gjennom byen. Særlig et par damer i fotside sorte 
ridedrakter med hoye hatter, vakte vår uforbe
holdne beundring, når de kom ridende i damesadel, 
med begge ben på den ene siden av de fyrige hes· 
tene. 

Det var i Glatvedt allting foregikk i min barn
dom. Der var det baller og fester om vinteren, og 
der ble holdt kongresser og stevner. Og selv om 
man ikke var med på noe av det, fikk man da av 
og til et glimt av stasen. Om somrene var der 
en stadig strøm av notable reisende. Vinteren 1906 
eller 1907 husker jeg at jeg så Frithjof Nansen 
komme kjorende i spisslede derfra. Han var efter 
sigende her i byen for å se på et landsted til den 
nye kongefamilien. Ask gods skulle vært på tale, 
men det ble det jo ikke noe av. 

Ja, dette var bare noen spredte glimt fra det 
gamle Hønefoss, som nu er borte for alltid. En 
skulle ikke tro det bare var 50-60 år siden bybil
ledet var slik. 1-Ivis de som døde like efter århun· 
dreskiftet, kunne komme igjen nu, ville de nok ikke 
kjenne seg igjen i den store trafikken, med bråk og 
travelhet, på torv og gater i dagens Honefoss. 

R. 
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Mellomalderdokumenter 
fra Ringerike 

DIPLOl\1ATARIUM NORVEGICUM 

er et bokverk på 20 svære bind, som inneholder 
brev og dokumenter, såkalte dip/0111er, fra norsk 
mellomalder. Språket er altså oldnorsk eller mel
lomnorsk. 

Også Ringerike er selvsagt representert i disse 
samlinger. 

Det kunne være av interesse :i få disse diplo
mene trykt i oversettelse, men det viJJe bli en 
forholdsvis svær affære, det dreier seg antakelig 
om ca. I 00 dokumenter. Mere overkommelig 
kunne det være :i gjengi innholdet av hvert diplom 
i kort utdrag og med de nodvendigste opplysnin
ger om dokumentet. 

Rektor Fonnum har nedenfor laget en prove på 
slik gjengivelse. For hvert diplom nevnes selve 
saken og samtlige person- og stedsnavn. Dessuten 
gjengis daterignen, og det opplyses hvor dokumen
tet nu befinner seg, samt om seglene er til stede 
(det siste gir vel som regel et inntrykk av hvor 
godt det er blitt oppbevart). Det angis også bind 
og side hvor dokumentet er å finne i diplomatariet. 

Diplomatarium Norvegicum er forlengst utsolgt 
og er meget vanskelig å oppdrive. Men takket 
være generalkonsul Gudbrand Løchen er nu 1-Iøne
foss og Norderhov Folkeboksamling eier av verket. 
Så den som vil slå etter, kan der finne teksten in 
extenso etter originalen. 

Da diplomene er blitt trykt etter hvert som de 
kom inn fra hele landet, st:ir de ikke i noen be
stemt orden, hverken geografisk eller kronologisk. 
De gjengis her i samme rekkefolge som i diplom
atariet. 

Vi tar i år med diplomer som forekommer i 
diplomatariets 2 forste bind. 

Diplomatarium Norvegicum I, s. 235. 

Thorer Thoresson, prest på Hole, og Eirik 
O rmsson, prest på Stein, samt Iver Pålsson, Alf 
Gunncrsson og Guthorm Kittilsson kunngjør en 
overenskomst mellom Sira Brynjulf Haraldsson, 
korsbror i Hamar, og Sira Håkon AJJsson om ~t 
sistnevnte overlot noe av sitt faste og løse gods til 
Sira Brynjulf mot at denne skulle underholde ham 

alle hans livs dager med samme kost m. v. som sin 
vikar på Hof. 

Datert søndagen nest for Margareta messe i 
kong Magnus's 26. regjeringsår (dvs. 17. juli 1345). 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Seg
lene er borte. 

D. N. I, s. 272. 

Bjom Oleifsson kunngjør at han i stevnestuen 
på Froyshov på Royse har makeskiftet gårdene 
Bleiken og Rå i Brandbu til Thorgeir Steinrods
son for 6 oresbol i Aker i Ullerål (på Ringerike). 
Til vitterlighet satte Thorgeir Thorgeirsson og 
Thorgeir Eivindsson sine segl sammen med hans 
eget under dette brev. 

Datert første søndagen i fasten i kong l'vlagnus's 
36. regjeringsår (dvs. 22. februar 1355). 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Det 
første segl er borte. 

D. N. I , s. 622. 

Bo Flcming, ridder og riksråd i Norig, Arnvid 
Jonsson, 1'vlattis Pedherson, Gutorm Haraldson, 
J(edcl Torgardsson, Tolleff Ulfson, Harald Thor
gerson, Elcff Thordson, Bent Bentson, Dyre Sy
gurdson, Dyre Gestson, lagrettemenn på Ringe
rike, kunngjor at de i prestegården på Norderhov 
åldomte ridderen J-Iartvig Krumedike 11 oresbol i 
Bonsnes som Elling Amundsson hadde pantsatt til 
ham for sin brode. 

Datert St. Påls aften anno domini l'vICDLXI 
(dvs. 24. januar 1461). 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Seg
lene er borte. 

D. N. I, s. 702. 

Ingrid Nilsdouer testamenterer en del jordegods 
på Opplandene, deriblant Fjelstad og Svarstad samt 
odegården Hval på Ringeri~e, til en ny præbe~de 
(dvs. inntekt for en domkirkepr_est) ~cd_ hc!J,ge 
fem vunders alter i Hamar domkirke til SJelemes
ser så lenge verden står, for sine brodre biskop 
Finboge av Bergen og Herr Olaf ~ilsson, sin mor 
Ragnhild, sin husbond J orund og sm~ barn Aga ta, 
Thorer og Birgitta. Hun forunner sm sønn Gul
brand for hans levedager å nyte denne præbende 
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som etter hans dod Iiamar biskoper skal ha for
valtningsrett over. 

Datert Hamar domkirkes sakristi annen påske
dag anno domini millesi1no quadringencesimo non
agcsimo tertio (dvs. 8. april 1493). 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Seglet 
er borte. 

D. N. I, s. 160. 

Biskop tvlogens i Hamar vitterliggjor med dette 
sitt åpne brev at han n1akeskifcer til Dyre Se
valdsson, lagmann i ')pplandene, gården Ilane
stad på Toten fra hellige fem vunders alter i I-la
mar domkirke mot 2 pund årlig rente i Sorum på 
Ringerike og 1/1 pund i Svartstad i Royse sokn, 
samt en huds verdi. 

Datert 1-Iamar mandag nest etter hellig tre
foldighetsdag anno domini MDXVII (dvs. 8. juni 
151 7). 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Det 
annet segl henger ved. 

D . N. Il, s. 28. 

Ogmund Thoraldsson, prest ved Lafrants kirke 
i Tonsberg, skjenker en del av gården Ullern i 
Royse på Ringerike til St. 1-lalvards kirke i Oslo 
på grunn av de velgjerninger som Andres, biskop 
i Oslo, og etter ham biskop Eivind har vist mot 
ham. 

Datert anno domini tvlCCXC prin10 XVIJ I(al. 
Aprilis (dvs. 16. mars 1291). 

Originalen er et skinnbrev i den Arne Magnæ
anske diplomsamling. 

1\ v de 5 segl er nu 4 igjen. 
(Arne Magnusson, latinisert: 1\rnas Magnæus, var 
fodt på Island 1663. I-Ian ble professor og biblio
tekar ved Universitetsbiblioteket i Kjobenhavn. 
Arene 1702-12 oppholdt han seg på Island for 
å lage en jordebok over hele landet. Under dette 
arbeide samlet han alt han kunne komme over av 
gamle håndskrifter, deriblant det aller meste av 
de islandske mellomalderskrifter som nu er bevart 
og som er hovedkilden for studiet av Nordens 
gan1le litteratur. Ved sin dod skjenket han sine 
samlinger, som nu kalles «de Arnel\llagnæanske 
samlinger», til Universitetsbiblioteket i l(joben
havn. Det er disse samlinger islendingene nu vil 
ha tilbake!) 

D . N. Il, s. 244 . 

Ilalvard Reidarsson, ombudsmann på Ringe
rike, horer forskjellige vitnemål om hvorvidt noen 
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akerlokker lå til nordre eller sondre gård på Hvaal. 
Datert Loken i Vangsbygd på Ringerike tors

dagen nest for l(lcmetsmesse i kong Magnus's 30. 
regjeringsår (dvs. 20. november 1348). 

Originalen er et skinnbrev hos kaptein ll1unthe 
på !Croken. 3. og 4. segl henger ved. 

D. N. Il, s. 260. 

Guttorm Gudbrandsson, lagmann i Oslo, og 
Iiolgi Steinarsson og Ketil Petersson vitner at 
Thorgeir Eivindsson betalte Brynhild Thoresdot
ter 1 ½ oresbol i Leine. 

Datert onsdagen nest før palmesondag i kong 
l\llagnus's 34. regjeringsår (dvs. 13. mars 1353). 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Seglene 
er borte. 

0 . N. I , s. 322. 

Kong I-låkon gir kongedommets gård Fjeld i 
Royse på Ringerike til Mariealteret i nordre floy 
i Mariakirken i Oslo til en daglig messe for sin 
mor dronning Blankas, sin bror kong Eriks og sin 
egen sjel. 

Datert Akershus torsdagen nest etter Martins 
messe i vår regjerings 16. år anno domini 
tv!CCCLXX ( dvs. 14. november 13 70. 

Kongen, biskop i Oslo I-Ialvard og drotsæten i 
Norge Ogmund Finsson satte sine segl under, og 
rester av de tre segl er bevart. 

Originalen er et skinnbrev i den ArneMagnæ
anske samling. 

0 . N. Il, s. 528. 

Trond Syversson og Halvard I-Taraldsson kunn
gjor at Sigurd prest på Jevnaker for dem erklærte 
at han ikke hadde begynt med messer eller årtide
hold for Sigrid på Loken fordi arvingene ikke 
ville levere det halve markebol jord i Helgeland 
i I-lole sokn som hun hadde gitt. 

Udatert (ca. 1430). Annet segl henger ved. 
Originalen er et skinnbrev i Danske Sclskabs 

Samlinger i l(jobenhavn. 

0 . N. II, s. 618. 

Erik Torgilsson og Torkel I-lalvordsson, l?g
rettemenn på Ringerike, 1..-unngjor at Erhn~ 
Omundsson solgte 3 oresbol i Somcdal i Adalcn 1 

Norderhovs kirkesokn på Ringerike til Hå,•ard 

Torgilsson. 
Datert ICrakstad torsdagen nest for Gregors

messe i fasten anno domini l\lICDL VIII (dvs. 9 

mars 1458). 
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Skinnbrev fra Roys, JJJS 

Originalen er et skinnbrev hos kaptein l'vlunthe 
på !Croken. Seglene henger ved. 

D. N. Il, s. 628. 

Asbjorn lljornsson selger til Stefan Guttorms
son et halvt markebol i Somedal i ytre Adalen i 
Norderhov kirkesolm på Ringerike. 

Datert ,1/ang i Jevnaker sokn på Iladeland 
dagen nest etter Marimesse om hosten anno do
mini MCDLXI (dvs. 9. september 1461). 

Originalen er et skinnbrev hos kaptein Munthe 
på Kroken. Seglene henger ved. 

D. N. Il, s. 712. 

Guttorm Andersson, Even Torvitsson og lier
log Trondsson kunngjor at Alf Gestsson ga sin 
frende Erland Dyresson de jordparter som tilfalt 
ham i arv etter sin bror Dyre Gesrsson. 

Datert Ask i Strandingfjerdingen i Norderhov 
på St. Babianus's og St. Sebastians dag anno do
mini 149ij (dvs. 20. januar 1492. Sammenblan
ding av arabiske taU og romertaU i årstallet!) 

Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Annet 
segl henger ved. 

D. N. Il, s. 870. 

Per Clemmetsen, sokneprest i Norderhov, hen
vender seg i domkapitlet i Hamar med sporsmål 

om tienden i prestegjeldet Ringerike, hva sed
vanen har vært, hva han bor ha og hva presten 
i Hole bor ha. I-Jan får det svar at de har hort at 
det fra arilds tid har være slik at den prest som 
har Norderhov, tar tienden over hele Ringerike, 
og presten på Ilole og Jevnaker tar intet av tien
den fordi de er kapelgjeld under Norderhov og 
Gran. Dessuten skal Norderhovspresten ha :/, av 
alle inntektene ved storre begravelser, og I-Tole
presten 1/ ,, både når det gjelder kuer og penger. 
i\'len inntektene ved små begravelser og andre 
små utredelser innenfor Iioles gjeld skal Hole
presten ha alene. 

Datert I-Iamar den 10. dag i juni 1560. 
På baksiden av dokumentet står det at uttalel

sen er stadfestet av bispen Frans Berg og dom
kapitlet i Oslo 24. mars 1574. •) 

Originalen er et skinnbrev i Danske Selskabs 
Samling i Kjobenhavn. Den et samn1enlignet med 
en samtidig avskrift på skinnbrev i det norske 
Riksarlciv. 

") i Oipl. Norv. er der foyer til denn< fotnote: Ved dom 
d,rerr Akershus 17. m•rs 1575 (i D•ruke Sclskabs S•mling) 
tilkjente derimot k•nsleren p"1 Hvitfeldt sol..'Tlepresren i 
Hole rett til den omtvi.stcdc tiende og de ovrigc inntekter 
ov Hole soknekall. 

(I Norderhovbokcn av 1911 s. H-8 og 310-ll har August 
Steinh•mar utforlig gjort bruk •v dette diplom). 
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En eldgammel skikk, -

Under arbeidet med å samle gammel tradisjon 
i fjellbygden Ål i Ilallingdal for en mannsalder 
siden, kom jeg over mange undcrljge cing. Noe 
av det merkeligste var de små haugene av stein 
eller kvist som kalles verp. Ordet betyr kast og 
henger sammen med oldnorsk verpa som betyr 
kaste (tysk: ,verfen). 

Langs gamle veger, særlig på ensomme steder, 
kunne man stote på slike verp. Og om verpet ikke 
lenger kan påvises (var det av kvist, ble det jo 
borte i tidens lop ), ~å lever det i Al videre i steds
navn som Verpebakken, Verpedokki osv. 

I Oppheimslien i Torpo har det således vært et 
verp i et vegskille ved en attlagd stolsveg, det er 
et kvistverp så det nu ser ut bare som en flekk 
på marken. Og ved den aller eldste vegen som 
det er spor etter i Nersetlien mellom Ål og Nord
bygden, ligger det to steinverp, ca. 50 meter fra 
hverandre. I et dokument fra 1820-årene står det 
om et skogdele at det går «uppi verpet», det er 
klart at det siktes til det ene av disse to verp. Det 
storste av dem er ca. 2 meter i tverrmål og ca. ¼ 
meter dypt, det er nu mosegrodd og består av 
stein som er gjennomsnittlig nevestor eller vel så 
det. 

Sl<ikken med å kaste stein eller kvist på et slikt 
verp når man gikk forbi, har i fjellbygden vært 
levende helt ned mot våre dager. En åling som nu 
er i 75-års alderen, har fortalt meg at når han 
som gutt gikk sammen med sin far cil langstolen 
inne på åsen mellom Al og Leveld, så tok faren en 
kvist og kastet på et bestemt sted ved vegen, og da 
gutten en gang spurte ham hvorfor han gjorde 
det, svarte han bare: «Me pla gjera det so.» 

J\len en gammel mann, fodt for 1850, fortalte 
meg om et par slike verp ved en stolsveg på åsen 
mellom Al og Vats: det var falt 2 kjemper der, 
og de ble begravet der de falt, sa han. «Folk 
meinte at dei måtte kaste stein på grave deire for 
å feste vardovle deire, so dei ikkje skulde gå att 
etter seg og gjera dei noko ilt.» - Det antas at der 
det ligger slike verp, har det foregått drap eller 
mord. 

fremdeles kjent på Ringerike? 

Skikken med verp er så gammel at den er felles
germansk. Den er kjent gjennom hele Europa, fra 
I-Iellas til Norden. I Norge har den således vært 
meget vanlig, den kjennes da også fra sagalittera
turen. 

Den svenske vitenskapsmann dr. Sigurd Erixon 
sier: «En dylik utbredning foruts:itter en oerhort 
hiig ålder, man kan saga att bruket tilhor botten
skikten i vår kultur.» 

De lærde mener at skikken med verp har sin 
opprinnelse i troen på vegånder, det er ofring ciI 
vegvettene. 

Et verp kan altså gå cilbake helt til den forste 
ciden da vårt folk kom her til landet. De tenkte 
seg jo naturen fylt med levende vesener (ennu 
taler vi jo om nokken i fossen og haugafolk i berg 
og fjell osv. 

Også på llingerike har skikken med verp sikkert 
vært kjent. Kanskje lever det ennu folk som kan 
fortelle om eller endog påvise verp i R.ingeriksbyg
dene? Slikt burde nedskrives for det er for sent. 
Det skulle være en grei oppgave f. eks. for skole
læreren i bygda. Og heftet «llingerike» ville sik
kert gi plass. 

Forovrig har det en særskilt grunn at jeg kom 
til å skrive dette i « Ringerike». Jeg har nemlig 
nylig hort, og det fra flere hold, at det helt til nu 
har levet en eiendommelig skikk her på Ringerike: 
Ved vegen ute i Hole skal det stå et tre som gode 
folk har pleiet å vende seg mot og boye seg for 
når de reiste forbi. 

Dette har jeg nu hort om fremstående llinge
rikinger som jeg selv har kjent, men som nu er 
borte en av dem dode for bare et par år siden. 
Derf~r lever det sikkert folk på Ringerike i dag 
som både kan påvise treet og fortelle om skikken. 
På bakgrunn av det som ovenfor er fortalt, er 
dette et meget interessant tilfelle. La oss få hore 

hva folk har å fortelle on1 det ! • . få 
(Og er det hemmeligheter, sa la likevel 1neg 

vite det, - jeg skal forsoke å holde kjeft.··.) 

Helge Fonnu111 
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Av Elling l,,f. Solhei111 

• .. 
• 

I. 
Gå skogsali11e ut til hvert lyttende hjerte 
111ed hogtidsbud. 
Kal/ soknedalsfolkct fra grender sm11111en 
å prise Gud. 
Huset flan bygde, tross skiftende kår, 
står levende blmlt oss i glm1s fra de svundne 
to hundre år. 

I-ler fmu våre fedre seg næring og bustad 
og tente eld. 
Vent lyste lendet 111ed vatten og lier 
11101 fjen,e fjell. 
A1e11 hjertet det ropte p,1 hi1111nelbrod. 
Fikk stil/et si11 hunger ved disken og kalken 
da klokker /od. 

Ja, kirken ga trygghet til folket og dalen. 
Loftet de111 stilt. 
So11ing og fred til hvert hjerte so111 stridde 
den skjenket 111ildt. 
I-lit gikk det veier fra syd og fra nord. 
Slektene 111ottes her - hit ko111 de tilbake. 
Sovn under jord. 

Nå står de11 og 111in11er 0111 henfarne tider 
vi ei fikk se. 
Pilegri111 - gt! i11n ber i helligdo11m1e11 
og boy ditt kne. 
Loft blikket i bon11 fra den 111orke jord, 
se veien so111 stiger 11101 hi111111elborgen 
der Herren bor. 

- - ----
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II. 

I frn bygdas spredte bei111er kon: de, 
sm1kn seg til kirkegang. 
I frn 111yr og 1110 -frn li og strender, 
11nge, gn111/e stro111111et stille sn111111e11 
inn på kirkevn11g. 
floder blottes - bender 111ottes, 
klokkecn11e11 båret de111 i111ot. 
Gikk so111 sig11n skjelvi11g 
i1111 i /Jjerterot. 

111/edng 111ed frost og kvite skoger, 
storgnrsskyss og bjellek/nng. 
En fikk vike 111111n de11so111111inst vnr, 
slik vnr det nå ord11n l1er i verdn, 
livse11s reit og rnng. 
Men plnsseje11tn k111111e bli 
«den vakreste ved L1111der kjorke». 
Det vnr gjetord ti ta 111ed 
i lys og 111orke. 

Aret gikk 111ed sine tiders skifti11g, 
tegn og varsler, 111erkedn'r. 
Knytt til jordens kretslop vnr de nlle 
og i nil sin dåd og adferd vitnet 
nt de11s bnr11 de vnr. 
Krylli11gs,11esse - /Jestevri11sking, 
111i1111else 0111 fjer11e tiders sed, 
hit til kirkebakke11 
nlt nv liv vnr 111ed. 

flit gikk og de11 aller siste ferdn 
ve111odst1111gt til klokked11r. 
Trolle le111111er- her sknl de få kvile, 
gjo111111es bort og glo111111es nv all verda 
a110111 kirke11111r. 
Me11 i våre11 og i l1oste11 
/Ji111le11s btip 0111 evig/Jet er 111ed. 
V e11der sorg til tryggl,et 
og til sjelefred. 

lUNGERIKE 
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To sekler /Jar lm1gso111t glidd /Je11 i111ot gle111sle,1 
i tidens IJav. 
Fra fortidens 1tlkela11d stiger det roster 
111ed trost og krav. 
I kraft av det eviges strille111t1kt 
vårt /Jjerte beredes og ber skal vi bolde 
vtlr 11a11evakt. 

Vekter! Iivor la11gt er det pil 11a1te,1? 
Hor vekter - er dage11 nær? 
Da to11cr de,1 /Jelligc 111t1l111e11 der oppe: 
fl erre11 er ber! 
Gjc,1110111 de,1 skogfagre dal gtlr et sus 
og solen forgyller det k11eise11de tån,et 
ptl H crre11s /Jus. 

ELLING M. SOLI-IEIM 
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SÆTRANGFUNNET 
S I GVA RT MJØR ; 

det nest største fra fjerde århundrede 

I ettermiddagssol ser en best hvor vakker Haugs
bygda er. I terrasser ligger den og speiler seg, og 
selv for en syklist er det lett å komme fram nå. 
Den nye asfalterte veien forer en raskt opp mot 
høydene. 

Vesterntangen er forste trappetrinnet. Områ
det ved Vestern er det andre, Sætrangplatået er det 
tredje, og det fjerde er Klekken. Berggårdene dan
ner siste trinnet, og så bærer det raskt opp mot 
Krokskogranden. 

Det var bare til tredje platået jeg hadde tenkt 
meg. Sætranggårdene ligger på en låg åsrygg. 
Egentlig er det vel Sætrangsbekken som har dan
net åsen. Riksveien mellom l-Ionefoss og Jevnaker 
skjærer gjennom den. 

Mange ganger hadde jeg kikket opp mot Sætrang
gården. Der oppe var det altså den historiske 
gravhaugen en gang befant seg. 

Ute på gårdsplassen traff jeg den tidligere eier, 
tommersjef Bernt Eidahl. Med ham som cicerone 
fikk jeg straks rede på hvor haugen hadde lig
get. Innkjorselen til eldste bygningen forer i dag 
over nordligste feltet. Inne i hagen ligger den 
i samme retningen grendeveien til Sætranggårdene 
går. I sondre enden av feltet stod for mange år 
siden en stor stein. Sætranggråen. Sagnet fortalte 
om en rik skatt under steinen. J\•len for å finne 
den, måtte det graves tre torsdagsnetter på rad. 

Rett som det var stod Sætranggråen og svaiet. 
Nesten farlig for omgivelsene var den, og derfor 
tok tippoldefaren til den nåværende eier og kjorte 
den til utmarka. I nordre enden skulle det vært to 
bautaer. Ingen vet i dag noe om disse. 

To andre hauger skulle det også ha vært. En 
sk'Ulle ligget på andre siden av riksveien, og den 
tredje skulle ha ligget syd for innkjorselsveien. 

Den viktigste av haugene, som sikkert kan på
vises, ble gravet ut i 1834. I folge Bernt Eidahl 
forklarte Anders Iversen Sætrang folgende om 
dette: 

H augen var meget stor og lå i veien for inn
kjoringen til gården, og da saugfoged H. A. Ridder 
i 1834 tilbod seg å fjerne den, ble dette akseptert. 

En imponerende utsikt er det her. Mot vest 
ligger Holleia. Blåne bak blåne ser en. Den rif
lete Gaustadtoppen ser en i sor-vest. Norefjell ly
ser, og Tyvenborgen og BukoUen rager opp i det 
uendelige skogriket. Ganske nær ligger Bergsund
kollen, og i nord og ost ser en like opp til Hade
land. Krokskogranden danner bakgrunnen. Ring
kollen og Gyrihaugen virker mektige. Midt i sen
tret i l-Iaugsbygda er en. Vangsområdet og mere 
til har sikkert en gang hort til denne storgården. 
En delestein - den finnes på oldsaksamlingen -
vitner om at en gang gikk grensene for Sætrang 
like mot Hadeland. 

Den nye bygningen er i embetsmannsstil. Stu
ene er store og romslige, og herfra kan en se en 
stor del av utsikten. 

• 
Takket være saugfoged Ridder ble en stor del 

av Sætrangfunnet tilgjengelig for etterslekten. Et 
grunnriss og en profil av haugen har han etterlatt 
seg. «Tegning over det omtrentlige Udseende af 
Sætrangs-l-laugen i Hougs Annex til Norderhogs 
Præstegjæld paa Ringeriget, hvis Jord og Steen er 
kjort til Gaarden J(rakstad i samme Annex aar 
1834», står det på tegningen. Alt som til i dag er 
tilgjengelig kildemateriale, stammer fra Ridder. 
Professor Rudolf Keiser - Universitetets olds
sakssamlings forste bestyrer - har katalogisert 
gjenstandene. Beretningen om dette skriver seg 
fra 1836. 

En har grunn til å forundre seg over at dette 
funnet ikke tidligere er beskrevet. Forst i 1959 
kom Norske Oldfunn IX, Sætrangfunnet, ved 
Wencke Slomann. Riktignok hadde E. S. Engel
stad i 1924 gitt ut et skrift om funnet, men sdr 
det: Dette arbeidet er dessverre vanskelig tilgjen
gelig og lite kjent. 

Vanskelighetene med utgravningene - det er 
svært mange av dem her på Ringerike - er at 
det bevilges så alt for lite til formålet. Privatper
soner må i de enkelte tilfeller betale omkostninge
ne. Når det rent tilfeldig - som på Gjermundbo 
- stotes på en gravhaug, må noe gjøres. I-ler ble 
en høvdinggrav funnet under utgravningen av en 
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hustomt. Dette gravfunnet stammer fra år 900. 
Sætrangf unnet er atskillig eldre. En regner det til 
samme alder som gravfeltet på Veien- Bråten, og 
forskerne setter tiden til år 3 7 5. 

Sætrangfunnet er det nest rikeste fra dette tids
rom. Grunnrisset forteller om at haugen har vært 
stjerneformet, omkring 20 meter i tverrmål og 
4 meter hog. Under et tjukt jordlag - sterkt som 
leire - kom en ned på en sentralroys. l\lidt i hau
gen lå gravkamrene. De var tomret. Det ene var 
trekantet. Det andre var en uregeln1essig firkant. 
J-Jer ble det funnet et manns- og et kvinnelik. Fra 
kamrene forte en drenering gjennom stjernefor
mene ut av graven. 

Sætrangkatalogen har 25 nu1nre. Under hvert 
er det flere funn. Blant disse kan nevnes: 5 gull
ringer til en samlet vekt av 63,89 gram. En av dis
se var spiralformet og veide 24,4 3 gram. 2 solv
ringer og en mengde perler i alle mulige fasonger 
og farger, spillebrikker, glassbegere, trespann, tre
kar, bronsestykker, spann og kar av leire, småting 
av jern, rester av lærbelte, sverd, pilespisser, kniv
skaft av barlin, spinnehjul av sandstein, rester av 
toy og lær, bronsespenner i flere fasonger, ildjern, 
sylindrisk endestykke av drikkehorn, rester av 
knokler fra mennesker og dyr og stor interesse har 
vevede stoffer, pels og lærvarer vakt. 900 perler 
av rav, glass og glassmosaikk forteller om rikt 
kvinneutstyr. En dobbeltkonisk solvperle av norsk 
fonn antas å ha være tilgjengelig omkring den ti
den gravleggclsen har funnet sted. (Omkring 3 7 5). 
AUe perlene er innfort, sier \Vencke Slomann, og 
de er av hoyst forskjellig kvalitet. En stor del av 
dem må regnes til feilvarer. 

Det storste funn av perler har Danmark. I 
N yrup på Sjælland er det funnet 1100. Graver 
med et par hundre perler har en ganske begrenset 
levetid i Norden. Disse gravfunnene dateres til 
omkring 400. 

Stor interesse har ele 5 spinnehjulene vakt. Et 
er av glass, og det er meget sjeldent i Norge. Et 
lignende er forresten funnet i en vikinggrav på 
Sunnmore. I Danmark er det funnet noen, og mere 
alminnelige blir de i funn langs den romerske gren
sen. 

Spennene vies stor oppmerksomhet. De har til
hort belter. Et praktbelte er nøye gjennomgått og 
sammenlignet med andre belter fra den eldre jern
alder av Per Fett. Våpenutstyret er likeledes noyc 
gjennomgått og sammenlignet. Til det horer spyd
spisser med og uten mothaker. 
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Gjennomgåingen av Sætrangfunnet bekrefter at 
gravleggelsen må ha funnet sted for år 400. Ver
denssituasjonen den gangen var svært urolig. Ger
manske stammer rykket inn mot romerriket gang 
på gang, og goterne måtte til slutt forlate sine 
sydost-europeiske besittelser. 

FRE~l~lEDE L'INSLAG I SÆTRANGFUNNET 

I Sætrangfunnet ser vi tre retninger, en fra 
Rhinegnene, en fra Svartehavet og endelig en 
hjemlig. De tjuldcveggete, ,gronnlige glassene er 
laget i ostlige deler av Romerriket. Interessant er 
Jet å lese om handelsveiene fra denne tiden. El
vene var de viktigste ferdselsveiene, og det disku
teres om \Veichscl- eller Odennunningcn. Ravper
Jene stammer fra den sydlige Østersjokyst. Glass
perlene kan stamme fra Gallia, men troligst horer 
de hjemme i Ungarn. Ridder sier at perlene lå 
strodd over hele gulvet på tekstilene. Hvis dette 
er riktig, har det likhet med ungarske utgravinger. 

!\loten med perler stammer fra Sydost-Europa. 
De ungarske kvinner bar som oftest flere perle
kjeder om halsen. Dertil bar de kjeder om tinnin
gene, om håndledd og ankler. 

I{niven og sverdet i Sætrangfunnet er neppe 
nordiske. De mangler ethvert spor av fobrikkn1er
ke, men stammer troligst fra rhinske verksteder. 

Det synes å fremgå av \Vencke Slomanns rede
gjorelse at Sætrangfunnet har sterke forbindelser 
n1ed den ostlige verden, men det er heller ikke 
noe i veien for at skikkene har sin likhet bare med 

Danmark. 
Det synes av det fremlagte materialet at det har 

vært en betydelig handelsvei over Sætrangområdet. 
Et veiknutepunkt mellom Oslofjorden via Ilade
land og Valdres er kjent fra bronsealderen. Grav
skikken og funnene har paralleller langs hoved

veiene. 

OEN ØKONO~O SKE BAKGRUNNEN 

Jordbruket, jakt og fiske var i de eldste tider 
ryggraden for okonomien. Gårdsnavnene i I fougs
bygd tyder på en tidlig bosetning. Haug, Berg og 
Loe tyder på det. Der fins Vin- og Stad-gårder. 
Klekken, Skoyen, Vestern og Loken. Kragstad
gårder har vi i sydvest. Sætrang har bygdenavnet 
Vang i seg. Sotrvanger skrives det i eldre tid. 
Sotr peker hen på dod og grav. 

Økonomien for sætrangmannen synes å ha vært 
god. Enten han har handlet med tilfeldige forbin
delser langs handelsveien eller han har gjort ut-
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ferder til fremmede land, må han ha hatt plenti 
med byttemiddel. Dermed er vi inne på de oko
nomiskc forhold i norske jordbruksbygder på den
ne tiden. Sikkert er det at de rikeste funn stam
mer fra de beste jordbruksbygdene. l(nokler fra 
gris, sau og hest tyder på et intenst jord- og fed
drif tshold på Sætrang. Store ubygde områder ga 
dessuten mulighet for rik tilgang på trevirke, jern, 
fisk og vilt. Overskuddet av korn og kjott har 
det vært avsetningsmuligheter for. Fra fjelldistrik
ter har det vært stor omsetning av jern og kost
bare skinnvarer. Sætrangmannen kan ved siden 
av ha drevet handel. Muligheten for et handels
sentrun1 kan tenkes. Selv kan han ha foretatt han
delsferder både i Vestfold og over til Danmark 
og videre sydover til Romerikes grenser. Der 
har det vært anledning til å kjøpe luksusvarer, og 
der har det vært rik avsetning på finere pelsvarer. 
Muligheten for å ha deltatt i kampene ved den 
romerske grensen, kan også være mulig. 

Det er intet som tyder på at Sætrangmannen 
var en fremmed, sier Wencke Slomann. Det gir 
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uttrykk for en hjemlig stormann som var rik nok 
til å skaffe seg luksussaker, og etterkommerne 
hadde vilje og overskudd til å gi stamfaren og hans 
kvinne en så storslagen begravelse. 

Publikasjonen av Sætrangfunnet burde bli at
skillig bedre kjent. Ringerikes Museum har skaf
fet seg et hefte, og det bor alle biblioteker på Rin
gerike gjore. Enkeltpersoner med interesse for for
tiden vil finne mange interessante opplysninger. 
Skriftet er forsynt med katalog, litteraturliste og 
en mengde fotografier av enkeltgjenstander. 

Forfatterinnen takker bidragsytere både av fag
lig og okonomisk art. Ringerikes Sparebank har 
ytet hjelp til illustrasjonen av perlesamlingen. Og 
sist og ikke minst: Skriftet er utgitt til minne om 
professor Rudolf Keyser. lian var oldsoksamlin
gens forste bestyrer. 

N. B. Sætrangs- og Gjermundbo-funnet horer 
til Norske Oldfunns samHnger. Begge burde være 
tilgjengelige for ungdommen på Ringerike. 

Sigv. Mjor. 

De første husmennene på Ringerike 
Fores. fra side 12. 

5 ved Busund. Prestegården hadde i 1657 langt 
større husdyrhold enn noen annen gård på Rin
gerike, og det er sannsynlig at i alle fall de hus
mennene som bodde nærmest hadde pliktarbeid 
på prestegården. Det er et forhold som er kjent 
fra andre steder i landet også at presten går i spis
sen med å skaffe seg husmenn. Men alt tyder på 
at det først har skjedd på 1600-tallet, for den tid 
har det ikke vært virkelige husmenn på Ringerike. 

H vor kom de nå fra, alle husmennene i 1666? 
Av sagbruksarbeiderne må mange ha vært uta
bygds folk, navnene tyder på det, og dessuten har 
en del av dem tilnavn som viser det, det er en hel 
del svensker, «juter" (d. v. s. dansker), «nordlen
dinger" (d. v. s. vestlendinger) og noen som kalles 
«døl», som vel helst er hallinger. Delvis er det 
samme tilfelle med rydningsmennene, således bygs
ler en Per jemt (fra Jemtland) Øverby i 1627. 
En del av sagbruksfolkene har lagt seg opp penger 
med arbeidet sitt og har siden bygslet gård, det 
gjelder f. eks. den Jon sagmester fra Hedmark som 
bygslet Veien i 1618. Men en god del av husmen
nene i I 666 var nok ringe.rikinger, og siden det 

ikke var noen husmannsstand før 1600, må de nod
vendigvis ha vært sonner til bøndene. Således er 
det vel all grunn til å tro at Torger l-Ialvordsen, 
som var husmann under Sore Gjesval i 1666, var 
bror til brukeren på gården, Ola Halvordsen. 
Bergsvein, husmann på Setrang, var en forhenvær
ende bruker på gården, den åtti år gamle Ludvig 
under Bolgen var tidligere bruker på forskj ellige 
gårder, Elling Hval hadde også vært bruker på 
gården, og slik kan vi holde på. En mer noyaktig 
undersokelse vil sikkert vise at mange av de vir
keHge husmennene er yngre sønner på gårdene som 
har bygslet seg en plass i stedet for bare å gå som 
ugift «dreng• all sin tid. Det var ennå mye god 
jord å rydde på selve gårdene, og husmennene har 
dessuten kunnet få atskillig arbeid med tommer
hogst og kjoring. Noe stort skille mellom bonder 
og husmenn kan det ennå ikke ha utviklet seg, det 
var noe som først kom seinere, da plassene ble 
dårligere og folkemengden større, slik at det ble 
rift om plassene også. 

E. F. Halvorsen. 
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AV -----c THORVALD E. SOLBERG ) 

Det var en vår for mange år siden med bekke
sikkel og takdrypp om dagen, og kfare, litt kalde 
netter. 

Jeg er på vei fra Nakkerud stasjon på Tyri
stranda, og jeg esler meg inn til en utgammel gård 
inne på skogen for å oppleve for forste gang i li
vet slikt eventyr som det å hore fuglen leike inne 
på en av disse navngjetne spillplassene her på sel
veste Holleia. 

Jeg hadde med brev til stasjonsmesteren på Nak
kerud. lian var en gammel kjenning av for n1in, 
og avtalen var at han skulle sette meg på rett vei 
innover skogen. Når jeg hadde gått en mil eller 
to, skulle det komme en mann og mote meg, det 
var alt sammen skrevet og avtalt i god tid. 

Jegerne brukte å ta opp her fra Nakkerud, og 
stasjonsmesteren var selv jeger og venn og tillits
mann for alle som kom med borse på nakken. 

Jeg glemmer ikke hvor vennlig han var. lian 
sjusket ikke fra seg en avtale, men lot meg gjenta 
flere ganger hvor jeg skulle ta av for ikke å gå 
feil. Det var tydelig at han var sitt ansvar bevisst. 

Og dermed gikk jeg trostig avsted. 
Det var meningen at jeg skulle være fremme i 

lyset. Veien var grei. Jeg hadde niste i skreppa, 
en gammel børse på ryggen, og i lomma hele ti 
kroner foruten litt solvpenger, det var en formue 
som ikke var til å spoke med. 

Nå var jeg oppe på åskammen, og det var ty
delig at jeg hadde tatt av riktig og var på rett vei. 

Det knaste sprøtt under foten når jeg trodde ned 
i et hjulspor, der nattgammel is hadde berget seg 
unna dagens solstråler, og elet sulket vått under 
kavlebruene når veien fant for godt å ta rett over 
putter og myrer. 

Det var nok ikke rare veien denne utgamle 
gården kunne rose seg av. 

Veien varte og rakk, det begynte så smått å 
skymre, jeg gikk så fort jeg syntes var rimelig. 
Det var jo ingen grunn til å gå seg alt for svett, 
for jeg skulle jo rekke å komme fram i lyset. Sko
gen var lang og atskilJjg mørk, det var ikke fritt 
for at jeg så meg godt omkring, mellom de morke 

stammene. Og når jeg kom fra de lyse myrglen
nene og så plutselig dukket inn i svarte gransko
gen igjen, kjentes elet rent sruss(jg, 

Jeg la et par patroner i geværet, elet er jo ingen 
greie på å være skytter og gå og ikke ha ladd. 

Forunderljg med slik en eldgammel skogsvei, 
det var jo ikke stort annet enn en klov-vei. Digre 
rotter for som ormer tvers over, og neimen om 
de hadde vært for nøye med å rydde vekk temme
lig digre kampesteiner, det måtte humpe godt når 
hjulet tok bort i slik en trasig stein. Steinen flyt
ter seg sikkert ikke. 

lim, det var son1 denne eldgamle veien lå der 
og hadde noe den skulle ha sagt meg -? 

Noe slikt som at så pass til kar hadde den da 
sett noen ganger for. 

Jeg ønsket jeg hadde fått med meg en hund. 
Det er selskap i en hund. 

Det var ikke fritt for at det skymret sterkt. Det 
led nok hurtig mot «skomskottet». Jeg syntes jeg 
forlengst burde vært framme, jeg ga meg til å 
springe der veien var flat, og utfor bakke. 

I en bakkeskråning suste det fra digre vinger, 
Det var ikke fritt for at jeg skvatt høgt i væ

ret, men ingen ringeriksgutter er skogredde, var 
det likt seg. 

Og veien, den ville bare videre og så ut til å 
ha mye mer igjen; nå småsprang jeg nesten hele 
tiden, selv om det bar imot. 

I en veisving bråstoppet jeg; det gråner i no som 
synes å skyte ende opp fra selve bakken, jeg fom
let etter borsa. 

Det kunne godt ferdes bjom her inne på disse 
uendelige ode skogene. 

- Neimen, er du endelig der da, gutten min? 
Jeg syntes du vart dn,gt lenge, så rusla jeg til 
møtes med deg. 

Det sto en tuslete mannsperson ved veikanten. 
Der hadde han sittet og sett meg komme rundt 
svingen, hort meg hadde han nok på aldri så 
lang lei. 

- Er det deg, Ola? sier jeg, sjelden har jeg mott 
noen og blitt gladere. 
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- Ja, du får nå være vælkommin på skauen da, 
gutten min, på Holleiskauen, og borse ser je du 
har og alle tingen, he, he, ja, nå tor det itte bli 
godt å ,•ære fuggel herl,iti. 

,\, ja da, dom har enda fått både brev og full 
grein fra far din for lång ti sea, så du er venten
des oppe på garden. 

- Bor ikke du oppe på garden da, Ola? 
- Nei, hå nei, je bur nok bare ti ei skarve 

fillesrugu innpå myrene, je. 
- Jeg ville helst ha ligget over hos deg, jeg, 

O la. 
- Hos meg? H å, nei, je har det nok itte slek 

stelt, je, men du tor itte væra urolig, du tor leggja 
deg trygt til å såva, je skal komme i god betiss og 
vekke på foremenatta. 

Nå ser vi at det lyser fra et sted oppe på en ås. 
- Ja, rett nå ser du gar'n, sier Ola og peker, 

og så får du ha god natt da. 
- Ola, sier jeg, bi litt da, Ola, jeg skynder meg 

å vri av meg skreppa. 
- Takk skal du riktig ha for du kom og motte 

me, det var snile gjort av deg. Du drikker vel en 
dram vel? 

- 1-Iå, det er nå både synd og skam å ta bort. 
Jeg slår i staupet som er skrudd på flaskehalsen, 

en dugelig dram. Jeg skulle ha dette brennevinet 
om jeg ble liggende i forkjolelse. 

- Ta en til, Ola, sier jeg, og slår fullt på nytt. 
- Nei, ta en sjol da, get, sier han. 
Jeg er da vel ringeriking og orker å drikke bren

nevin. Jeg reiser nakken attover og lar drammen 
ta botn, hm, det var sterke. 

- Nå, Ola, du en igjen, sier jeg. 
- Vi setter oss, get, og tenner pipene våre, 

du har vel pipe du au veje, jadden drar itte rog
ga ennå. 

- 1-I va er det som drar, Ola? spor jeg. 
- Rogga rugda vel. Du har vel hort rugda 

trekke, du som er fra Ringerike? 
- A, ja, rugda, ja, sier jeg. 
V i royker litt og tar oss en dram. 
Kanskje vi må slutte nå, Ola, sier jeg, ellers få r 

vi ikke no igjen til <lotsupen. 
- Ja, men detta gjorde godt det, get, du skal 

ha takk. 
- A bor du henne da, Ola? spor jeg. 
- A, dit er det itte lange, sier han og peker 

med en mager hånd, langt bort i huttaheiten. 
Jeg så ansiktet hans da vi drev som verst og 

ripte svovelstikker og tente pipene våre: Et skinn-
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magert fjes med noen visne værhår om truten og 
litt glissen skjeggtust utover kjakene, og skrotten 
bare som en skolm så mager. J\,[en oynene, de 
var slik som oyne skal være: snare, skogvante 
glugger som kan <låme bort i godlune, men som 
også ber en mann ta etter slirekniven om det kni
per. For det er ikke bare kreftene det kom.mer 
an på i en snogg vending. 

- God kveld, Ola, sier jeg og rekker ham ne
ven, vi motes når du vekker n,eg. 

Det går ikke så fort som for opp for bakke, 
jeg er blitt så underlig mo i knærne, men endelig 
er jeg framme og skritter inn på et gammelt tun. 

Jeg ser at elet står folk ute, en vennlig kone 
kommer i mote. 

- Vi begynte reint å bli redde for deg vi, men 
så horte vi det prate nerunner bakken, og da skjon
te vi at du hadde råkt'n Ola Skytter. lvlen nå var 
det riktig gildt at du kom, du får nå ta teltakke 
med det som vi har det da, men dom har nå brukt 
å lossere her alle slike skokskarer. 

Drammene har gjort også meg til både skytter 
og fullgod skokskar. 

- Ja, her vil jeg nok mer enn gjerne lossere. 
Det er virkelig blitt sene, klokka er snart ti. 

- Du vil vel ha deg litt mat? Gut tunga var 
sta og ongla opp noen åborpinner bort i Damma, 
og så tok jeg like godt å stekte noen ei litt romme 
om du itte vi l forsmå. 

Når det er snakk om mat til en innfodt ringe
riking, så er det to slag som er like gode, det er 
nydradd vintersik fra Steinsfjorden, slik som vi 
henter ute på isen med elet samme fiskerne har 
fått dem opp av hullet, og så er det nystekt små
åbor. 

- A, jo, tusen takk, sier jeg og kjenner meg 
skrubbsulten, små-åbor er nok det likeste jeg får. 

Det blir ingen tid til noen lang konversasjon i 
kveld til tross for at folkene er inderlig velvillige 
og hyggelige. 

Jo, da, her hadde far min mange ganger natta 
over, og her hadde storjegeren Gram hatt mangt 
et nattkvarter når han kom fra bjom- og elgjak· 
ter, og Jorgen ;\ sk, storskytteren, var en god kjen· 
ning. Du har fori langt i dag, du er vel trott ~g 
vil leggja deg, du som ska opp att til natta, Sier 
kona, og jeg tar imot invitasjonen med begge 
hender. 

Jeg er stuptrett etter den lange veien, av alle 
drammene og åboren og ringerikspotetene, sur: 
melken og alt det andre gode. Jeg blir vist inn pa 
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et rent og pent kammers i forste etasje, også senge
stedet er valgt med omhu, skjonner jeg, for at 
Ola ikke skal ha for mye bryderi med å få meg 
våken. 

Nei, hvor her var hyggelig. Jeg river klærne av 
meg og putter meg ned i senga. 

Den var varm! Et eller annet vennligsinnet ve
sen har nok nettopp romt sin gode seng og sovn 
av hensyn til meg. Av den svake odoren av fjos 
gjetter jeg meg til at det må være budeia som har 
ofret seg. 

Det lyser fra halvmånen i ovnen, kona sa at 
hun hadde kasta innpå noen veapinner for at jeg 
itte skulle fryse. Det kjennes lunt, og jeg har gått 
meg dugelig svett. 

Det må være uvanlig snille folk her på denne 
gården, ikke rart at skyttere for har funnet veien 
hit. 

Jeg horer våren dra været gjennom skogen, 
horer et og annet stamp fra gamp i stallen og 
sokk i kubjelle ute i fjoset, alt er fredelig. 

Jeg skimter i halvsovne noe forunderlig vakkert 
som står og lyser på bordet ved senga, det ser ut 
som et krusifiks: snohvitt nedentil og et gyllent 
kors over? 

Nei, nå ser jeg hva det er: elet er et hvitt porse
lensglass, og så er det blitt måneskinn, noen stråler 
fra månen inn gjennom ruta og bort i en k-vast med 
fjordgamn1elt strå, som blomsterglasset står og 
holder trofast på. Jo, jeg har nok jaget en fjord
gammel blomstersankerske. 

Endelig sovner jeg fast, men enten det er det 
uvante brennevinet, pinn-åboren eller ringerikspo
tene, jeg får mareritt, jeg drommer om katter 
med skarpe klor: kiss, katter, sier jeg og snur meg 
mot veggen. 

Da kommer endelig fjosgudinnen svevende gjen
nom rommet med floyelsoyne og silkepoter, det er 
ingen fred å få. 

Nå horer jeg tydelig at det er noen som dunker 
i veggen, det må være budeia son1 vil inn å ha 
att senga. 

Like etter glir Ola inn, han finner seg en krakk 
borte ved ovnen, legger hatten attmed seg på 
gulvet og tenner en svovelstikke mot bukselåret. 
Så kjenner jeg den gode, sotlige lukten av brent 
skråtobakk og er fullvåken. 

- Fælt så hardt du sover da, get, sier han og 
pusler og ler. Je har snart sti her og banka en 
halvtime, men nå må du noyte deg opp, for rett nå 
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slokner månen, og da er det itte tjenlig :i ligge 
inne for fouleskyuærer. 

Jeg tror nesten han er fornoyd med den farten 
jeg setter opp. Jeg hopper så å si opp i buksene, 
river på meg jakka og stapper ansigtet ned i vaske
vannsbollen, det brenner som is, så kaldt er det. 

Så tumler vi ut og tar skogsveien nordover. 
Jeg tenkte jo ikke at jeg skulle ha no bryderi 

med å folge denne halvgamle, visne tusseladden, 
men sannelig blir det ikke ilmarsj ut etter veien, 
halvskymt er det her inne mellom granene, bare 
,med en måne-skolm som hvert oyeblikk truer 
med :i slokne. 

Jeg må rent bite meg fast i denne smale skyggen 
som danser foran meg med en neverkont på ryg
gen. 

I ladde \'eien vært kronglete i går kveld, så blir 
den ikke likere her inne på selve skogen, rotter 
synes :i sd fritt opp fra bakken, i alle foll finner 
skotuppene mine mange slike hemper :i hekte seg 
fast i og innmarie steiner ligger der jeg allerminst 
har ventet dem. 

Plutselig gjor skyggen der foran en vinkel på 
den retningen vi hittil har fulgt, og jeg merker 
at jeg har forlatt selve veien, for lyngen soper 
om leggene. 

l\len det er nok en slags sti Ola finner i morket, 
der gjor han et kast på seg og hopper lett og ledig 
over en nerluggu, der smetter han forbi en syl
kvass grankvist som hekter seg fast i meg. 

Ubegripelig er det for meg hvor kreftene sitter 
i denne vindtorre, magre skrotten, svetten drypper 
friskt fra skallen min. 

Vi går ustanselig, undres om vi skal tvers over 
hele IIolleiskauen og ned i Sokkendalen. 

Ola boyer tvert av og småspringer oppover en 
bakkeskråning. Det ligger en stor myr foran oss. 

Jeg står urorlig, men det klapper upåklagelig i 
hjerteregionen, og jeg n1å av og til ta en ordenllig 
sup med luft, for andpusten er jeg blitt tilgagns. 

i\led ett sier Ola: I-Jorte du den? 
- Nei, sier jeg spent. 
- }forte du itte rugda? Og der, denna hocte 

du vel? 
- A er det du horer nå da, Ola? spor jeg. 
_ Dennane vesle faul'n vel, det er tiurpipen, 

vi kallar rett nå speller han far sjol. 
} Jan ;errsnur seg mot meg: Ske vi gå på hanan 

eller ske vi gå på tiuren? 
_ Nei, vi må da vel gå etter tiur'n vel, Ola, 

ber jeg. 
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- Ja, kom 
frisk. 

• na. Og avgårde bærer det på ny 

Vi tar til venstre, sorover såvidt jeg skjonner, 
men denne gangen ikke så langt. 

Vi er stanset i et bakkehell, og Ola har vrengt 
av seg neverkonten og lagt ned borsa. 

- Sett deg og k·vil deg litt nå, ska du få se på 
ablegøyer. Og snar som en royskatt river han opp 
en sotete kaffekjel, slingrer noen få skritt til side 
og huker seg ned. 

- Dettane er levandes vatn det, get, ekte ølle
vann, slikt har dom itte i bya lell. 

Han huker seg ned på nytt og famler innunder 
en vindfelt gran. Derfra henter han frem en neve 
med torrved, finner en annen håndfull med gran
skjegg, og for jeg vet ordet av det, blafrer varmen 
1 været. 

Da ser jeg at vi er ved en gammel varmestad, 
her har det nok vært kokt kaffe mer enn en gang 
for, og torrveden og granskjegget har ligget ferdig 
i påvente av eiermannens komme. 

- Vi måtte så langt innpå som hit, skjonner'u 
for det flyger noen fillegutter og skremmer faul'n 
på de nære leikene. 

- Er det langt til leiken herfra da, Ola, spor 
jeg, og stryker svetten fra synet. 

- Hæ, langt til leiken, vi er på leiken nå, gut
ten min, her fra dennane varmesta'n har jeg liggi 
og hort'n slå kneppen mangfoldige ganger, ly! 

Han har reist seg på kne og satt hånden bak 
ører, men faller like fore tilbake igjen og fortsetter 
med kaffen, finner cckaffi-honnetn, og heller og 
måler i den hule hånden. 

- Du drekkcr'n vel sterk? 
- Jeg tar'n som jeg får'n, jeg Ola, men tor du 

tenne varme her like inn på leiken da? 
- Hæ, varme på leiken, faul'n flyg ittc unna 

varmen kan veta, men ta deg en brodskalk nå, det 
kan bli lenge å bie. 

- Enn du da, Ola? 1-ian sitter der så tørr som 
granbark uren en svettdråpe å se. 

- Nei, er du nå, jc bruker aldri å era i skauen 
på slike småturer, je. 

- Er du fælug? Han er alt i farten, har fått 
neverkonten på ryggen og borsa i hånden. 

Så begynner en underlig dans over alle hauger. 
Ola foran og jeg etter. Han springer noen skritt 
og står urørlig og lyer. Men det ser ikke ut som 
vi skal ha hell med oss. 

Vi får nok itte noen tiur, hvisker jeg ned-
slått. 
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- I-lå, du n1å itte gi opp håpet så ratt . 
På neste haug rekker han plutselig hånden i 

været, advarende til meg som kommer subbende 
etter. Jeg står som fastnaglet, så smyger også jeg 
meg opp på haugen. Ola har lagr seg ned i lyngen, 
der er begynt å gråne nå, jeg skimter ansiktet hans 
klarere. 

Han snur bare såvidt på hodet og ser på meg. 
Så aker han seg fort noen skritt tilbake til meg. 

- Horerru'n? 
- Nei, hvisker jeg tilbake. 
- Jamen nå høreru'n? 
- Nei, Ola. 
- Du har nå vel endelig skoti tiur på spell? 
- Nei, Ola, sier jeg nedstemt. 
- Kanskje du itte kan gå på' n heller? 
- Nei, det er nok forste gangen jeg er på tiur-

leik. 
- Å, farian, er du slik kar? 
I-lan drar seg helt inn til meg og hvisker inn

trengende: Ja, da får du gjora nøyagtig som je 
lærer deg, du får folje meg så nære du orker. 
Spring når jeg spring og stå når je staner, og da 
må du itte eingong lea på ora, og glan ende ner i 
bakken. 

Jeg pustet godt ut, og vi begynte å avansere, 
som Ola sier. Han loper en tre, fire lange steg 
og blir stående urorlig. Nå bærer det utfor bakke, 
der er vanskelig ikke å gli, jeg synes aldri jeg har 
gått i skog med så mye torr kvist og bråte. Vi 
sdr. Ola ser på meg, bøyer seg mor meg og hvis
ker: - Nå, horeru'n? 

Jeg kan for skam skyld ikke svare nei flere gan· 
ger, men noe bestenu oppfatter jeg ikke ennå, jeg 
lyer så det gjor rent vondt i trommehinnene. 

Da med ett oppfanger jeg en lyd: Pe-lep, pc-lep, 
peleo, pelep-ldonk-fyty-fyty-fytyyyy -. 

1-iva i allverden ligner denne lyden? Jeg har 
hort sagt at tiurspillet skal være som når en slår 
to tørre furupinner mot hverandre. 

Men denne svære fuglen kan da ikke eie så svak 
en låt? For forstc gang i livet opplever jeg det 
store underet: denne lyden jeg horer, kan ikke 
frembringes av noe annet enn en fuglestrupe. Hel
ler ikke kan den sammenlignes med noen annen 
fugl. 

Jeg oppfatter den ldart og tydelig nå, det er 
nattens selsomste læte, det vidunderlige, mystiske, 
det sarteste og hisstigste: Tiurspill! . 

Jeg kan ikke hjelpe for det, jeg blir underlig 
veik og mo i knærne. 
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- Jo, n:i horer jeg, Ola! 
Vi er nådd inn under bakkekamn1en, spillet er 

blitt langt sterkere. S:i 1ncd ett blir det dodscns 
stille. 

rlar jeg trodd på en k-vist, og kan fuglen ha 
hort denne urvesle kneppen dypt nede fra lyngen? 
Jeg er stivnet i en stilling som det aldri har vært 
meningen at muskler og sener skal kunne greie, 
jeg står sorn en vridd tyrirot ferdig til :i bikke 
over ende. S:i, endelig begynner spillet på nytt 
og hissigere enn for. 

J\.len hvorfra kommer lyden? Jeg skotter for
siktig opp i trærne foran meg. 

Ola lofter geværet uhyre vart, og s:i plutselig 
river han det opp. Det smeller to skudd, vi st:ir 
s:i låge at det blir ingen dåm inn gjennom åsene. 
Olas skudd smalt forse, Ola st:ir og holder den 
svære fuglen etter halsen. 

- Jadden fekk du itte n:i lell! Det var en vak
ker fugl. Tenk at den spillte nede p:i bakken like 
innved bena våre, kom rned sopende vinger og 
halsen strak, att og fram over snofonna. Jeg dir
rer ennå av spenning, slikt syn hadde jeg aldri 
dromt om. Jeg kommer til meg sjol igjen ved å 
hore Olas stemme. 

- Du skaut, du au, veje? 
- Å, ja, Ola, sier jeg og er andpusten ennå, 

men jeg trur der gikk meg som den gangen han 
Jorgen Ask skaut den digre skabjørnen, og hadde 
med seg en bykar. Bykar'n skaut sent og tålig 
kleint, han hadde bare r:ikt øreflippen. Dette syn
tes nok bykar'n var tå lig harn1elig. Nlen Jorn tros
tet ham med at elet var flere enn han som var 
blitt ute for :i skaskyte en dau bjom. 

- A, det ska du itte tru, je såg nok du råkt'n, 
kommer det trostende fra Ola, han står og blåser 
kruttroyken uc av munnladningen, og «feller inn• 
ny ladning. Men vi må nøyte oss, re tt n:i er det 
dagen, kanskje vi kunne lure ein p:i solspeiler. 

Og så er vi på farten igjen. rlan lunter avgårde 
i et eiendommelig tempo, det må visst være den 
ideelle pass-gang, for fort går han, og svett blir 
han ikke. 

Vi springer opp p:i en haug, står der et øyeblikk 
og lyer, men ikke lenge nok til å få pusten skik
kelig. Så detter Ola ned av denne haugen og flyter 
opp på den neste, det er et utrolig veistykke vi til
bakelegger i lopet av en times tid. 

Og der kommer sola, tenner forst en åskam 
og får noen svære tørrfurutopper til å glode, så 
vinger lyset ut over all skog, det er dagen. 
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Vi har ingen flere tiurspill hort, vi går ned til 
varmesta'n v:ir, det er blitt noe hjemlig over denne 
pletten i skogen. 

Gild skog er det ikke over disse rabbene, det er 
gisten skog, men den er så forunderlig ærverdig. 
Ikke minst skogen omkring de store myrkjolene 
er gammel, det er furu, kronglete og vridd. 

1-lcn her har jo tiurspillet rislet i utalte :ir, det 
er rent underlig å tenke p:i. 

1-len eventyret er brått slu tt når sola kommer. 
For var alt så mystisk, uvirkelig, nå er myr blitt 
myr, og skog er skog. J\.lcn ennå folger eventyret 
oss, for Ola har stanset, skygger med hånden og 
glåmer bort i en åsrenning i nordhall: der sitter 
det noen avlange silhuetter urorlige mot dagen. 
Tiur er det på topp i granen som ser ut som de 
vokser inn i himmelen. Lik eventyrfugler sitter 
tiur og blikker mot soloyet i ost. 

Nå går vi over demningen ved Damma, på vest
siden reiser seg en furuås, det er ikke langt fra 
kjoreveien. Oppe på den furukollen Jigger slottet 
hans Ola. Vi er hjemme. 

1-Jvor underlig her er! Små stier renner over 
hverandre og jamsis. Det kan ikke være folk som 
har uåld{et op alle disse? 

Ola sier det er faulcveier, fra gammelt. De er 
soltorre og fylt med furunåler, alle, og ser for
underlig vennlige og varme ut. En bekk med 
kaldt, klart vann renner nedenunder bakken. Det 
er vidunderlig å få seg en ordentlig vask. 

Det er sope og ryddig foran trammen, torrved 
Jigger stablet hoyt, det dufter. ~ae fra _det sol
torre skjulet. i\'len slikt hus fa r Jeg aldri mer se 
maken til, det er også kjent over Holleia som en 
severdighet. 

For det forste er det et par-tre hundre år gam
melt, 1nen så er det så digert tommer i det, at v~g
gen har ikke mer enn fem omfar. Det er ualmin
nelig vakkert solbrent, svartbrent aUurutommer. 

• • Vi setter fra oss horsene ute I gangen og gar 
. 
inn. . 

_ Ja, her er nå bossua mi, je har a itte likere, 
je sier Ola og går foran. 

'Jeg horte i går kveld oppe på gården hvorcla~ 
Ola hadde det stelt: J-1an er både far og ~or i 

huset! Kona dode på vårparten for et år srden, 
og nå siner han der og forsorger to halvvoksne 

bam. del 
Piken ligger mye til sengs - mora ha e tæ-

ring, og det er visst å frykte at også dattera er 
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smittet. Nå kommer det som jeg satt og lyttet til 
i halvsovne i går kveld, klart og sterkt tilbake. 

Jo, kona oppe på gården hadde sagt at Ola er
nærte fan1ilien med borsa. Ilan er den flinkeste 
fauleskytteren over hele I-lolleiskauen som du får 
tel å folja deg over de gamle leikeplassa, sa hun. 

Vi går inn. En ung pike på seksten-sytten år 
ligger i en sengebenk, og en unggutt sdr og hek
ter på seg en neverkont. Han er visst et par år 
yngre enn sostera, men ser sterk og kjek ut. 

Et vissent smil glir over Olas ansikt, han blir 
nesten vakker når han lofter den gilde fuglen og 
viser den til den syke piken. 

Er du litt klein, du da? spor jeg. Jeg ser de hek
tiske rosene og det varme blaffet av feber i oynene 
hennes. 

Hun er vakker med det svære svarte håret flom
mende over akslene, det gjor ansiktet hvitt og så 
gjennomsiktig. 

- A, jo, du veit je er itte rar, sier hun og 
hoster. 

- Nei, men bare vent, sier jeg, til våren kom
mer og sola får makt, så kan du sitte ute i solveg
gen og trekke inn varm og god solluft. 

- Mja, du veit je blir likere bare det blir som
mer'n, sier hun forhåpningsfullt. 

Men jeg ser det må skje et under om hun skal 
bli likere. 

Ja, for liv og dod rår jo bare Vår Herre, og så 
gammeldoktoren nede på Honefoss, han Sjong, de 
sier at han har tatt mange fra doden bare han blir 
budsendt i rett tid. Jeg sitter borte ved grua og 
har fått Olas horse n1ellom hendene, dette er altså 
redskapen som han for seg og sine med. 

Det er forunderlig; det er et vakkert våpen, 
munnladnings dobbeltlop, hagle elet ene lopet og 
r ifle det andre, fuglerifle. 

- Du skyter visst ikke mye bom ,du Ola. Jeg 
flir ham borsa. 1-Ian tar den, ser på den og stry
ker med hånden over låsen. 

- A, nei, hu er snill, denna, kommer det stilt. 
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Jeg horer Inger og broren hvisker sammen, han 
skal til bygda og handle. Knut, horer jeg hun sier, 
trur du je får kake? Veit itte, sier han og drar 
på elet. 

Litt etter går gutten og Ola ut, også de blir stå
ende og hviske samn1en. Jeg reiser meg også og 
går ut. Der står Ola og skinvrenger en gammel 
pengepung - en slik en med digre messingspen
ner, den ser tålig slunken ut. 

- 1-lva er det for slags kake Inger vil ha? spor . 
Jeg. 

- A, sier Ola unnselig, det er bare slik ei med 
rusin ti. 

- Ja, men det er vel vorterkake, det? roper 
jeg inn. 

Den som nå hadde hatt en pengepung full av 
skillinger. lvlen ti kroner er mange penger nede 
hos en landhandler i bygda, og jeg lover Knut alt 
elet onde som finnes i skogen om han ikke noyter 
seg til bygds og heimatt og forer med seg både 
kake og sjokolade og ikke å forglemme det beste 
av alt: kandis - slik med tjukk hyssing inni og 
brunsukker i store terninger utapå. 

Jeg skal gjøre meg en snarvending opp på går
den, sove noen timer og gjore meg i stand til nat
tens nye hendinger. 

- Det var nå reint for gæli med alle de skil
lingene, sier Ola. Men du ska itte ha gjort det for 
itteno, det var bare en filleleik, clenna vi var p5 
i natt ser'u, bareste filleleiken, eler, men tel natta 
ska je folje deg på en leik som bare je veit om. 
Ilærren fordågra meg, ska itte clu få hore metta 
di på tiurspeil, get! 

Og Ola holdt n1er enn ord. For slikt spill har 
• jeg aldri siden opplevd, enda jeg har ligget pa 

mange bra leiker. Det spilte tiur, og det flakset 
roy til alle kanter. 

Da morgensola kom, skinte den på tre evencyr
f ugler med voksgule nebb og irrgronne halser og 
bryst. 

Og det var da en av de fuglene som Ola ikke 
hadde måttet «skyte oppatt». 
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