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ELLING M. SOLHEIM: 

En 
jonsokkveld 

på Moe 

Det var her det begynte. 
I dette åpne, lyse lendet 
med solens shaperhraf t 
dirrende mol mektig muld, 
der vekstens eventyr 
toner ,,eldig i midtsommerdagens hr/)'ysang, 
det var her det begynle. 

På disse tnf ter gikk han omJiring 
den gode mannen 
som hadde fått gullnøkkelen i vuggegave: 
Nr(>kkelen til berget det blå. 
Her gikk han, den itnge ]Ørgen Nloe, 
blant mennesker og dyr og trær og blomster, 
1necl smil i ~i'yet 
og godord til alle. 
På slektens jord gikk han 
og heimens liv var ham hjcert. 

Rundt om lå U)!gden han kjente så vel: 
Gården og husmannsplassen, 
ri/i og fattig, 
gammelt og ungt folk. 
Lagnad og kår hunne være så ymse, 
men noe hadde ele alle å berge seg med: 
et shjerntsomt ord, 
srnil i et rynket ansikt. 
Det var gull i grtistein. 

I gard og grend, 
i helg og yrhe 
møtte han dem. 
Sinnet ·uar åpent og r>mt, 
det 1,ar sang der inne, 
ord som presset på. 
lhke i Wergelands veldige vårbrudd, 
ikke i Welhavens drømmelunder, 
men i sønnabrisen fra EurofJa 
tri11de.1· Jyirgen 1\1oe best. 
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Da var tiden inne. 
De skjulte skatter skufle hentes 11t 

til dagen og livet. 
J-fv(',n hadde gullnØklielen? 
Da stod han der, mannen som tiden trengte, 
rustet til si:tt kall. 
Og nå !render det underlige: 
J)e to mf)llt>s 

som for all framtid prentet si11e navn 
i 11/Jr lwlturhislorie: 
11 s /J j Ø r 11 s e n og M.· o e. 

Ulikt' i mangt, 
vi rit forskjellige i lag og lynne. 
Asufr5rnsen - e-n matglad mons, 
mnd og jovial, 
i\-loe med sin ldare 11iten 
og sterke diktersinn. 
Begge hørte rle tiden kalle jJå dem 
og de gikk. 

Til folket gihk de. 
Til herregården og husmannsplassen, 
til gravere-n. og kq>labrenneren 
og fihk høre 1tnderlige ting. 
llktsomt og med _flid ble det shevet ned 
så tone{ allel, den lille nyansen, ikke gikk tapt. 
Slik berget de vår dyrebare skatt fra glemsel. 
Det var i siste liten. 

Så ble jw1·ten slått oJ>P fJå vid vegg 
til berget del blå, 
og ul myldret hele det lysende f Ølget: 
K 011 gen og prinsessen, 
prest og klohl<er 
ful og skriver, 
manndatteren og kjerringdatteren, 
J--Ierreman11sbruden og Kari Trestakk, 
Per og Pål og Espen Askeladd. 
Ja, /f)rst og fremst Askeladden -
,~eniet fra jJeiskroken 
med fliren i mmm1Jil<e11. 
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!fele det sl,julte Norge var del som hom 
i alvor og slijemt. 
])p befollcet vårt lnn 
OJ!, gl)1llel fram, over (Ilt: 
I lwnsl og diktning, 
i sJJ·råhel og tonelda11gen 
og i Jolkels hverd(lg. 
J)el lnmdne ble frigjort, 
det unevnte fikk navn. 
(}uer alt var ele med. 
/Jli ikke f orskreHel 
om clu skimter dem her i !meld. 
De er kjente her 
og spør hanskje etter den gode mannen 
som fridde dem ul 

fra berget det blå. 

Så vil vi dvele her denne midtsomme1·kvelden, 
!ter i vår barndoms hellige lund. 
S111åbØlger i tjernet, 
d11fl fm l.ommller og nyperoser, 
v i11cl som suser i gresset rundt Beates dokkestue, 
dette dyrebare klenodiet. 
lljertel skjelver i spenning. 
K ornmer Viggo snar!? 

ne ligger og shinner over la11det 
rfe kjente og kja:re stedene: 
·lulestod og Plassen, 
Ibsenhuset og .Asenstova. 
Nå har Moegården tatf: plass mellom dem. 
Alle som kommer !tit 
sl<a.l høre denne underlige hvislun fra tre til tre: 
Det var hf'r elet begynte. 
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FREDRIK SCHJANDER: 

ffiajor ~ilhtlm jtirgcnscn 

I. 
l begynnelsen av 1790-årene korn det en dag en 
tysktalende kar i stram uniform Filefjellsveien ned 
til Lærdal. 

Det var sekondlØytnant 'Wilhelm J iirgensen. Han 
var sjef for en militær arbeidsgjeng som skulle ut
bedre veien fra Lærdals\'{>ra over Filefjell, en av de 
eldste fcnb;elsveiene mellom Østland og Vestland. 

J iirgensen slo seg ned i Lærdal og bodde der noen 
år mens arbeide1t pågikk. lfan korn godt utav det 
med folk •ti•l tross for at han aldri 1ærte å snakke et 
brukbart norsk. LærdvHene var vel heller ikke så 
leLte å forstå med sin utpregede dialekt. 

Ji,irgensen var fØdt i Slesvig-Holstein i 1762. Som 
ung l~>ytnant var han kommet til Norge i 1788, og 
da planene om veiarbeidet over Filefjell begynte å 
ta form, ble han satt inn der. Da det•te var unna
gjort dro de militære sin vei, og med dem løytnant 
Jurgensen . 

Alle var godt forn9.>yd med at veien var utbedret, 
ikke minst lærdy>lcne som i flere hundre år hadde 
hatt ansvaret for vedlikeholdet og som skulle holde 
veien åpen og besørge postgangen om vinteren. Som 
takk · og betaling for dette slitet hadde lærd9Hene i 
alle år s,luppct militærtjeneste. 

Gleden :over den nye veien ble kort nok. Det kom 
ordre fra kongen om at nå som veien var blitt så 
fin fikk lærd9Hene avtjene sin verneplikt som folk 
ellers i landet. 

Lærd9>kne sa nei! De holdt på at elet privilegium 
de hadde var fra «Arilds tid». Ingen, - det være seg 
konge, keiser eller Våir Herre s,elv - kunne rokke 
ved elet. 

Det ble satt hardt mot hardt, og det endte med at 
lederen for opprøret ble halshugget på Akershus, 
mens andre ble <lØmt til årelangt straffarbeide. Det 
kom etter kongens ordre en militær straffekspedi
sjon til Lærdal for å sØrge for fengsling og fange
tran.">pcrt. 

I spissen for ekspedisjonen gikk ·wilhelm Jiirgen
sen. Bortsett fra a:t han nå kom som premierløyt
nant og hadde fått en gHdere uniform, var han den 
samme som fØr, - en stram kar, mifaær til finger
spissene, slik lærdølene kjente ham. De menneske
lige egenskaper som hadde gjort ham godt likt da 
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han sjst var i Lærdal, kom dårlig til sin rett denne 
gang. 

Proses-sen mot de oppsetsig·e hadde pågålt i en 
årrekkoe, og da ·den omsider var bragt ut av verden 
hadde de militære myndigheter s9\rget for at det 
«Leirda.lske lette infanterikompani» sto fulle ferdig 
på papiret til å 15ettes inn i rekkene. Også sjefen for 
kompaniet vair- utpek,t. Det var kaptein ved Bergen
hu.s nasjonale infanteriregiment, vVilhehn J i.irgen
sen. Dette var i 1802. 

F01r ,tredje gang korn så Ji.irgensen til Lærdal, 
denne g·ang som kaptein, og for å bli. Han kjØpte 
gård ,der og i 1803 gi(Let han seg med \faria Eck
s1tr9.hn. Hun var fØdt i Bohuslen, men kom alt som 
barn til Hald.en hvor hun vokste opp hos kj95pmann 
Brum1. De fikk 2 barn, begge fØclt i b-crclal. Først 
en sønn, Johan Bruun Ji.irgenscn, fØdt l.805 og opp
ka1t etter morens pleiefar. Han d0de som premier
lØytnant, 32 år gamme;!, etter a,t han året rør hadde 
mistet sin hustru Anne Sophie, f1>dt Dorph. Harn 
nr. 2 var en datter v\!ilhelmine iVIarie, kalt Mina, 
fØd:t 1807, ·dØd I 880, gifit med kaptein Carl Georg 
Neumann. 

Det var en utsatt stilling Ji.i,rgenscn kom i da han 
ble sjef for lærdølene. De guttene han fikk med å 
gj9.>re hadde sett deres fedre og sambygdinger bli 
lenk.et og sendt avgårde under Ji.irgen.sens komman
do ti-1 Akershus for senere å bli dyi>1111t fra livet eller 
ti l årelange s,traffer. 

Men de,t viste ,seg i krigsårene 1808- 09 og i 1814 
at lænlf.Hcne hel,t u ten tanke på fortiden og på egen 
sikkerhet satte livet inn når det gjaldt. Mc1Jern 
slagene kunne elet være bråk og spetakkel innbyrdes 
og oppsetsighet mot sjefen. Ja, det kunne gå på 
livet lØ,S! Individualister var de alle på sin hals, som 
en uryddig samling av brikker i et puslespill. Så 
p lutselig· går signalet. Brikkene faller med ett inn 
på sin rette plass, og de står der foran fienden som 
et fast sammensveiset hele under kaptein Ji.irgensens 
kommando. 

Under den rette leder kun.ne folk av lærdyHenes 
st9!pning utrette det utrolige, skriver en krigshistori
ker. Lederen fikk de, - og de utrettet det utrolige! 
Ikke en enkel•t gang eller to, men ustanselig så lenge 
krigen varte. Om dette er det skirevet bøker. Vi får 
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her n~>yc oss med å fortelle at cia Ji.irgensen frkste 
gang kom i ildlinjen med .lærcl9Hene gjorde de sine 
saker så godt a-L de ble rost av kongen personHg, og 
kongen tilføyet at hvis de hadde et spesielt ~inske ele 
gjerne ville ha oppfylt skulle det bli ordnet. Lær
d~-ikne ba om at deres sambygdinger som satt fengs
let på A.kershus måtte bli f.rigictt. Kor-t etter korn de 
alle hjem til Lærdal, hdt overraskende. 

Orn Ji.irgensen hoter det hos den samme krigs
historiken:n at han var en forunderlig blanding av 
militære dyder og feil, men at han hadde de spesielle 
cgcns-kaper sorn kjennetegner den dyk!ti.gc «parti
gjengedfker», det vil si f9>ren~n av en liten gruppe 
soklntcr. Karakteristikken er rammende. Til en 
s,t~kre koi.nmando ha<lde ikke Ji.irgensen passet. Men 
læn1Ølene, et lite kompani, nærmest for en patrulje 
å regne, hadde han full kontroll over til enhver tid, 
og kjente hver især på fornavn. Med dem kunne han 
f9>rr. sin private krig, hfiyst improvisert etter eget 
hode og· e tter lover avpasset for ankdningen, ikke 
sjelden stikk i s•trid rncd gjeldende regler for krig
fy>ring, og ordre fra hfSyere hold. Av og 1il bar det 
galt av sted. Ja, det var så ille et par ganger at så 
vel sjefen som kompaniet ville ha korn.met for krigs· 
rett og bli,ut djbmt hvis de h~Syere militære myndig
heter hadde tatt affære e tter ele rapporter som inn
l9ip. Men intet skjedde. Ji.irgensen ble ridder ;1v 

Danebrog da krigen var slut,t. 
Major ble han i 1812 samtidig med at han ble sje{ 

for det Vangske kompani. Denne stillingen tiltrådte 
han ikke. Han sviktet ikke lærd~olcne. Også under 
krigen i 181'1 finner vi ham som sjef for dem. Også 
ved den anledning gjorde han og gu>ttene hans seg 
bemerket på en måte som ha,r gjort dem udødelige 
i T\ orges historie. 

I årene 1813- 18 var Ji.irgensen forstander ved in
fanteriets underoffisersskole i Oslo. Så går han av 
med pensjon, 56 år gammel. 

IL 

Men var han ikke et menneske også? var elet en 
som •spu11te da det ved den hØyc, ranke bautasteinen 
over Jtirgensen ved Hole kirke ble fortalt om for 
en slora1°tet krigsmann Jtirgensen hadde væ1,t. Det 
var ,han! Og det et menneske så helt utenfor elet 
alminnelige. I dag er det ikke meget vi vet om ham. 
Bare hist og her i memoarer og dagbq.>ker fra den 
tiden kan vi styl te på navneot hans. Men setter vi 
samm.en elet vi finner og det lille som ennå lever 
0111 ham på folkemunne, får vi frem et bilde av en 
personlighet som det - uansett krigerske l>edrifter -
er vel verd å kjenne. 

For det fØrste: han var situclent! Det var ytterst 
få offiserer på den tiden som var det. De g,ikk gjerne 
inn i militærveseneit så ticHig som mulig, alt fra 
J0- 12 års alderen, og det de der fikk av almenut
dannelse var lite nok, og ensidig. Det var erfaringer 
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fra Øvelser og krig som telleL. ~år Ji-irgensen Ivfrst 
kommer inn som l~>ytnant 26 år gammel er det hans 
studenteksamen fra universitetet i Kid som har 
sinket ham. 

De Øyeblikksbi-leier vi har av ham på trykk etter
later et inntrykk av at hans ar,tium er sprunget ut 
av kunnskapstrang og leselyst. Ved flere anlednin
ger oven-asker han med kunnskaper og ideer som 
stemmer dårlig med det bilde folk Hest har gjort 
seg av ham. Han kunne f. eks. i en snever krets g·i 
seg til å filosofere over sjelevandring og den 1nagne
tiske søvn. 

Og hvem skulle vel trodd at han - da han hadde 
[orlatt krigsskueplassen i l 818 - sprang opp på en 
annen skueplas·s, «Det dramatiske sciskaps scene» i 
Clu-istiania, e,t privat amatyfrteater. I visse roller 
gjorde ban seg godt med sitt gebrokne norsk, heter 
det. Og det h\6rcr også med til karakteristikken av 
ham at han i et knipetak gikk med på en spøk som 
reddet kve-Iden for teatret da en skuespiller meldte 
forfall i sis-te Øyehlikk. 

Det måtte da improviseres en musikkaften, og det 
skulle bl.a. spilles firhendig. Men elet var bare en 
S<)'Jll kunne .spille. J u·rgensen, som aldri hadde rørt 
et piano, ble anbragt ved det andre pianoet. Tan
g,cn tene ble merket med nummer og Jurgensen ble 
av dirigenten instruert om hvilke nummer han 
skulle slå ned på ved tegn fra dirigentplassen. Han 
lm tydeligvis vært både fingerferdig og lærvillig 
for alt gikk u·,tmerket og han hf1Stet stort bifall for 
sin prestasjon! 

Ved en annen anledning satte han teaterdirek
sjonen i en slem knipe. Det hadde med et års mel
lomrom vært 2 bru,tale overfall på postkjylrcrne i 
nærheten av Moss, et i 1815 og et i 1816. l begge 
tilfeller ble kjøreren slått fordervet og posten røvet. 
Brede Nord, en Freclriks-tadmann, b.Je arrestert som 
mis,tcnkt for det si.ste ranet og tilsto til slutt at det 
var han .som hadde vært på ferde v1ecl begge anled
ninger. Han ble henrettet i .\losseskogen 28. august 
l817. Ji..irgenscn ble voldsomt oppqhrt over disse for
brytelsene, satt seg ned og skrev en helaftens trage
die ove,r temaet og sendte den til oppff6relse på 
teatret. Titelen IØ<l: «Rrede Nord, eller Postens 
R~Svdse paa :\11oss», rned undertitel: «Hvor dipc et 
:vrensche kan sinke ved Rov.» 

Det var ikke lett for di-reksjonen å begrunne med 
pene ord et avslag-. Det fortelles at da avslaget kom 
ble det begrunnet med at ingen violle spille skurkens 
rolle. Han skulle nemlig enter forfatterens anvisnin
ger både henrettes og skjæres i småbiter for åpen 
scene! 

Som pensjonist ble Ji.irgensen boende i Oslo i 
3-'l år, fra 1818 til 1822. Det var vel hans mang
slungne interesser som bandt 1ham til hovedstaden, 
kanskje ff>rst og fremst «Det dramatiske selskap». 
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nautasteinen over major Wilhelm 

Han hadde h~>yc tanker oni skucspiJlerkuHstcn oS 
ville og-så trekke datteren ~tina, deng-aug; 1'1-15 år 
gammel, inn i denne «gode skole for education », 
som .han -selv sier. 

FyrdirektØr Diriks, Fyrdiriks som han kaldes, gir 
i sine ungdomserindringer e t kort karakteristisk 
glimt av major Ji.irgensen som pensjonist i dis~c 
årene i Oslo. I en garnmcl patrisiergård i Oslo, på 
hjørne t av Dronningens gate og Gunnerusgate, som 
sto uforandret i 200 år til den ble revet for 30-40 
år siden, gikk Diriks på en kjedelig «pugeskole,.. 
Den eneste ,H.lspredclsc ele hadde v~r å oppleve 
major Jurgcnsen, den gamle kriger, som bodde i 
samme gård. « H an var», forteller Diriks, «for del 
meste ifØ'l'l slobrok og tØfler med en lang pipe m el
lom ruinene av en visstnok i sin Lid kraftig tann
gard og snakket gebrokkent både tysk og· norsk». 

111. 

I 1822 fly~ter major Ji.irgcHsen til Ringerike og 
slår seg ned på Rytteraker. H an er da GO 11.r og fruen 
53, sønnen 17 og datteren 15 år. 

Vi kan sr>9}rre: Hvorfor flyuer han? Og hvorfor 
til Ringorike? Hverken han eller hans kone hadde 
noen tilknytning til Ringerike. Landlivet har utvil
somt tiltrukk.ct ham. Fra Lærdal vet vi at han var 
interessevt i gårdsdr ift og at han var lit t av en pio 
ner der når det gjaldt driftsmetoder. 

Men det avgjørende for valget av Ringerike har 
sikkert vært at J ifrgensen visste ait han her på de 
sollyse sletter ikke ville mangle omgang hvis han 
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Ilole hirht>. 

t~n~kc.: t det. J\Jclri har vel <leL n1ilit;nre innslag i rin
geriksbygdenc vært så sterkt so111 i 1820-:"trenc da 
.Ji.irgenscn slo seg ned p/1. R ytteraker. Rundt på en 
rekke gårder vil han bli hilst velkommen av ofli
serc-r av forskjel lige grader i og utenfor tj eneste, av 
offisr rscnkor og barn og av ugil\e tantc'frØkner som 
alllicl h9)rte med i biklcl. 

Vi slår følge med majoren på uoen h0fliglwts
visittcr e,tter ac han er installert på R yttcraker. 

Den fØrste gjaldt vel Henrich Dunker på Tand
berg. Han var oberstl~5ytnant p1\ den tiden og han 
var trolig d <'1'1 som J(.i rg·ensen hadde lc-tLcs t for å 
sluue seg til. De var om tren I jevngam le. begge 
tyskere som talte dårlig norsk og de hadde vært i 
krig sammen. Du nker var gift med Elisabeth Li.it· 
zow og hos dem bodde fruens ugifte sØsler i\J eu e 
Liit~ow. E ktcparc-t Du nkers spn11 Nicolai, gift med 
Beate i\Ioss, var og.så offiser og t>n kjent skikkelse pft 
Ringerike. 

Den nC$tC som hcer krav på en visitt er pensjo· 
nert oberst J ohan Collett Muller på R aa. Hit går 
.Jiirgensen så gjerne, ikke bare av h9mighet, men 
også for å gjenoppfriske minner fra «Dramatikken"s 
glade dage. Obersten kom fra et solid n orsk borger
lig mil j~6 og hadde alt som ung lØytnant i 1780-årc11e 
stått på det dramatiske selskaps scene. Senere hadde 
han i mange ,år sittet som et aktet og respektert 
medlem av selskap ets direksjon. Selskapet. utgjorde 
en l l1,kket k1~cts, det var ikke lett å slippe inn der. 
Det er sannsynlig at det er Collcu Mi.iller som h ar 
fått sin kampfeHe major Jtirgensen inn som med-
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l<::m. Obersten var g·ift rned Anne Dorph, datter av 
rirngeriksfogclen Christian Dorph og hans hustn1 
Marthe Holter. Hun va-r enke etter major Anders 
Piro da hun giftet seg med obersten. Også hun 
hadde i sine unge dage opptrådt på Dramatikken. 
I 24 år, fra 1810 -til oberstens dØd i 1834, bodde de 
på Raa. Enken bodde der fortsatt til sin dy>d i 1843. 

Fra 1821 og utover finner vi l~-Sytnant, senere 
oberstl~:Sytnant, Jesper Gotlieb Seip på Sy~ndre By, 
som J1an han var bl-itt eier av da han gi6tet seg med 
e neste barn der, Anne Cathrine. Senere slo <~kte
paret s,cg ned på Nærstad som de •hadde arvet. 

Johan JØrgen Krohn, pensjonert major <:g vei
mester, holder til på Skjørvold der han dør 1 1834, 
67 år gammel. Han var kommet fra Nedre Klekken 
til Skjørvold i 1805. Enken, Johanne Marie Selmer, 
flyttet til Raa og dØde der. 

Fra offisersmiljØet på Ringerike i disse årene nev
ner vi vi-dere i fleng premierløytnant Peder Hals 
med hustru Maren Flattum i Skjærdalen, og samme 
sted svogeren premierløytnant Christian MyHlerup 
gift med Anna Flattum. 

I 1828 dør regimentskvartermes-ter Erich T ,ange 
Robsahm på Frog, 69 år gammel, etter å ha v~rt 
enkemann i nærmere 40 år. Hans hustru Rod Kirs· 
tine Wahl, d9kle i 1789. 

I I 33,1 kunngh>r premierIØytnant Ludvig Saxild 
fra «prestecnk.esætet» Gagnum at hans hustru Maren 
Sabine S-t95ren er dØd, 38 år gammel. Tar vi en av
stikker ti I Frogn1>ya så treffer vi der pensjonert 
major Thomas Rogneby og hans hustru Andrea, 
f. Schnitler, ettC'l- at ekteparet tidligere har flyttet 
rundt på Ringerik!e, kjØpt og solgt gårder. De har 
bl. a. ha,tt S\i>ndTe Bj ~irke og Raa en tid, og bodde på 
sjefsgården S9frum til majoren gikk av. Deretter på 
Nordby noen år for ,så •til slutt å søke ensomheten på 
Frogn9$ya. Her dør majoren i 1828 og fruen i 1830. 

Det hadde vært en uniformert herre på Frognøya 
lør ekteparet Rogneby kom dit. Det var bataljons
kirurg J9irgen Cad med hustru Anne Pauline Essen-
drop, daner av sognepresten i Hole. . . 

På Sy>n<lre J3jØrke ved Ask hodde pensJonert ma.1or 
Johan Mathias Neumann (1765-1849) og ha~s hus
tru Maria Christine Flood (1775-1837) da J urgen
sen kom med sin familie til Ringerike. I 1835 ble 
Wilhelmine Ji.irgensen gift med Neumanns ss6nn, 
Løytnant, senere kaptein, Carl Georg Neumann. De 
overtok noen år senere en utskilt part av søndre 
Ifauo· som hans foreldre eiet, og til -dem kom gamle 

t, . d d fru Jiirgen.sen etter majorens d~~d 1 1842. Der Ø e 
hu n hos da-uteren i 1851. 

Fra denne snevre fami:liek•rets er et sjannerende 
minne reddet fra glemsel, takket være Anders Vilju
grein. I en artikkel i «Ringerike» 1940/11 te~n_er 
han et fint, humy>rfyl.t bilde av mennesker og rmlJØ, 
bygget på personlige opplevelser som skriver seg 
fra en som sto kretsen nær. Artikkelen er så meget 
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mere interessant som forfatteren kan fortelle at han 
har i ·sitt eie flere karakteristiske ting fra det J ilr
gensenske hjem på Ringerike, bl a. majorens toclcly
~tse. 

IV. 

Hva fordrev så el.en gamle major tiden med i de 
20 årene :han bodde på Rytteraker? 

Han fornektet. ikke sin originale natur! Hans hob
by var -due-oppdrett. Hauken ha-r aUt,id vært duenes 
verste fiende. For å komme den til livs satte Jtirgen
sen opp selvkonstruerte foller for den. Pointel var 
at han ville fange fienden levende så han selv kunne 
ha "'leden av å avlive ham slik han mente den hadde 
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gjort seg fortjent ,til. Dette og andre pafunn, og 
nyttige råd og vink har han sikkert gått rundt på 
bygden med. En oppkvikker i den grå hverdag kan 
han ha væ11t for mange, en godlynt menneskevenn 
som hadde et vennlig og humørfylt ord til hvem
somhelst han mØt,te på sin vei. Ord som har levet 
etter ham på folkemunne i generasjoner. 

Var han s1ik? - Det må han ha vært, ellers hadde 
han aldri fått en bauta! Oberst Henrik Angell skri
ver i sin bok «Kaptein Jiirgensen og lefrdØlerne 
hans» a;t der går mangt et frasagn fra Jilrgensens 
opphold på Ringerike. Boken er s-krevet i J 90 I. Det 
meste er nå glemt. 

De lange v-interkveldene fordrev han med lesning. 
Nå var det ikke lenger filooofiske verker han ga seg 
ikast med. Nei, ennå en gang kan han overraske. 
Han holder seg til ss,.>dmefylte sentimentale romaner! 

Men ellers gav han ikke avkall på det muntre. 
Med sin spesieHe sjarm har majoren sikkert glidd 
lett irm i selskapslivet, som gjestfri vert i s~tt hus 
og som en kjærkommen, innfallsrik gjest overalt 
hvor -han kom. 

For ungdommen holdt han åpen.t hus, og sikkert 
har det vært 1ninnerike kvelder når de aldrende 
kr~gerc kom sammen under hans tak og gjenopp
frisket kampene for Norges frihet i 1807-08 og i 
1814, eler ele fleste offiserene på Ringerike i hans 
tid hadde vært med. De fleste var nordmenn, noen 
var fØdt på R.ing·erike, andre hadde bodd der det 
mesoe av •sitt liv. 

Wilhelm Jiirgensen var kommet til Ringerike 
som fremmed, tyskfødt pensjonert major. 90 år et-ter 
at han var dykl reiste ringerikingene en hautastein 
over ham ved Hole kirke. Bantaen minner om hans 
bedrifter s.o,m sjef for lærd9Hene. Men like meget 
- kanskje fØrst og fremst - skal steinen s:tå som et 
minne om mennesket WHhelm Ji.irgensen, den rike, 
originale, varmhjertede personlighet slik ringerik
ingene rundt på gårder og veier lærte ham å kjenne 
etter at han hadde nedlagt våpnene. 

Fredrik Schjander. 
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\Jo,- f ,-ues ri~~er 

Gjennu nd het en mann som ikke var så svært duge
lig. 

Han hadcle som ung lovet den hellige jomfru i 
Hole, a,t han ville felle alle bjørner sorr1 gjorde folk 
og fe U'trygge. Og av bj~:>rner var det mange 1 

han.s tid. 
Gjernwnd var fra den slettebygd som ligger mel

lom Tyrifjorden,s; armer midt på R.ing-crike. I denne 
frodige landsdel er Halvdan Svartes hjerte begravet, 
og her vokste Olav den Hellige opp. Det er fra 
g·amrnel tid en av de beste byg·der j Norge. 

På den t.id da Gjermund Hjulben skulle s•tå sin 
pry>vc, var det vel gått el halvt ·hundre år side:n 
manned9>den. Ingen vet riktig hvor mange mennes
ker den sorte pest tok i Norge, men rnan har hØrt 
kloke folk si at elet var nær halvparten. Landet var 
ikke stort tess etter det. Skogen bredde seg på akrene, 
og villdyrbestanden tok til. Selv Ringerikes holdne 
b(mcler hadde ikke mer å holde hus med enn opp· 
si eterne hatkle hatt i deres fedres tid. :vlen folk i 
I-fole sogn, hvor Gjerrnund var fra, hang allikevel 
ikke med hodet, men 1holdt det h~iyt som i Sigurd 
konges tid. De manglet ikke selvfy>lelse. 

De .m om samme Gjcnnund at elet hadde falt 
ham lett å gjøre det lØfte til Vor Frue. Han dugde 
like lite til bj9knejakt som han Jjkte å slite på mar
ken. Gjermund, sa de, har skåret eJleve hakk i sin 
knivskjede, og hvert av dem betyr en bjørn. Hao har 
ikke selv vært mann for noen av dem. Gjcnnunds 
enesite .hell er at han alltid har en bedre med seg. 
Og her i Hole ·er det fremfor noen steder, nok av 
gode bjørnejegere, men ingen av dem har et snakke
tøy som Gjermund, som har fanget alle sine bjØn1er 
i munnen. 

Gjermund er en bevre-asp, som gjør mer vesen 
av sine blader enn de store trær, sa folk. Hvordan 
holder han lØftet til Vor Frue, at han aldxi vil selge 
bj~&rneskinnet? Jo, ha,r han fått en bjørn, da sier 
han: «Det er viss.t ikke en bjØm, men en bamse, så 
han gjelder ikke.» Og er det en hunnbjørn: «Det er 
visst ikke en bjørn, men en binne, så hun teller 
ikke.» Så reiser han ned og selger skinnet i Drammen. 

Det stemmer vel ikke så godt med snakket om at 
Gjermund aldri fikk bjørn, men slik er det med 
sladder, den vil ha dobbelt opp. 

Etter MARTIN A. HANSE Ns bok: 

«Paradisæblene» 

Det passer nok at Gjennunds ord ikke alltid 
holdt. Hans tale kunne være som 1Øvetanneus fnugg 
som flyr viden om for vinden. Mellom 1-Iolcs og 
Norderhovs by)n<ler, som siden Sigurd Syrs tid ikke 
l:9) lte seg dttdigere enn konger, kunne Gjermuncls 
eventyr like så lett bedre hans ry som ~>kc hans lave 
vekst. 

Lenger borte i fje!Js,tucr og yukeligc rydninger, 
som lå ensomt, var Gjermnnd velsett. l hans romme
lige sinn, hvor livets tung·c slit .ikke tok opp plass, 
var elet stuet mange viser og historier. Sleik.ten etter 
svarted9>den var knuget av fj ellets og skogens mak
ter, og det let:tet litt å hfkc på Gjermunds vakre 
legender. Dem ha.de.le han fra omvandrende grå
brØdre og 1>0se-·tiggere. Også de var blitt sjeldnere, 
og de som såes, var litt blå orn nesen, for folk hadde 
ikke mye å unnvære. Men skj0-nt Gjerrnund således 
sjelden kunne Øke silt forråd av fremmede fortellin
ger, var han ikke ille faren, for han var ikke bange 
for å lave en historie av skyggen fra en sky, eHer 
selle spis,s på en legeucle som han syntes var for 
mager. 

Når han nå og da var så heldig å kunne slå ff~lge 
med en omstreifende rnunk, kunne denne under
tiden gå strengt i rette med Gjerrnund. Satt de da 
valne ved aftenstid i skogen med en nytent sprak
ende .ild mellom seg, mens de jaget utøy i kutter 
og fåreskinnskoher, bebreidet gråbroderen i harde 
ord Gjermund, a:t han var en svidd hedning som 
hadde ofret en f,isk i den åpne ilden til huldren. 
I~t skritt fra bålet lå et halvt s,nes abbor innpakket 
i våt mose, som dampet ved varmen fra glørne under. 
Abborene skulle stekes, og det var ikke den den 
su ttnc munken tenkte på. 

«Du vet vel» sa han, og kastet selv et nyfanget lite 
dyr i flammene «at den hØye og hellige jomfru 
gråter sine bitre tårer, mens ditt offer brenner opp. 
Straffen for hedenskap er forferdelig.» 

Gjermund, som både av seg selv og fjellfolk ble 
regnet for et fromt menneske, gjot0de kors for seg 
med to fingre som var svarte og slimet av fiskeblod. 
Så .sa han: «Allikevel er det sant, at i utmarken har 
huldren mye makt. For ikke å snakke om de utysk
ene man ikke skal nevne under åpen himmel 
Men jeg tror sannelig at Vor Frue har mere makt 
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enn dem alle sammen, og jeg har sanndig ofte opp· 
levet at hun har gjort et nnder og hjulpet meg, når 
jeg satt mutters alene i den m9>rke tykningen, og 
ikke var i så hellig selskap som nå. ?vien her sitler 
vi allikevel meget lang1t fra hennes alter. Over syv 
rni-1 fra det nærmeste. 

«Ikke leng·er borte enn at hun ser ditt forgjone 
offer», sa gråbroderen, som så les-te et par Ave 
Maria'er over sin rosenkrans, mens Gjennuncl b~~yde 
hode og· holdt opp med jakten som han var en 
finger-rapp mester i, mens hele tiden hans sn1 å rype
Øyne skottet bort på de sydende fisk. 

«Når sant s·kal være», sa han, «så tenkte jeg også 
på Vor Frue da jeg la fisken på ilden. Hun forstår 
sikkert at elet egentlig vr1r en gave til henne.» 

«Hvorfor tok du så den minste av abborene», 
spurte munken. 

«I hørt·e vel at jeg nevnte huldren, da jeg ofret,,, 
sva1·te Gjerrnund, «jeg lot som den var til henne. Og 
når man har så fromt selskap, må den minste være 
nok til henne. :.vr en fotdele jeg ikke gjort det, ville 
vi nok ha fått elet underlig til natten. Det er bare 
uheldig al vi har snakkc-t om elet.» 

Med sin pinne åpnet han en mosepakke hvor der 
lå en liten ha·lvstekt duftende abbor. Han la den på 
ilden og n1umlel til. 

«Nå må alle være ·tilfreds», sa han. 
«Hedensk rev», sa munken. Hau slo kors både 

foran seg og ti l sidene. 
«Også denne gangen tenkte jeg på den rette», 

svarte Gjcrmund. 
«Da kan det være deg forlatt», sa gråbroderen, 

«jeg vet nok at den o,ndc her lusker rundt i mange 
forkledninger.» 

Gjcrmund var ivrig til å ofre når noe skul.le skje, 
og en vårmorgen da flommen var begynt å vise seg 
i elven, sa han: «Jeg takker min far for gjestfrihet. 
Jeg reis0r nordpå når jeg har ofret til den hellige 
jomfru i Hole kirke.» 

De sætt og spiste grs,jt som var besk av aspebark 
som var malt i kornet. Det var i ildhuset på Gjer
munds ±Ødegård, hvor han ofte holdt til om vinte
ren. Det var ikke av ele dårligste gårdene, men Gjer
mund var den yngste og uclugelig'Ste av s16nnene og 
hadclc ingen utsikter her. 

Den gamle faren s<l!tt kneisende på sin hØye krakk. 
Han langet til gqM:trauet uten å -svare. Han så aldri 
til den siden hvor Gjermund var. Men den eldste 
broren sa: «Hva har du å ofre da Gjennund?» 

«Et lispund Ørret som jeg skal fange», svarte Gjer
muncl. 

Brødrene lo, og en sa: «Er det igjen dit,t lØfte som 
kaller deg?» 

«Så sant som du sier elet,» svarte Gjermund. 
«Heldig med slik en ed,» sa en ,tnnen bror, «den 

sparer deg for å streve på åkren sammen med oss. 

RINGERIKE 

Du skal ikke bryte jord, eller ligge fa,st ved elvene, 
når nå elet .svære t~,mmeret kommer igjennom.» 

Gjermuncl svarte: «Har ela ingen av dere h9>rt orn 
mannvonde bjørnen som ved påsketid var på besf>k 
oppe i Adalen. Han hr~-H inn på en gård og røvet 
en jente.» 

«Du er sikker på at det var en jente?» spurte en. 
«Jeg har h\'>rt elet var en jente,» svaNe Gjcnnund. 

«I alle fall var elet et menneske. Det er nok. Da 
kan jeg ikke Mi ·sittende. ~fan hær sitt l9iftc.» 

Ilan gikk ut for å fange en ørret på Cl lispund. 
Det. tok tid, de store fiskene var enclcla ikke begynt 
å bite. Bygg·en ble sådd, spirte, sto som små rustne 
spiker over åkrcn, heggen hadde blomstret aY, liner
len, den sort-;hvite varselfuglen var forlcngsL kom
met, og ble sett al)e steder, vippende med halen, 
fiolene var fremme, de my>rke inne i skogen, de lyse 
utenfor. Og først niå fikk Gjermund bjt og to,k en 
god ørret. Den var ikke engang på et halvt lispund, 
men Gjennuncl slo seg til tåls. Han dro båten opp 
som lå under vann i elven, tjæret den, satte ny 
streng på hj9,rnebuen og gikk med fisken til Hole
prcstcn, som ti l hjelp for ham på veien leste en vel
signelse av en rnicklels god Ørrets verdi. 

Gjernruncl kom bare langsomt frem og gjorde srnå 
dagsreiser. Han hadde ven:tet så lenge at vårflom
men nå var nær det h9iyeste. Elven var st1~i av ele 
uhyre mengder med smeltevann som korn vaskende 
ned fra. fjellet. Og den hadde svære fall hvor bå·ten 
måtte hales utenom. Ved et av de styggeste, lå 
Gjermund fasit en uke innen han fikk hjelp t.il 
båten. Og først måt:te han fortelle hjelperen en båt· 
last med historier. Han ventet tålmodig i mang·en 
ensom stue og forhØrte seg om slagbWrnen. :\{en 
skjy.>nt han nå var i nedre Ådalen, visste folk bare 
a,t det vistnok hadde vært et bjØrncrov langt oppe 
i den ville del av dalen. iVIen etter svarte·df~den som 
hadde tynnet ut mellom folk og gode dyr, men spart 
udyrene, gikk det jo alltid rykter om gale bjørner. 
De var skogens store fare. Dog visste folk bare li te, 
kunne Gjennund fortelle, at vill-dyret hadde tatt 
flere mennesker. 

Nær pinsetider nådde Gjermund opp i sjøen 
Sperillen, hvis navn betyr den li'1le hale, skjønt det 
er ,et vann på tre mils lengde. På denne kanten 
hadde han ikke vært før. 

L~~vet på bjerkene var så skjært som små kor
g·utters sang, men ly.>vtrærne sto spredt i de tykke 
mørke nåleskogene, som fra h9~ydene hang ned over 
åsene, lukt i vannet, som sorte åklær som dekket 
sovende kjemper. Lommen skrek stygt fra vikene, 
og Gjerrnund ble Øm i nakken av hele tiden å dreie 
hodet og ro med widd hals. Det var et dystert land 
hvor det ikke syntes å bo mennesker. Ganske visst 
så han nå og da lysninger hvor det var mest av 
bjerk og asp, og hvor krokete husbrander stakk som 
horn opp ov-er lf4V og tak-torv. Men da han et par 
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ganger hadde banet seg vei opp gjennom vill-skogen 
til slik en gård, og han hadde funnet husene 95de og 
sammensunket og åkrene fulle av busker, holdt han 
seg siden Lil sj~,en og ,~ov den f~brste natten i båten. 

Tidlig neste dag· nådde han opp til et sted hvor 
sjøen smalnet til et sund. Her dro han båten opp på 
den vc!>tre strand, for han mente aL nå var han ved 
stedet hvor .det etter sigende ble holdt ting og hvor 
dalens eneste kirke s,kulle ligge. Folk lenger nede 
ha:clde rådet ham til å gjeste Viker kirke fØr han 
rei!>te opp gjennom sundet. På hve1· side av det 
smale vannet, reiste seg styrt-fjell, Elsrudkollen og 
Grøterudsfjellet. I det ftfrste bodde det en jutul og 
i det andre en gygr, og del var dumt å reise frem 
mellom dem uten fØrst å ha styrket seg. 

Skjult bak 11essets 'Skog fant Gj errnund en usse.I 
liLen kirke, og nær den lå Viker gård, hvis rette 
eier var presten på Norderhov, mange mil nede på 
Ringerike. Feste-bonden på Viker tok vel mot Gjer
muud, fvirte ham. inn i ildhuset og trakk en krakk 
frem ti l den lune asken på gruen, så gjesten kunne 
sitte bekvemt og berette, mens han tok for seg av 
den sure ·vallen og den tflrrede fisken som de bØd 
ham på. 

«Så du er selve Gjermund fra Hole,» sa bonden, 
«deg har -vi hØrt mye om. Du har et stort ry som 
bjØrneskytter, og det er verd å minnes at du vil 
legge din vei her opp for å hjelpe oss.» 

Da 5kjævet Gjermund over valle-b9Hten til man· 
den. Lyset oppe fra torvtakets åre-hull, på hvis jord
kant det sto et par små stemorsblomster og nikket 
med hodene i Sper.illens evige blest, falt like ned 
på den gamle bondens ansikt.. Det var blått og 
magert og helt alvorlig. 

Så sa Gjermund: «Kan hende ryktet overdriver 
liH. Jeg har ikke hver gang hatt hell med bjørnen. 
Men sant er at man har sitt l9)fte.» 

Etter hva bonden nå fortalte, var ryktet om bj9>r
nen ikke helt galt. En vinter-vond binne hadde brutt 
inn på gården BIakstveit hinsides sj~~en. Det skjedde 
en måneds tid før påske, så nå var elet nesten et 
fjerdingår siden. Innen ele med brennende stokker 
(ikk jaget bestet av gårde, hadde det flådd den 
aldrende bonden Torgrim så slemt at han snart d~)cle 
av det. Men bygdens få menn hadde ikke hatt vondt 
for å spor.e udyret i vårsneen, og ele fikk ran1 på 
binnen og småungene inne på åsen. Nå hang skin
nene av dem her på Viker gårds port. 

«Dersom du -trekker været dypt, kan du vel merke 
lukten av dem,» sa bonden, «men først kan det være 
du merker Torgrim.» 

Og Gjermund trakk været meget dypt. Han hadde 
hatt hellet med seg og kunne nå dra hjem og for
telle at ah var gått som det skulle. 

«Du skal vite», sa Vikerbonden, «at skinnene hen
ger her fordi Torgrims enke er flyttet hit. Han var 
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min fetter, og hun som også engang· har mistet en 
sønu for bjf.>rnen, vil være her til Torgrim på kriste
lig vis er kommet i jorden. Da han ikke kunne være 
innendørs lenger, satte vi ham i åpen grav ved kir
ken til presten engang kan komme. :\Jcn som du 
kanskj e vet har vår sokneprest nok å gjøre ved 
l10vedkirken på Norderhov, så han bare en eller to 
ganger om året kan rekke helt hit opp til oss arme 
folk. J eg tror ikke vi kan vente ham før etter 119.>St· 
onn, da vi skal betale vår skyld og tien.de.» 

Litt etter kom den drepte manns enke inn. Hun 
h~t Gunhild og var hr~yt oppe i årene. H11n satt 
leng·e taus på vegg-benken og så så stivt på Gjer
mund at han begynte å r~~re under] ig på seg. flan 
flytte t på krakken og pillet med koften sin. Den 
svære mørke kvinnen hadde et blikk som fikk hans 
egne Øyne <til å flakke sorn små lys for trekk fra 
døren. 

«Gud være priset og den hellige jomfru,» sa G nn
hild. 

Han str9Sk svetten av pannen og korset seg som 
from skikk var. 

« Takk fordi du kom, Gjermund,» sa hun. 
Gjen11tmd ranket sq;, rnen stemmen hans rystet, 

for nå frøs han. 
« Her er elet ikke noe å gj9>rc nå,» sa Gunhild, 

«men jeg vet at ditt komme er et tegn som jeg har 
ventet på i mange år. En mann som du blir ikke 
sittende når han h9>rer hvordan det er gått i min 
hjembygd. Der er ingen mennesker, og v.illdyrene 
rår som en Herrens hevn. Men jeg tro-r at han nå 
vil heve forbannelsen, og at du er bli•tt sendt for å 
gj9ire ende på udyrene.» 

«Jeg er bange for at ryet er stfkre enn evnen,» 
sa Gjermnnd. 

«Du er en blyg mann, men du er den rette,» s.1 
Gunhild, «du må vite at jeg· eir fØdt nordpå i Heda
len. Det var engang en meget rik og herlig bygd. 
Der bygget våre fedre en kirke av bedre og st('Srre 
furu-malm enn noen har sett det annet steds i 
Norge . .Det var så stor og fager en kirke at bare 
Salomons tempel kan nevnes sammen med den. Men 
vår bygd forfalclt til hovmod og synd, så Vor Frues 
billede i kirken hver fredag gTåt over det, for hun 
har vis_s;t hva det kunne ende med. Og så endte det 
med himlens straff så alt folk i dalen endte som 
fordums Sodomas. Selv var jeg nok den eneste 
hed~>ling· som kom levende fra det, for T orgrim 
hentet meg til BIakstveit like fØr svarte-døden. ·Men 
som du nå vet er jeg heller ikke sluppet for bot. Og 
siden svarte-døden hai- det ingen folk vært i Heda
len. Det er menn som har pr~Svet på. å finne veien 
dit, men det er gått dem galt, og de kunne ikke 
komme frem for maktene eller udyrene. Allikevel 
tror jeg nå at jeg innen min dØd skal se fordømmel
sen hevet. Og du må være mannen som er sendt for 
å gj9~re det.» 
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Da Gunhild ikke kunne foTStå Gjermunds mum
ling, spurte hun hva det var han satt der og· sa. 

«Jeg s,ior lx1re,» svarte han, «at jeg har et lØfte, 
det er riktig uok. Men man kan jo ikke være mann 
for allting.» 

«Du ser ikke riktig u t som jeg venter,» sa den 
gamle kvinnen, «du er litt slunken av vekst, så det 
er vanskelig å forstå at du kan spenne en bj~->rne
bue.» 

«Jeg skal vise dere det,» svarte Gjermund, «jeg 
skal :gjerne La min b 11e og sette pilodden gjennom 
en tre tornrner tykk bordplanke.» 

«Det er vel ikke dciL som det mest kommer an på,» 
sa Gunhi ld, «vi har sterke menn i dalene. l\len deg 
har den hell igc jomfru valgt ti l sin jeger, derfor 
har clu hell med deg. Vil du så~» 

«Selv vil jeg· nok,» svarte G jermund, «men elet er 
best å sove på elet. Så kan jeg j morgen se hva jeg 
har dr~~mt, og hva helgenen råder meg til å gWre.» 

Da de skulle gå til ro i den sotete stuen, satte 
vikerbonden kniv-stål både under og over dfken og 
sa: «Vel var Torgrim en god frende og en velsett 
gjest, men ingen ville vel like å se ham tre innen
for nå.» 

De ordene kunne nok ikke gjØre en fremmed 
rner trygg·. 

Om morgenen sa bonden: «Du e-r ikke noe almin
nelig· menneske, Gjermund Bjy>rneskytte. Du har 
ropt svært i søvne i natt. Vi kunne ikke skj~6nne 
hva du tSa. Men vi kan forstå at du har hatt gjester.» 

«Jeg må gå bort i kirken og tyde hva de har sagt,» 
svane Gjeu:mund. 

I den lille tjærebredde kirken var det et simpelt 
billede av Sankta Anna, Jomfru Marias mor:. Og 
nå (onelles elet ,tt Gjcnnund talte lenge med Sankta 
Anna og ba så pent om å få komme hjem .. \fon 
ingen vet orn det passer, for Cjennund har nok ikke 
selv fona ll det. 

Det ble ut på formiddagen innen den hjulbente 
Gjermund tråt:te ut av kirken. Han holdt sitt blikk 
for seg· selv og blinket rneget med de kjappe rype
y>ynene da han sto der i lyset. På kirkegården sto 
folkene fira Viker og ventet Flere var kommet til. 
På kirkestranden lå flere slanke tjærebredde båter 
og stakk den spisse stevnen hy>yt opp i sommerlyset. 
Det var folk fra de nærmeste gårdene. De ventet i 
stillhet, og da det var så pent vær, kunne man merke 
at den clØc.le Torgrim også hadde ventet lenge. 

Gjermund BjØrnejæger sa at meningen var at han 
skulle reise til Hedalen. Men han fØyet til at etteT 
bestemmelsen var det best at han ble her på Viker 
en 1tid enda, fior han måtte skaffe seg niste til den 
lange jakten, og dessuten var bj~frnen lettesL å skyte 
når man ventet til etter Sa.nkt Hans, sa han. 

Vikerbonden sa: <<Takket være Vor :Frue som hjel
per alle. Så langt vi kan, vil ele gode folk her og· jeg 
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s9>rgc for aL du ikke kommer til å savne det n9klve11-
dige.» 

Gjermund ble da flere uker på gården_ Hau sov 
meget og gikk ellers rundt og var fåmelt og merke
lig. Irnens kom elet folk fra bygden med gaver til 
ham. Det lå stadig mange gårder Øde evter farsotten 
og bøndene heT satt dårligere i det enn mennene i 
Hole. \{en a:llikevel fotdele de så mye å avse til den 
store jeg·er at det ville få hans båt t-il å ligge lavt i 
\'annet. Gjernrnnd gikk ofte til stabburet og holdt 
regnskap over .sin voksende eiendom av skinn, smør, 
r9>kct fårekjyStt og tørret fisk. 

Da han endelig skulle bryte opp, my>tte det opp 
fire yngre bØnder som ville gi ham skyss i en stor
båt og trekke båten hans oppover sWen. Men Gjer
mund var mann for å klare seg selv, SV[ffte han. De 
hjelpsomme menn.ene: hto-ldt på sitt og sa at han 
kunne ikke alene klare fallene på elven Urula. Og 
slik g·ikk det til at de dagen etter hadde fjbrt ham 
langt mot nord, enda fem mil fra hjembygden hans. 
De hadde rodd ham opp av den voldsomme strie 
elven Urula -til den store svingen hvor dalføret åpnet 
seg mot nord. De:r oppover var Hedalen. Nå turde 
de ikke å fortsette, sa de, lenger nordpå var det ikke 
rådelig for alminnelige mennesker å komme. De tok 
da avskjed og sto nedover den brusende stry.>mmen 
soin i strykene lys-te som rnclk. 

Gjermund s-to på stranden og så etter dem. Da 
de ikk.e kunne høre ham, truet og br~Hte han: «Dere 
kan nok! .M·en tro det dere viL Jeg kan vel klare 
det til de m~kke hundenettene kommer_ Så kan jeg 
reise tilbake uten a,t ,dere ser så mye som skyggen 
av meg.» 

Gjermund ble på stedet. Han bygget seg en lyjv
hyttc på en ve,l<lig stein sorn raget opp av strf1rnmen. 
Her sat-t han d~jgnet rundt, han hadde jo mat nok. 

Så korn det en lang regntid. Gjermund HjØrne
jæger lå febervarm i sin våte l9>vhytte og stirret ut 
på det ville, tåkete landet, de m~6rke skogene som 
IØftet seg på hegge sider av den hvite, kolde elven, 
hvis evige sus nok kunne pine og skremme en sjel 
så han ofte trodde ban hf?rte underlige stemrncr og 
br~il. 

En morgen var båten borte, drivende •trestammer 
hadde slitt over fortØyningen. Med den forsvant 
den gode mat og de herlige skinnene som han kunne 
ba solgt. Gjermund satt lenge på sin stein og· tutet 
som en hund. 

Han sov nesten ikke den natten, men fni5 og 
kjente sterk suJ.t. I grålysningen brynet han sin 
rustne kniv. Han bandt det korte, tunge bjØrnespyd 
på Tyg·gen, og med buen h9)yt lØftet, vadet han i 
land. Han gikk opp gjennom skogen mot norcl. Der 
oppe måtte være noen Øde hus han kunne bruke. 
Og nå gjaldt dot livet for 11am å få fangs,t, rnen tross 
skogen var rik på dyr og elven på fisk, hadde han 
liten lykke med seg. Han ble jordslått og hulkinnet 
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og fikk store Øyne. Han sov under en stenhelle i 
fjellet, eller han bandt seg fast i en gammel furu. 
Men han dro stadig lenger mot nord, og engang 
i dagbrekket: kom et beitende rådyr på sknddhold, 
mens han lå frysende under vinge1Je på en stor fr~~
gran. Mecl pilen i bogen flyktet rådyret gjennom 
skogen og han fulgte blodsporets små spredte blom
ster nedover moen til han nærmet seg et kratt, 
hvor en binne hadde veltet seg over det sårede rå
dyr. Gjermuncls første pil ble hengende i binnen.,s 
nakkeskinn og hun reis-te seg mot ham med en dyp 
snorking. Gjerniund selv korn til å knurre da han 
spendte buen, så pilens egg som var gul av frisk 
rust, såret hans fingerknoke. SammenbØyet gikk han 
nærmere dyret. Så var bjørnen med ett borte. Bare 
et kort brus da dyrekroppen dukket gjennom ore
krattets 1Øv. i.VIen Gjermund hadde skutt. Pilen for 
bort mellom trærne og engstelig sto han og lyttet. 
Og litt etter b~kte han nede fra moen - ikke den 
let.te lyd av en pil som går i et tre eller hugger i 
skogbunnen - men lyden av e t slag på en stor 
klokke, som sang svakt, men lenge. 

Gjerrnund ga det enda pustende rådyr et stØt med 
kniven o,g dro pilen ut. Han hadde bare en igjen 
foruten den. Så gikk han nedover mellom trær og 
kratt. Han kom til et sted hvor det var tett med 
brennesler i bunnen. Over dem sto frodige bjerke
skog og nnge rund-stammede asper. Han så da at 
han s-to på en g·ammel kirkegård. Her og der stakk 
enda et fliset trekors opp av jorden. Lenger fremme 
reiste det seg midt i skogen en sort vegg, og han 
gikk bort til den. Det vair nordsiden av skipet på 
en stavkirke. Et skip som var sunket i den grønne 
sjøen. Den var satt opp av veldige loddrett stilte 
bordplanker hvis malm var blitt sortprikket og 
ujevn som huden på en drage. 

Like ved sto de-t ranke klokkehns. Hans pil hadde 
streifet kl()kken, så hy>yt oppe at han ikke kunne 
nå den. 

Gjernrnnd gikk fort over på den andre siden av 
kirken, utenom den runde apsis. Mot syd var veggen 
hØyere, her sank gnmnen ned mot elvedraget. Skjy.lnt 
trærne hadde .r;reng,t seg inn på kirken J1er også, 
kunne solen dog skinne gjennom til bordplankene, 
som her var som det r9,lde rav. Endelig kom han til 
den h9>ye smale kirkedøren med dens merkelige ut
skjæringer, hvor tynne dyr slynget seg om hver
andre. Dy>ren hadde stått åpen lenge, for unge has
selbusker var grodd opp mellom den og terskelen. 
Han tråtte inn. På kirkens jordgulv nærmest døren 
var det lyse gTesstuer og enda enkelte spe og bleke 
små trær. BoPtover gulvet lå det spredt tørre graner 
o.g lyse ben, og· fra en glugge h9->yt oppe i koret sito 
middagssolens strålebundt så gul og skjær som en 
furustokk, ned oveT det -støvete alteret med det ut-

13 

skårne billede av den korsfestede. 1 triumtbucn 
hang Maria billedet, og Gjermund sil de1. Og han 
så en stor b jØrn ligge og sove i sol I ysct fora 11 alle
r et. Da gikk han nærmere. 

Bj9jrnen merket mannen og l~Htet hodet. Og 
Gjcnnunds pil bet dypt i halscu på den. Slagbj~Srnen 
kom seg opp. Den l~>ftet seg h~,yt over ham som bau
gen på et skip, som reiser seg på b~Slgekamrnen. 

Gjermund BjØrnejæger skrek: «Så, Guds mor!» 
Hans siste pil hugget seg inn i brystet på dyret. 

Oppreist kom mannbjørnen mot ham, og den var 
mye st9>rre enn binnen fra skogen. Gjorrnund bar 
sitL spyd på ryggen, han binne ikke få det ly>s, men 
så ]Øftet han sin lange kniv, hvis klinge enda var 
sort av rådyrblod, grep om den med begge hender, 
dukket. hodet over den så den stakk frem som et 
fuglenebb og ka!S:tet seg inn i bjørnens veldige favn. 

Da Gjerrnund våknet lå dyret tungt og stille over 
ham. Han var gjennomvåt og tils9Het av blodet, og 
han var matt og trodde at knoklene var bnikket i 
ham. Han hadde et sår i hodet, men C'llers feilte han 
ikke noe. Han sov den natten på bjØrnens leie foran 
alteret, mens den dØ(lc slagbj9si-nen lå i en mørk sjr6 
under Vor Frues bi I lede. 

Siden fam han i en ykle g:\rcl nær kirken et fyr
t.Øy . . Han kunne gjy)re opp ild og hadde ikke 11{1)d 

på mat nå. ll jØrnen m.åiue han Clå inne i kirken, da 
han ikke var kar om å få dyret ut alene. Men bare 
skJ.nnet var så tungt at han ikke kunne tenke på å 
bære hele med seg. Så delte han del, og cleot halve 
skinnet med hØyre forlabb hengte han ved siden av 
den bellige jomfru. Og innen han forlot stedet, 
gjorde han rent i huset og vasket altrene og ele 
hellige bildene for st9~v og dyrenes avfald. Så luk
ket han ette.1- seg og bandt den -tunge l1f1kkelen i 
~i tt belte. 

Gjermun:d gikk y>stover fjellet og korn ned i dalen 
hvor elven Begna skrider frem. Først langt nede i 
dalen t-raff han folk. Da de hadde sett kirkenØkkeJen 
og skinnstykket som han bar på, seilte de ham 
gjeme sydover ned til Sperilen. Gjermund hengte 
resten av bjørneskinnet o·pp i Viker kirke, og snart 
etter reis-te han hjem til Hole, hvor hans ry, selv 
etter denne bedriften, dog aldri ble så stort som i 
Adalen. Det er visst ikke mer å fortelle om Vor 
Frues jeger, Gjermund Hjulben, uten at han siden 
leve-t mer som andre folk. Om også hans fortellinger 
ble mer troverdige, skal jeg ikke kunne si. ?\cfen 
etter at bjØrnen var felt i kirken flyttet det snart 
folk til Hedalen, og de første hadde kirkenØkkelen 
med ,seg. Og den dag i dag henger det ene stykke av 
bjØrneskinnet i Hedalens og det andre i Viker kirke, 
hvor det har plass på bjelkeveggen ved siden av 
prekestolen. 

(Etter sagn fra Ådalen.) 
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Dr. NILS BRYHN 
Legen og bryolo<~en på Ringerike 

Fra 1887 til 1916 bodde eler en lege på Ringerike 
som het Nils Brylm. 

Han var ikke bru:e en fremragende lege, men 
var interna,sjonalt kjent for sin b()taniske interesse, 
han var mosesamler (bryolog). Bare på Ringerike 
hadde han samlet og bestemt over 500 sm,ter, hvorav 
den siste nr. 5,14 er oppkalt etter ham: «Fontinalis 
Bryhnie». 

Hla111t de bf.>ker han utga om dette emne er «Rin
gerikes Moseflora ved begyndelsen av det 20de år
hundrede». Han skriver der: «Ringer ike har fra 
gammel tid hatt stort ry for naturskj9>nnhet, det 
h:tr vært nevnt som perlen i det s,Sstenfjeldske Norge, 
og har sorn f~:>lge derav også hatt Les~jk av turister 
i tusenvis. Derimot har meget få botanikere, spcsiel t 
bryologer viet Ringerike deres interesse. De i v~n· 
bryologiske JiLtera-uir fra tidligere tid forekom
mende opplysninger om Ringerikes moseflora er 
ikke mange og vedrq'.lrer vesentl ig ganske alminnelige 
aner. Den viktigste er dr. \:VulfsLergs angivelse av 
Andrea:a sparsifolia ved Vesle Flåtevann i Norder
hov . .I over 20 år har forfatteren av denne lille av
hanclling, bosatt som lege i 1-lyjnefoss, reist omkring 
på Ringerike og heruuder ikke forst5rnr noen anled
ning til å gfrlre seg hekjendt med mosenes forekomst 
og u thredelse innen d istrikteL. Det har va:rt anled
ning t il noenlunde grundig undersq>kclse av Steins
fjordens omgivelser med Krokk:leiven og Gyrihau
gen, l-I9indoss bys omegn, åsene i Haug med Ring
kollen, den aller sydligste del av Adalen, (omkring 
Hen) samt Tyris,trand. De siste års undersfikclser 
har ikke brage noe nytt for dagen, hvorfor de må 
anoes for å være avsluttet. 

D en noenlunde grundig undePsØkte del av Ringe
rike utgjør neppe over 200 il 250 kvaclratkilom.eter, 
altså eit meget lite areal, til gjengjeld desto rner rikt 
utstyrt med de mest forskjelligartede lokaliteter, 
spesielt med hensyn til geologisk underlag, hvorved 
forekomsten av det store antall a11ter blir forståelig. 
Den f161gencle systematiske fortegnelse vil nemlig 
vise at Ringerike, uaktet det tørre klima, i forhold 
til arealet eier den uten sammenligning· rikeste 
moseflora i hele lande t.» 

1--fa ns y>vrige avhandlinger om mosefloraen, alle 
skrevet på latin, er forært til Riugerikcs i.V[useum 
av hans sønn generalkonsul Håkon Bryhn, bosatt 
i Quito, Equac.lor. 

Som menneske og lege var han uhyre avholdt på 
Ringerike, hva som best fremgår av de minneord 
som «Ringerikes Blad» skrev ved hans df~d i 1916. 

Dr. Nils Hryhn e r ikke ruere. 
Som en befrier for lengre tids store lidelser kom 

driden •til ham. Tirsdag morgen ved 4-tiden sov han 
s,tille hen. 

Savnet ved dr . .Bryhns bortgang vil bli stort, ja 
smertelig. Ti elet faller i få legers lodd å crhverve 
seg si.ne pasienters tillit: og hengivenhet i. den grad 
soll\ dr. l3ryhn hadde gjort det. lVfangfoldige er de 
familier i by og· land som vil samstemme heri. 

l dr. .Bryhn taper distriktet en lege av frem
ragende dyktighet og landet en av sine Letydel.igiste 
botanikere. Særlig vandt han som bryolog (mose
forskor) et ht)yt ansatt navn, i innland som i ut.land. 

Nils Hryhn var fØdt i Romedal 5. februar 1854 
son1 s9>nn av distriktslege Lauritz llryhn og hustru. 
Han la tidlig fo r dagen stor lyst ril botan>~kk og 
samlet seg allerede son.i. ung skolegutt et betydelig 
herbarium. 

Hrylm tok artium mecl laud 1871 og medisinsk 
embetseksamen med samme karaher 1880. 1 den 
mellomliggende tid hadde han med megen iver 
s tudert botanikk. Fra 188l- 82 var han hjelpelege 
hos dist'.r ikt.s-lege Holte r på Eiker, fra 1883- 87 kom
rn u nelege på Tj\,>me og fra 1887 av praktiserende 
lege på 1-l~foefoss og Ri11gerike. Ved siden he rav var 
han kommuneleg·e, jernbanelege, skolelege og syke
kassclæge ved de fleste av bnikene. 

Jk Hryhn.s praksis var således meget stor og om
fattende, men det skal sies til hans ros at aldri spane 
han seg selv. Derfor ble han vel også forholdsvis 
hurtig utsliH. 

Under h ele sin legetid fortsatte dr. Bryhn med 
levende interesse sine bryologiske studier og drev 
det da også som nevnt til å bli en av nåtidens mest 
kjente forskere pft dette område. 

!'-fan har således bestemt alle de mange og store 
mosesamlinger, som ble bragt hjem fra J~orchgre
vinks, Hearys, Anmnclsens, Isachsens og Otto Sverd
rups Polar- og Spitsbergenehpedisjoner, likesom fra 
Syd-Europa og Zululand. Moseslekten Bryhnia for
uten 13 mosearteir som bærer hans navn vil for all 
l'rcrntid bevare minnet om Bryhn som den frem
ragende moseforsker. 
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For sine videnskapelige fortjenester ble J3ryhn i 
J.91 L ridder av St. Olav. 

Sine overordentlige vcn.lifnllc samlinger av uten-
i lanclskc moser og sitt betydelige bryologiske biblio

tek forærte Bryhn i J.915 til det botaniske nrnsenm 
i l(ristiani.a. Hams innenlandske rnosesamliuger, som 
også er rike og sLOre, har han testamentarisk bestemt 
5,b_l tilfalle Bergens ~Vfuseurn. For9>vrig har han med 
stor gencryisitel bortgitt sjeldne mosesamlinger til 
en mengde YiclenskapeJige selskaper rundt om i 
Europa, men alltid beskjedent og uegennyttig -
som hele dr. Bryhns fc.rcl var. 

Han var medlem av alle norske viclenskapssclska
pcr. Mange av hans Lallrike avhandlinger er skrevet 
på m~>nstervcrdig latin. 

I det offentlige liv deltok dr. Bryhn aldri. Det 
var sin viitenskap han elsket. Den eiet hele hans 
interesse. 

- - - - Aldri mere skal vi se dr. Bryhn med sitt 
rolige, vennlig·e smil trede tr9istende inn hos fami
lier hvor alvorlig sykdom er tilhuse_ Aldri mere se 
ham pusle og stelle i den vakre. have som han elsket 
så hØyt. Aldri mere h9kc hans djerve og forløsende 
sp~jk i gode vennelag. 

Hans m.inne vil bli bevart i dyp takknemmelighet 
av mange, i stor hengivenhet av alle. 
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HADELANDS 
GLASSVERK 

Ikke mange b edrifte r kan selle «grunnlagt 17G5» 
under sitt firmamerke, slik som del gamle Com
pagnie, H adeland<; Glassverk, e11 nær nabo med 
mange forbindelser til Ringerike. 

At en bedrift besdl.r i så lang tid ka11 bero på 
mange omstendigheter. Det er interessant i dag å se 
litt på de forhold som hersk<'t undc1 b edriftens 
start, og verkets bestyrer, direktør Jens .Berg, be
met ker ,ll det kan sett0-; spØrsrn~lstcgn ved den 
moral som tydelig·vis den gang var fremherskende. 
Han ten kcr spcsidt p å bestemmelsene 0111 angivelse 
av arbeidskamerater og bc-hfklig· bd~,Snni11g for slik 
adford. Ved CompaguieL'> stal't for 200 å r siden eksi.
stcne dc1 et reglement for gla\werkcnc, og \·ed ut
videlse av hvC'lvet for ,·11 del ,1r siden kom de tte for 
dage n blant ,1 mapper: der var kont raktC'r vedrøren
de leveramer, fattig(ors~kgelsc, bygningsarbeider, 
kj~6ring, a n·sct1elscr og opp, igclscr av arbeidere ow. 
De fle~tt av papirene er h·a ti<hrornmet 1821 ti l ut 
i 1850 årene, rncn det finnes også cnkdl"e papirer 
hell fra I i70. Blan t di~\e var og:;å et hefte med ettcr
fØlgende rcglcinc11t for 1111rdal Glassvrrk. Det er 
tyde lig-vi~ cu avskrih, og den er nok ikke gjort fer
dig, da der er henvist lil andre senere artikler, noe 
som viser at <let rnå. hn vært over 30 artikler i sis-te 
del. R eglementet Ycd v<'rkcnc \'ar stort set l J ike, 
men tilpasse t forholclc11e ved det cukeltc verk n!lr 
det gjalclt detaljer, så , i rnå gft ut fra at de sam111e 
reglc-r stort sett gjaldt ved Hadelands Glassverk. 

Reglementet er ikke datert, men siden en person, 
O le l\fadsen, er nevnt ved navn, kan det tidfestes så 
noenlunde. Statsarkivar Christiansen nevner således 
i bind II om Glassverkene på side 90, at Ole l\ [adsen 
var mester ved Hurdal da Holl.er overtok som for
valter i 1776. Det må derfor antas at reglcmenlet 
er utarbeidet i den tiden, eller muligens noe senere, 
og det er sannsynligvis forfattet av Carsten Anker. 

Reglementet gir imidlertid et karakteristisk bilde 
av lcveforhoildenc i siu titl, og hovedinntrykket vil 
vel ,·ære at de mennesker som den gang var beskjef
tigcl ved glassverkene var det me{l hud og hår, dag 
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og natt, og det samme gjaldt for d eres familier. Det 
negative var en total avhengighet av Verkets eksi
stens, m ens på den annen side det også understreker 
den samhØrighetsfØlelse som måtte ha eksistert, og 
også. den yrkesstolthet som må ha prege1t folk i den 
tid. 

Det er i ng<'n tvil om at faga rbeiderne: ved glass
verkene i gamle dager hadde en ganske annen mar
kert sosial status enn tilfellet er i dag. N å går jo 
bestrebe I sene m på å utradere disse sosiale skille
lin jcr, her i rorgc er man kommet langt på dette 
fck 

Imidlertid var de (or 200 år siden et faktum og 
i dette sos iale bildet rangerte fagarbeiderne i eget 
og rmdrcs omclylmme h~>yt. De var ansatot ved bedrif
ten, mens de selv ansalle si11e medhjelpere og betalte 
deres lv>n11. Dot måtte vært ran om man kunne til
bringe en tid i H ytten på Hadelan<l for 200 år siden. 
Inntrykk.et ville vel vært en forvirret blanding av 
umulige og umenn.eske!jge arbeidsforhold, på den 
annen side av en stemning av yrkessto.!thet og en 
(~1lelsc av samhold som vi savner i dag. 

Til forståelse av de belØp som på forskjell ige sle
der er nevnt i rcglc·mcntct, enten som straff eller sorn 
oppmunlring, kan opplyses at lønningene på den tid 
var ~om f~ilger : 

Forvalter 100 Rd. pr. år p luss fri tt hus og brensel. 
Kon;t:rollør 200 Rd. pr. år pluss fritt Jrns og bren

sel. 

H yttemester r.a. 300 Rd. pr. år pluss clnsy>r og hus 
og brensel. 

Sorterer ca. 20 Rd. pr. hyttemåned pluss hus og 
brensel. 

Fagarbeidere J 8-20 Rel. pr. hyttemåned avh. av 
driften. 

U uclcrordnede arbeidere Fra 3-12 Rd. pr. måned. 
I Rel. = 120 skilling. Ved omregning til kroner 

ble en Rd. regnet til kr. 4,-. 

Til sammcnlig11ing nevnes noen varepriser sorn 
frentgår av verkets bøk.er for siste årtier av 1700-
årene. 

1 skjeppe (17,37 I) salt 
l rull tobakk 
l butt smør 
1 skålpund (½ kg) kaffe 
l skålpund candi 
I skålpund raffinade 
1 skålpund melis 
I skålpund risengryn 
I tØnne bygg (139 1) 
I tq}nne malt 
¼ tØnne (29 1) sild 
l 00 stk. 2" spiker 

3 Rd. 

3 Rd. 
4 Rd. 
I Rd. 

88 skilling 
64 skilling 

52 skilling 
48 skilling 
46 skilling 
52 skilling 
J 2 sk.i11ing 
60 skilling 
32 skilling 
72 skilling 
28 skilling 
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REGLEMENT 

Hvorefter samtlige Arbeidere ved den Hurdahlske 
Kronglas-Hyute sig indtil videre have at rette og 
forholde. 

Første Deel. 
Om Arbeidernes almindelig·e Pligter. 

lte Capitel 
Orn den Lydighed de skylde deres Foresadte. 

1 te Art. 
Da Hands Konge]. ,\fayestæt formedelst Oclroyen 
af 21 May 1739 allernaadigst haver givN Direction.en 
for de uorske Fabriquer Jurisdiction over de i 
Fabriquerncs Tienesrtc staacnde Hetiente og Arbei
dere, i l\>lge hvilken Directionen haver R.ett.ighed 
til at anordne og befale alt det som de finder Iox-
111.>iden til disse l<abriquers Opkomst og Vedligehol
delse, følgelig at antage og alskedige Arbeidere, at 
straffe alle Forseelser og uorden som på nogen 
Maade kunde være til Hinder for 1-Iensigten af den 
allemaacligste Octroy, og derimod ved Bel9>nninger 
at opmun tre Troskab, Flii<l og Duclighed, og da 
enhver i de Kongl. norske Fabriquers Tien;este staa
cnde Fabricant eHer Arbeider ved si,t frivillige Enga
gement har underkastet sig denne jurisdiction saa 
er han, foruden den aller underdanigste Troskab 
og Iydighed han som undersaat skylde Landets al
mindelige Lov og dens allerhøyeste Udgiver, også 
fu ldkommen forpligtet til at være Den Kongl. norske 
Fabrique Direction og enhver som paa dens Veg·ne 
m.aatte have noget at befale i alle i.\faader h~>r•ige og 
lydige, og med Lyst, Fliicl og Nidkiærhed uden Mod
sigelse, Ophol<l eller Koldsindig,hed efterkomme, alt 
hvad DirecLioncn kunde findc tienli.g enten sdv at 
befale eller ved dens Bctiente at befale lade. 

2den Art. 
Til den Ende haver den Hurdahlske Kronglas
Hyttes Arbeidere i Levnet og Vandel at op{Øre sig 
christelig, gudfrygtig og værdelig, og med Ædruelig
hed samt ordentligt l<'orhold at altiid være skikkede 
til at efterkomme og på det nøyeste at opfylde alt 
hvad Dircctioncn cnlcn samtlig eller et hvert en
keelt Medlem deraf maatte befale og foreskrive, hvad 
enten det saa skjeer mundtlig eller skriftlig, enten 
Directe dier giennem dens Betiente. 

3dic Art. 
Da den over Hytten beskikkede Forvalter paa Stæ
det representerer eJler forestiller Directionen og af 
den har faaet Magt og Myndighed at foranstalte og 
indrætte alt hvad han til ,verkets Bedste finder 
tienJig, at holde hver til ait efterkomme sine Pligter 
og efter vor Instruction at cxeq uere dette Regle-
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ment:s In<lhokl i alle dets Decle og Puncter, saa skal 
Arbeiderne fra den Øverste til den neederste, ingen 
tmdtagen, ligeledes være foldkommend forbunden 
a:t an.sec, agte og ære denne Yland -som deres Hus
bond paa .Stædet, være ham hØrige og lydige og 
følgelig uden min<ls,te Modsigclse eller Indvending 
strax efterkomme hands Befalinger. 

,ide Art. 
Paa samme Maade skulde Arbeiderne og respectere 
Contrnll9>rene som er beskikket for at være For
valteren assistedig og gaa hannem til Haancle naar 
og hvor del udfordres saa at de samtlige Arbeidere 
uvægc-rlig maa efterkomme, hvad han i ForvalLe
rens Fraværels,e eller Forl'a.Id paa dennes Vegne efter 
hands Ordre lunde befale. 

5tc Art. 
EfLcrdi den for Hytten beskikkede Mester skal staa 
til 1\nsvar for Prnducr.ens Qvalitet og Godhed i alle 
hensende, saa have Arbeiderne uden mindste Ind
vending at efterleve hands Ordrer, som enten grunde 
sig paa vores egne eller Forvalterens Befaling, og 
f~Hgclig enhver at forrete Arbeidet saa.Jedes, som han 
denneru foreskriver og anviiser. 

6te Art. 
IIen1f FØiger at naar en eller auclen af Arbeiderne 
kunde have noget at sØge eller andrage enten for os 
selv eller ForvaJ.teren da skulde den eller de, der
med fremkomme på en beskecdentlig og skikkelig 
J\fand anstændig Maadc, ikke sammenro~te sig, ikke 
gi~:ire Larm og ei bruge minclste ubeqveme Ord, 
men rolig og med godt Ovedæg fores.tille sin sag. 
Ei heller maa flere end een af dem paa een gang 
ta le sin egen Sag, ligesom ingen An69>gning til os 
bliver besvaret, naar den ei med Forvalterens Frklæ
ring er I01·synet. 

7de Art. 
Da nu enhver af fo.ranstaaende 6 Articler har lært 
den Lydighed og Hørighed han med fuldkommen 
Forpligitelse skylder sine Fore5adte saa maa han og 
wiicle, at ·den eller de som i nog,en Maade derimod 
forgaa sig, skal dter Omstendig.hederne og Forseel
sens Beskaffenhed st-rax efter Forvalterens Order 
arr~teres, hvortil enhver under samme Stra[ som 
Forbryder, skal være behielpelig, og derpaa stilles 
for den flytte RetJt, som i dette, R.eglemen,ts 3die 
Deel ommekles, hvc}r Sagen ved et Examinations 
forhør nøye unders9.>ges og den skyldige efter Ret
tens Kiendelse og vor derom meddelende R.esolu tion 
afstraffes, som ulydige og overhprige enten ved en 
tilstrækkelig mulct eller en skammelig Ji'orviisning 
fra Værket, eller anden saadan Straf efter Sagens 
forefindendc Reskaffenhed. 
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2ckL Capitcl 
Oin god Orden og Ski k. 

J tc ,- \ rt. 

Da Arbeiderne baadc som gode Uudernaatter og sorn 
Tienere ved Glas Fabriqucn ere pligtige at folre et 
gudfrygtigt, ædruligt og i a lle maader ustraf(cligt 
L iv og Levnet, saa sku kle de Il ittig be~y>ke Ki rken 
og 11Øye dtcrle, e hrnd haJJds Kong!. .\ laycst.æts Lov 
og Forordninger paabycle angaacncle Sabua i hcus 
J Iclligholdc-lse, og da Dircctione11 vil, ilit de r :.\'iorgen 
og Aften paa de t Stæd og de Timer som Forvalte
n:n fastsæLLer, skal holdes B 9ln al U ngclommcn, saa 
skal og alle i\ rbeidere, son1 11den :i L hindres fra 
Arbeidet, kunde ,·ære den ·cd til:,tede, ordentlig ind
Gude sig ved dcune l~9ln, saasandt der til den Ende 
ringes med Klokken. Den som uden lovJigt og anta
gelige Forfald enten for!.9jmmcr Kirken eller n~sncn, 
skal fo-r hver gang han saalcdes udebli\'er b~lde 8 
skilli11g ti l i\ful ct Cassen. hvil ke l39lder strax al: den 
:,k yldige edægge:,. 

2den Art. 
Da Drukkenskab og Spil ere uchristelige og grove 
Laster, som føde al lehaande t:orden af sig, og som 
saa meget m indre kan 1aales hos Fabriqnens Arbei
dere som de giØre dem uskikkede til ac efterkomme 
deres P ligter og tiHØye Indretningen Tab og Skade, 
SM skal den Arbeider som fineles gangen til Dri k og 
pjl og som bcskienket indfinder sig i Hytten til 

Arbeide, fØrste Gang h9)cle I R.d. anden Gang clob· 
belt og Hclie Gang stilles for H ylte R etten, hvor han 
med anden haardere Straf maa vente at bli\'e anseet. 
J ,samme Forhold skal og de ansees som med det saa 
skadelige Spil findes at være Forbrydere. 

3die Art. 
Enhver skal omgaaes venlig og værdclig med sine 
Kammerater og Medarbeidere; Ikke sØge hverken 
inden eller udenfor Hytten enten med 'J'rætte eller 
Skieldsord a t fornærllle nogen ; Ikke tiltagc sig 
nogenslags ~I yndighed over hinanden, thi under 
Blæsn ing·en har i ngen at befale eller ireLtcsætte uden 
Forva lteren og l\1estere ll. Skul<lc det mod Formod
ning hende, at Trætte og Skieldsord forefaldcr, da 
betaler baade den eler har givet Anlc-dning dertil 
og den som h ar uclskield t den anden hver 12 Skilling 
til Straf; men skulcle det komme til Slagsmaal, saa 
ere de Ti lstæ<leværende altid forbu nde a t adskille 
dem som have ophidse t sig mod hinanden. De som 
saaledcs have været i Slagsmaal sammen, bØde hver 
en halv Rigsd ahlcr, hvilke B9Sder i l\folct Cassen 
henlægges. - Da det og har hend t at mellem Qu inde
Kiønnet i Hyt ten har viist sig T vistigheder hvorudi 
Mændene omsider have taget Decl, saa forbyeles det 
herved alle paa \ ,Verket værende Koner og Pigcr at 
komme i Hytten, uden naar de bri nge noget at spise 
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eller drikke, hvorefter de cia forføye sig hjem, naar 
det saa ledes frembragte er spiist og d ru kket. Kom
mer en Kone ellers i Hytten og sammes1eds begynder 
Kiv og Trætte, med hvem det end være kunde, da 
skal det s taa e nhver frit fo r at f~-Sre hende ud a[ 
H )'tten og skal hun clessuden, dier h endes :'- land, 
crl,cgge ~ I skilling til SLraf. 1Ørigt maa Børn og 
a lle, so111 i H yutcn ik ke h a ve nogct ill bestil l<.: a f 
Mesteren udviscs. 

4d e Art. 
1nge11 a\' Arbeiderne, va.:re sig hvem ekt vikle maa 
unclerstaa sig at herbergere eller incllogcre fremmede 
Ti lre isende e ller andre Personer nogen N at over i 
deres Huuse mien Forvalterens Til ladelse; Skeer 
det, ela betaler <len som herimod forseer sig 118 skil
ling Strai for h ver Nat saaclan Person c'llcr Personer 
have opholdt sig paa \ 1Verkeit. 

5 tc Art. 
Ingen i \ Verkets Tieneste staacncle Gla~blæser c-1 ler 
aud re Kronglas-Hytten veclko1nmendc :\ rbciden:, 
skal det være Lilladt, ,ut begive s ig fra H yllen, 
langt mindre at blive derfra Natten over eller fra 
Hytten bortreise uden Forvalterens Tilladclse. I!Yem 
sorn h erimod forseer sig, skal bNale 2 Rd Stra( for 
hver Natt han har opholdt sig udenfor H yttens 
Grændser, hvilke B9lder i l\fulcl Casseu henlægges. 

6te Art. 
Enhver Arbeider skal a lticl holde ele ham anbctrocde 
Wærelser reene og n eLLe; Ikke n oget derudi l ad e 
forderve eller SØndcrslaa; Skeer saadanit, da skal 
det brmgcs til rette igj en, men for ha11cls R egning. 
Med Jld og lys skal ha n og de som ha1~nern tilh9lre, 
omgaacs varsomt og na,u· med Skorsteenen nogen 
Mangel maatte antræffes, skal det strax til For\'ulte
ren meldes, på elet Rcparationen sa nsnart mulig 
kan iwa:rksætres. 

7de Art. 
Enhver ska l det alvorlig være forbudet, ikke med 
aabne Ik lskuffer, Fyrfade eller IJdrængcr at hente 
Jld og dermed l~.>be rnellem Husene og \Vehden, 
ikke heller at komme paa Magazinet med Ild eller 
nntændc Tobakspiber; hvem herimod handler eller 
og med blot Ly~ bliver an truffe t rncllem Husene, 
bøeler hver gang 2 R d og skal l\fanden i dette og 
al le andre T iHælde a( hvad Navn nævnes kan for 
Kone, BØrn og T ieneste-tyende være ansvarlig. 

Sele Ar t. 
Naar Ildswaade skulde komme, som Gud i Naacle 
afvende, da sku lde alle \ 1Verk ets Arbeidere, Quinder 
og BØrn medtagne indfinde sig hvor Ilden er for at 
slukke den i hvilket Fald Forvalterens Commando 
nøye efterleves, og maa ingen af Hytte-Folkene holde 
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sig for god til at bære Wancl ti l Spr~)yten eller at 
pumpe ved samme. Den :\1:odtwillige, være hvem 
det vikle, som 1,.1clen lovlig Forfald ikke møder ved 
Ilden eller efterkommer hvad ham a[ Forvalteren 
befales, skal ansees og straffes for OverhØrighed efter 
dette Reglements J ste Decl l Cap: 7 art. 

9<lc Art. 
Vel blive Arbeiderne ti lstaaende frii \Vhed, men 
de sku Ide i det mirnlstc ikke som ret ol;Le skccr der
med omgaaes 16dsel. Ey heller maa det være dennem 
tilladt at tage det fornødne i fleng, snart hist snart 
her. Forvalteren skal anviise dem ele Stæder hvor 
og af hvilke Slags kan tages. Hvem som andenstæds 
fra. end elet ·ham anviiste selv eller ved andre bort
tager, skal for hver Gang by>de 16 Shi Iling i Mulct 
Cassen. 

3clie Capitel 
Om unclersleb, Svig, utilladelig Handel og detslige. 

lte Art. 
Paa det all unclersleb rna,L forebygges, bliver herved 
alle Arbeidere, ingen undtagen, alvorlig og paa det 
s1:rengeste forbuden at forferdige, sælge eller bor-t
give noget slags Glas, hvorunder endog de Soner 
forstaaes som ti l clag·lig Brug ai Forvalteren ansees 
Arbeiderne crc givne. Skulde nogen undcrstaa sig at 
handle herimod, enten at forferdige, selge eller bort
givc noget slags Glas hvor ringe og under hva.el 
Pretext det end nwatlc være, saasnart saadant ved 
et ordentlig Forhør er oplyst, skal den straffskyldige 
f9>rste Gang l>etalc 2 Rcl, anden Gang 4· Rd 3d ie 
Gang JO R.cl til ·i\Iulct Cassen, og cletsuden erstatte 
Vænlien af del bortgivuc eller solgte, Skulde sligt 
underslcb mod Forrnodning oftere overbeviise-,s ham, 
da at ansees som Tyv og til Kongens Foged henfy>res, 
fo.r efter Lovens 6te Hogs 17 Cap. 33 Art. at straffes. 
Den som paa saad.au utilladelig :vJaade haver hand
let med hannem, skal og tillige som Hæler forfølges. 

2den Art. 
Skukle nogen fremmed som ikke tilhører \:Verket, 
enten inden eller udenfor Hytten have snappet: 
noget til sig, være sig Glasser, VerktØy eller l\fate
rialer, skal samme strax pa.agribes hvorpaa Tyve 
K.osterne bringes tiUige med ham selv til Kongens 
Foged, foraL straffes efter Loven, hvem en saadan 
Tyv antnefkr og kan overbeviise ham Gierningen, 
skal nyde en Douceur av 1 Rd. 

3die Art. 
Enlwer Arbeider er tillagt saadan LØn, at han der
med kan have sin rigelige udkornme; thi bliver elet 
herved og i kraft af den Kong!. Forordning de 
Dato Sele Martii 1756 a lvorlig forbudt alle Arbei
dere fra den r6verste til den ringeste, a;t sælge eller 
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falholcle noget Slags, enten i store eller srnaa Partier, 
det være sig \Viin, Brændewiin, eller hvad Navn 
det have maaHe under Strai: af de antræHende 
Wahrers Confiscation, som til de fattige ,henfalcler, 
samt anden wilkaarlig Straf. Forvalteren skal være 
den enes,te bci·ettiget at sælge og falholde til \.Ver
kets Arbeidere det be.høvende. 

tide J\rt. 
Lig-cledcs niaa den vente sig haard Straf, som enten 
af Had eller anden Ondskab søget aL kaste noget i 
Geme ng-en, Potterne eller Leeret, hvorved samme 
forderves. Den som kan bewi.i:slig opdage saadan 
formastelig· Giernings iVfancl, skal nyte 10 R<l Dou
ceur og hands Navn b live fortiet. 

5te Art. 
Det maa ikke være nogen ti-Iladt at anmode frem
mede som a[ Forvalteren indfØres i Hytten om Drik
kepenger. Skeer d.et at en Fremmed af egen frie 
vVillie giver noget, da skal elet vel være tillaclt at 
tage ,derimo<l, men den som bekommer det, skal 
trolig an.givc hvor meget han har faaet, hvilket da 
i Proportion af enhver Gage skal worde deelet. 

.Anden Deel 
Angaaeencle Arbeidernes særdeles Pligter og Rottig
heder. 

lte Capitel 
Om llvnd enhver haver at iagttage henseende til 
Arbeidet i Almindelig·hecl. 

l te Art. 
Da ATbeiderne baade nyde rigLig og god Betaling, 
saa er det o,r enhvers Pli0 t i Særdeleshed oo· elle1~s b t> . b 

i Almindelighed, ikke alene at forreue eieres Arbeide 
trolig og vel, rnen og i alle Tilfældc at paasee og 
befordre Verkets sancle Be<lsle; trolig at angive til 
Forvalteren alt hvacl som til Skade og Mangel for 
Verket rnaatte komme i Erfar.ing· om, for hvilke 
Opdagelser naar de ci·e rigtige og grundede, Angi
verne skal nyde en convendable Douceur, hvorimod, 
na,ir nogen Undersleb, Sammen.rottelsc, Tyverier 
eller andet saaclant vorder opdaget og nogen kan 
overbcviisE'A~ at have havet Kundskab derom og sam
me fortiet, skal saa efter Landets Love likesom For
brydernc selv og som den der med denne have hælet 
vorde [orfulgt og straffet. 

5te Art. 
:.vredens Arbeidet varer maa ingen af Arbeiderne 
understaa sig, den ene at falde i den andens Arbeide, 
nemlig at Anfangeren blæser for og Forblæseren 
udlØber og saa fremdeles, efterdi derved baade 
Uorden foraarsages og Arbeidet bederves; Enhver 
skal clerimod forrette det vel, som han er beskikket 
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til. J hem som lorgaa.e sig heri mod mlcn Forvalte
ren~ de-rom i n(U1eutede ·1 illadeJse straffes med 18 
Skilling som til i\Iulct-Ca~~en henfalder. Dog, der
som Forvalteren skulcle tinde for godt at befale en 
Anf.anger a,t forrette Forblæserarbeidc;, Forblæscren 
at udlØbe eller anden saadan. Omvexling, da skal 
samme uden ringeste i\Jodsigelse med Ly<lighcd 
cftcrkonuues. De som lrnndle heri111od, maa vente 
at blive straffede for OvcrhØrig·hed citer l Le Dccls 
1 te Cap. ·,de ,\ rl. forrnæld. 

6te J\n. 
Naar Glasset er bleven noksom. av.ki~Het foriuden 
den faste Ki~lovn til det paany bcgyndcnde Arbeide 
skal opvarmes, da haver l\fcsteren at melde det til 
Forvalteren, som sig eu halv ' fimc derefter, være 
Nat eller Dag tiHige med Controlløren haver al 

begive til H ytten, thi forinden Forvalterens ankomst 
maa ikke en eneste Skive af Kif~lovncrne udtagcs, 
hvorcfler .Vlc&teren anordner Glaspusterne, som alle 
skal være ti lstede d.ervecl, at udtage Glasset og i deres 
og Sorler-:i\Iesterens Overværelse cftersee Skiverne, 
antc-gncr Tallet paa de lige og Krumme, samt 
noterer af hvor mange hccle Potter samme cre ud
arbcidede, som bringes i Dag-bogen, for derefter 
al overføre til Hytte-Bogen ved :'viaanedens U<lgang. 

9de Arl. 
N aar Arbeidet i Hytten er tilendebragt, og Skiverne 
opsamlede, som denne Dccls 2dct Capi,tel 21 An. 
bcmclder, skal llyt:tedørene tillukkes og me<leus 
Smeltingen varer ingen nden Forvalteren, Control
leuren, Mesteren, Ole Madsen, Indbæreren, Skyve
drengenc, VeccltØrkerne og Ilytte-Kiørere være til
ladt at komme eller opl10lde sig inden H ytten; til 
hvilken Ende saadan Foranstaltning skal fØyes, at 
Forvalteren, Comrollcuren, :\!lesteren og Ole ;.\l.[ad
sen faar bekomme sin NØgel, hvormed de kuucle 
indlnkke sig selv og ornnwldte til Smeltningen hen
hørende Arbeidere og aldeles udelukke andre, som 
der intet have noget at !Jest.ille. Enhver anden som 
maa1;re in.dsnige sig i Hytten under Smeltningen, 
skal betale 24 Skilling i Straf for hver Gang h an der 
antreffcs og den som maatte indlukt saadan Person 
udeu Forvalterens vidende og vVillie, være sig hvem 
det ville, skal straffes m c<l 4:8 Skilling for hver den 
som indlades. 

2det Capitel 
Om Arbeidernes Pligter i henseende ti l enhvet'S sær
skil te .Arbeide. 

2dcn J\rt 

Mes,teren skal med HØflighed og Reskedenhed ud
dele sine O rdres og ikke u.nderstaa sig, enten med 
Skielsord eller anden Ulæmpe at begcgne nogen. 
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5te Art. 
Del skal ikke \'ære ;\Iesleren tilladt at antage , \ rbei
dcrc e ll er Daglt~11nere, rncns naar saadanne Folk be
høves, har han at forlauge samme ar forvalt<'rcn, 
dtcrrlc N9clvendighcd nclronlrcr, at den s0111 skal 
bnalc .\rbcitkrnc maa vid<:, naar og hvacl de· hct\'C 
forretlct. 

6te APL 

Da ~lesteren selv skal sætte Composilionen og følge
lig være ansvadig ti l Glassets BonitN og Klarhcd, 
kommer det formentlig an paa hans Aarvaagcnhed 
og Flittighed i at cftersec om Gemengen er vel sigtet 
og sammenblande t, samt den derpaa [Ølgende Cal
cincring skec,t til Gavns og dyktig nok a l faa skifjnt 
Glas af. 
H vad han clcrfoir af raa Ma:terialicr til Gerncngen 
maaue behyjve for en hee-1 maancd, skal han ved 
O vnens antendelse og siden efter ved hver maaneds 
Udgang af Forvalteren blive levert med Maal og 
Vægt i Gemeng· Kamret, hvilket saavcl som hvad 
andet han af raa Materinlier ;\faancden igjennern 
rnodtager, i een dertil indrettet Dag-Bog antegner og 
ved i\faaucdens Udgang til Hytte-Bogen overfører. 

8de J\rt. 
Med disse i\!estcren anfortroede Materialer, skal 
han ikke alene omgaaes troligen at intet deraf uden 
til Verkets uy.tt.c vorder [orbrugt, men og !)('[litte 
sig paa den sparsommeligste maadc at indrette 
Gemengen, dog saalcdes at derved intet i Glassets 
SkiØnhed og Klarbed maatte afgaa. 

9de Art. 
:Mesteren skal i N9~ds-Tilfældc, enten naar een af 
Forblæserne skulde være permittcrcde, syge eller 
bortdøde, forrcue Forblæs11ingen; ligcledes skal han 
og forrette UdlØbningen naar den eJlers dertil be
skikkede befandtes syg eller ved Døden afgangen, 
men naar en Anfanger kunde forrette Forblæsers 
eller UdlØbers Arbeide skal samme det forrette og 
l'vf esteren derfor være Corskaanet. 

Il 
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Kaptein Tbor Breien. 

Eu mfl gå langt tilbake i historie n om de Norske 
storgårder ft;r m linner Li lbake ti l den tid Breien 
gård ved Ask ble ryddet. Sannsyn lig var det c11 mek
tig· ma n n eller en vidsy11t lamilicg-n1ppl' som tok fatt 
her. Det var da helst veidcmenll, jegere og fiskere, 
og slike som hadde begynt husdyrbruk og kornavling. 
Slike fam il ier eller grnpper slo seg på h9lvelige ste
der, hvor de så hygget seg hus og ryddet seg jo,rd 
hvo1. den var god og ruu.ldrik. Der hvor de slo seg 
ned var helst e t sted med vakker beliggenhet vidt 
utsyn og som g.1 m ul igheter ti l livet, - sl.ik som jakt 
og fiske. Og de som kom f~~rs-t hadde bare å ta for 
seg. 

Hreicnnavnet har hatt ma nge utviklingstrinn, men 
er ,nå den eucstc gård i landet som hærer navnet 
Breien, såvel i den offendige matrikkel som i den 
levende uttale. Navnet er ved dom rettsbeskyttet. 
.Breien, eller Hreidvin, som vel er den eldste av 
andre varianter, er navn som skriver seg fra .landets 
c.ldste bebyggelse og navnet skal også være nevnt 
i Snorres Kongesagaer. Ved å forfølge «vin» navn
ene kornrner man i fØlge professor 0. A. Johnsen 
frem til den vekke gårder som er av de største i vårt 
fan<:l, de har gjerne en gjennomsnitt5stØrrelse av om
kring 700 mål. Det man la i «vin» rntvnene, ifqilge 
Rynning- var: - et behagelig stec!, vakkert, pent, 
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./3i-eien 
LITT OM GÅRDEN OG SLEKTA 

Av Einar Heimås Dokken 

gode beiter, e.t sted som innbyggerne gjerne stanset 
på og ble glad i. Opprinnelig har nok gården vært 
st9kre enn den er i dag. Breienskogen har opprinnelig 
vært på 6500 mål og gikk helt inn til I-IØgås eller 
HWnnehØgda mot Skaug og Langclalsgrnvene. Det 
begynte ute ved Tyrifjorden ved Breien. Skjærsjøen, 
Engelen, Aklangen og andre småvann låg i denne 
skog. Under HØgås låg Breien seler ved Butjenn. 
Nå eies denne skog av Skjærdalen Bruk, den ytre 
del av Kihlc. Gården Ilaga med Klavå,sen har også 
vært knyvtet til Breien. I mellomkrigsårene da går
den var ute av -slekten Breien og var på nere hender 
ble mest a,11 utmarkskog solgt og llreien har nå bare 
hjemme-skog igjen, men denne er jo også på henved 
500 mål. 

Av husmannsplasser var i 1800-åra d isse: Kroke
rut!, Linbråten, Bergedal, Kornrud, Måsarud og 
Blonkebetgct. Av disse slår nå 1bare Krokenid og 
Linbråten igjen. I Kornrud levde i sin tid mine 
forfedre ,og fyk deres •tid deres folk. 

Ved Måsarud nede ved fjorden låg Breien Tegl
værk, og ved Blonkcberget, sorn låg like nede ved 
fjorden og vel hadde mest med fisket og gfr>re, der 
skulle det blon,kcs eller gis signal til båter som 1 

mørket var ute på fjorden. Det var jo mye ferdsel 
på fjorden i gammel tid, fyiringer rnecl varer og pro
dukter til eller fra Svangss•trand ved fjordmunningen 
i Lier, og ela kunne det nok ofte hende at det ble 
mtkkt når båtene kom tilbake hr6stkvcldene. 

Breien-fisket var jo også bekjent og vel det beste 
gårdsiiske rundt Tyrifjorden. Hundrevis av kilo 
yh-ret ble ofte årvist tatt opp her_ Et b evis på dette 
gode faske var vel a:t Breien gård hvert år skulle 
svare en slags prcstcskatt på 50 kg ørret til Norcler
hov kirke. Denne skatt har ikke blitt innfridd på 
mange ·år, den er vel falt vekk med mye av den 
andre skaitten til prestesekken, som man sa engang 
aldri hle [ull. 

I fy}lge telling i 1907 bes-to Breien gård av 180 mål 
innm.ark, hvorav 195 mål aker, 185 mål kunstig eng, 
80 mål naturlig eng, 4600 mål skogsmark, 400 mål 
havnegang med skog. Husdyr: 6 hester, 29 storfe, 
11 svin, samt en husmannsplass med 50 mål samt 
hest og storfe. 
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Linbråten, under Breien, var i sin tid en stor husmannsplass 
med mange dyr. Her bodde for ca. 60 lir siden den navn
gjeme kiempcn og krafrkaren lidvart Linbrlilrm, som det 
enr.å /e,·cr mange historier etla. Han har mange etterkom
mere etter seg. Hans hustru, 11lgeborg, lei:er ennå og var 
nylig 9S år. 

I 1835 <' r oppga,·c·u fo1·~6n-ig slik: Folketall ·13, 
('Il 5e)vricr, 5 h11srn<.:nn, I 1nilit,.cr, I pcnsjoni~t, I 
håndverker, l dag l9>11net, fi tjc11e~tdo.lk, .I lauig
k,11. 

l J 77 I \C'cs al gården har hatt 2 1-.., crne1. I hor 
disse har ligget er uvisst., n1cn muli g den ene har 
v.crt i Fi11toppl>ekk.c11 ela dc1 lier er Cl sted soll1 kal
les kvennlossen. Den am1e11 kan jo ha ,·a·n i 
Aklangselveu. 

I middelalderen gikk en fjerdepan av Breicll gå rd 
over til 1-famar Bispestol og ble «krongods» men det 
syucs som drifLen alltid låg til gården. 

I f.~>lge E. F. Halvorsen var Hrcien i 162'1 fullgård, 
(det vil si en g~rd på minst 60 dekar åker, og f6r til 
mimr 16 kuer). Dengang hadde Breien en bruker 
~om het Pål Bertelsen. Skylda oppgi~ i I 6'17- 50 til 
33 lisp. (Det vi I si, et l isp. 2,1 sp:rnd --= J 85, 17 kg.) 
J\" andre 50m hadde reuighctcr i bondegodset i 
J 624 var Aasle Forberg fra Hedmark., Erik Ovcren 
fra :viodum og Jon S~fre By fra Hole. 

Skogene, ihvertfall de a\'sidesliggcnde, var jo fra 
gammelt nv lite være], elet var ff5rst i slutten av 1600-
årcne da sagbrukene tok til fl komme, at skogene 
fikk verdi. I Bre iens skoger tok det til å bli skogs
drift i 1660. Det ble oppf~>rt flptningsdammer, og 
en del a,· t~?mmerec ble flø tet ut til Tyristrand. Rin
gerike hadde jo i 1688 med sine 43 sager et privilc
gimn på 19] 000 borcl. Eu passang kan nevnes at 
den fØrs Le sag man kjenner til er ved Skjærdalen i 
15G0. Og ved skogsdriften og i sagbrnkcnes tid ble jo 
straks det Økonomiske grnnnlag· for gårdene bedre, 
noe som ikke alltid hadde vært ti lfelle. 
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Den nåværende hovedbygning på Breien er brn-d 
i I 789, men er senere res,taurert, og lttllfØrt i 1926. 
Dominerende vakker ligger den over de andre.: hus 
med vidt 11tsyn over hele eiendommen og med vid 
si.la ovor mest hele Ringerike. H er, som på slektens 
annen stamgård Uauger ved Randsfjorden Jigger 
fjorden under, skyller mot sLranden slik som den har 
gjon i t1nw,encr. 1 lcr på -tunet har \ikken rna11ge 
mek-tige k vasspgde menn strtll og ~kuet utove1, les t 
værvars,lcr i [jord og skyer, eller kanskj e ventet ft se 
båter komme Irein i w udct \'('d Frogn~>ya, ni\r noen 
var ventendes. 

A rydde og bygge cu så s1or gård som Brc iC'll har 
.c,ikkert gå! t gjcn1Jom mange generasjoner, ni cn det 
har sikkert vært store og meklige menn som har levd 
her, kaskjc med rot av småkonger og krigere. «Ring
ha.ugen» som ligg·er like nord for husene og skal 
va:re en forhistorisk gravhaug viser jo tilbake til 
:.like menn. 

Utdrag av stamtavlen for Brcienslcktcn skrivet seg 
fra J 675, Michael Breien skrives han for. Dcuue 
.\fichael skulle opprinnelig være fra Skjærda len og 
b le der kalt for Mi chael Skierda l. (Brukseiendom
men.) Fra denne gi\ r avgreninger m ed etterslekter 
til bl.a. l lccn, Hauger, Bergsu nd, og færden i l 756 
årene. I C'n uavbnttl linje linner Yi Brcienfolk helt 
frnm til dem vi kjenner [ra vår tid, Fy.>rst kaptein 
Roald Hreicn, han som kjØpte stedet igjen etterat 
det .i en tid hadde vært ute av slekten og til ham 
:.Om driver Breien gfm1 i dag Helge Thams Breien. 

Slekten Breien omfatter c;:1. 30 ag·na-ter: hvor 
eierne av gården er disse: 

:.\ fichacl Breien, 1700-17·15. 
Thor )~reien, 17115- 1785. 
L ensmann :VIichael Breien 1785-18 18. 
Kaptein Thor Breien, 1818- 18-18. 
(follkasserer Reinholdt Breien fØdt og dØd på 

Breien, rncn ikke eier.) 
Kaptein Roald Breien fra 1915 til sin død. 
Senere Roald den yngre. Nå eies og drives ]~reien 

av dennes Sf>nn H elge Thams Breien. 
Stammoren til Breienslektcn kom fra Vcho ldt, 

som er den gård som grenser opp til .Breien sr~• fra. 
Veholdt var en sterk bondeslekt hvor det var vanlig 
at folk oppnådde en alder av 80-90 :'.\.r. De var også 
kjenL for il. være krnftige og harde og det gikk ofte 
blodige spor av voldsomh eter etter dem. (Aken,hus 
lensregnskapers aktstykker.) Men denne bondeslekt 
syns å h a h.a-tt s-tor anseelse i bygden ... 

Av de Breienmenn som har satt mest spor etter 
seg· og har blitt mest omtalt i vårt distrikt er vel 
lensmann l'vfichael Breien fØ<lt i l 756 og lensma nn 
i Norderhov 1796-1811. Han var ansett for å være 
en meget formuende mann og eide foruten Breien 
nere andre gårder på Ring·erike og Hadeland. Han 
skildres som en djerv og myndig personlighet. Hans 
sønn kaptein Thor Breien var fØdt i 1794. I 1819 
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overtak. han Br.eien hvor han var bosatt en men
neskealder som offiser. Han var en rncgei: benyttet 
mann innen kommunen bl. a. ord(Ører. Han var 
dessuten stortingsmann fra 1842- 15. Dengang 
grunnlovsforbudet mot jqldenes opphold i riket 
var oppe til behandling var Thor Breien en av for
slagsstillerne for opphevelse av de-tre forbud. Like
så var han en av dem som arbeitlet for kj9lpstad
ret1.igheter for 1-l~inefoss, noe som så korn i 1851. 
Thor Breien var også den fØrs,Le formann og en av 
sLifterne av Ringerikes spareindrctning, - det som 
senere hie Ringerikes sparebank. Thor Breien var 
kanskje for mye av en militær og gikk trett av gards
bruket. Dette var i den tid da Thraniterbcvegelsen 
kom for alvor o,g grep for mye inn i den ånd og elet 
forhold sorn f~k l1adde hersk.et på landsbygden. Han 
solgte ihvertfall slektsgården og det gikk over et 
halvt lrnndre år fø,r den ble kj9,pt tilbake. 

I Her hundreår tilbake har Breien hylrt med til de 
store gårder på Ringerike, de gårder som var under 
de kondisjonenes rekker og vel ble regnet for å ligge 
i en annen kuliturplan enn hos de vanlige store og 
små bØnder. De var jo vanlig av stor ernbedsstand, 
offiserer eller godseiere, slike som Jiaclde vært fram
synte nok og hadde hatt midler nok til å sikre seg 
slike verdifulle eiendommer. iVlange a.v disse steder 
ble jo et ku-ltursentrum i et annet plan enn det 
den alminnelig·e ho11tksLaud kunne bli og mye godt 
og kanskje verdifullt har kommet ut av det. 

1 tidcu f~fr Breien gård ble solgt ut av slekten for 
en eid, var det ortc stor omgang og fes,tlig,heter, sam
men med den ~)vrige embedsstand og offisersstand 
på Ringerike. :favn som var o l'te knyttet til dette 
fellesskapet var bl.a. Tanberg, Hesselberg, ~ær
stad, Vågård, Fi:crclen, lVIo, Ridder, Sten, Follum og 
Ask gods. Ofte var vel ikke disse sammenkomster 
bare festligheter, - bygdens styre og stell og landets 
politikk ble nok ofte drøftet og planlagt. Fra en av 
disse festlige sammenkomster fortelles en morsom 
historie, kanskje typisk for den tid og det milj~t 
General Johan Gram var tilstede og var jo kjent 
som. en både dyktig og dristig ro-vdyrjeger. Han 
hadde i sin tid organisert et korps med dyktige 
skog1Sfolk og jegere ·ntover i bygda. Det var hus
menner eller andre egnede interesserte jegere. Disse 
hadde hl. a. med å melde fra med signaler når det 
var kommet udyr inn i bygda. Så når Gram fikk 
sigualct fra en eller annen kant, da blåste eller sig
naliserte han til samling. Slagplan ble lagt, rent som 
etter militær strategi, dyret ble omringet, jaget, og 
oftest felt. Fra nevnte selskap på Breien fortelles det 
at midt under middagen fikk general Gram beskjed 
om at det var meldt «ulv"tut» fra Ask. Da ble Gram 
ivrig, ba om unnskyldning over å måtte forlate sel
skapet for en tid, men lovte å være tilbake fØr mid
dag·en var over. Verten kaptein Thor Breien lo over 
dette og sa at om han kunne greie elet skulle han 

23 

Husnumnsplassen K.rokerud er en av de to som ennå er igjen 
under Breien. Den ligger ·val<kert til i /ishallen og har v,ert 
et hjem for mange som har reist ut., men Krokerud-navnet 
har de gjerne beholdt. 

Breienseteren ligger under !-løgås og med Butjenn like under. 
Før Hreiens ut11111rl?sskoger ble solgt va,· den i bruk. - Nå 
tilhører den Skj,erda!ens Rrul< og /1enyttes til skogsdriften. 

få legge ul ven opp på middagsbordet til dem. ;\J id
dagen gikk sin gang, rne11 f~k den var on1me ble 
d~.-lren revet opp og to av Grams menn k.om inn og 
sleng-te en. .skutt ulv opp på bord.et, - men Gram 
selv kunne ikke komm.e enda for elet var meldt om 
«rcv-.tut» fra en annen kant ... Dette var kanskje 
hård kost for selskapet, men det var jo jegerblod i 
Brcienkarene også om ikke i den grad son1 hos 
Grammene ... 
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Til Brejen gård knyLter det seg mye av slikt som 
vanlig blir kalt for overu·o, slikt som syn, sagn , og 
andre uforklarlige <ting. Min morfars folk. var nær 
knyttet til Breien gård både før under og etter 
Breienslck:tens tid. Som husrnenn i KØ11ncrud hadde 
de levd opp og arbeidet på gården fra barnsben av. 
Min bestefan.. mor hadde ti-lmed haH den ære og 
hØyt betrodde tjen c.-ste å ha vært amme for tollkas
serer Breien. A ha arnme var vel btnskje alminnelig 
i den tid blant de fi nere folk. O m det var for at 
moren ikke skulle bli"for u ttappet eller for at hun 
ikke l>kulle tape for mye av sin form, er uvisst, men 
om så var låg de ikke langt tilbake for vår t.ids for
fengelighet. 

Nifst spenncJJde for oss barn var elet å høre beste
far fortelle om alt han som barn, gård sg·utt, stallkar 
og /nabo huske t fra Breien. Det var om usynlige 
sterke m akter og vesener som syntes å ha forbindelse 
med gården eller orngivclsene. D et var om sang og 
musikk som kunne hflrcs oppe i åsen over. Visse 
hester behøvde de aldri å s9.>rge for, de ble stel t a v 
a ndre, - var visst de rvkle hester. Somme netler lyste 
det i stallen, men de skulle ikke bry seg med å se 
etter hva det kom av. Somme netter ku nne de høre 
gråt og jammer. I Måsarud nedenfor gården h ar 
uhyggelige ting væl't sett helt til i den senere tid. 
A si ti l d e gam le at det ikke kunne være sant, al elet 
måtte være dette eller hint, resulterte i at de tagde, 
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- uår vi ikke trodde <let så ... 1 oc a\' den uhygge 
som ble e;kapt k,orn ve l fra d <:L gamle atTcsthus pfi 
Breie n. DN var fra lensmannens eid og fler<' at res
tanter sku lle ha tatt s i-LL liv ckr. O g i den tid var vel 
en slik gjerning større og uhyggeligere enn den bn 
være i dag. lknga ng satte det sikkcr-t mange s lags 
tank<'r, tro og uhygge igang når man fy;r levde i 
overtro .. . Eller~ mente de sikkert oppriklig at det 
\'ar noe som var ·s·L~~rre og mektigere, - annerledes 
enn elet hverdagslige. D et var illusjoner SOJll vel 
hadde sin rot i dulg t gn mmcl rel igiy>s oppfatning. 
H er ved dette huset var d et noen som ikke tikk 
[red - , de skulle sone en s traff for en urett ele 
h adde b egått . .. 

N år Asken, tu nu,cet, tylrkcr for tredje gang ela 
l>ren11cr gården het dct. En lris-t spådom, men da er 
<.•n jo forberedt ... 

J a, dette var noe om overtroen som har venen om 
e n gild u t.gammel gard, troen som de garnle hadde 
og som vi ofte har så vont for å komme bort fra. 
En skulk være !Som bikkja og hesten, dom ser noe 
ikke vi ser, sa de gamle skogsfolk .. . 

' Til artiklcn har jeg foruten den munLlige u·adi
~jon st~;,ttc t m eg ti l hØresterettsdommer IL 1-J. Breien 
slekLsbeskrivelse: «En O plandsslekl gjennem et kv:irt 
å rtusen ». 
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Her bodde han Hans. Han var som han sel-osa, bare 
en simjJel grena.der. At han også var husmann, sa 
han ikke noe om. 111en han syntes Vårherre hadde 
vært god mot ham, som hadde fålt nese som nesten 
kunne måle seg med nesen til «Prinsen av Guslen
b0-rgen», og han hadde vel noe til snabel! 

1 ul)zanten av et jorde på Mo gård på Ringerike, 
JØrgen iVI o es barndomshjem, står levningene av 
en husmansstue. I de to rommene innenfor de vær
bitte og medtatte vegger, bodde gjennom tidene så 
mange mennesker. Nå er det gått lang tid siden de 
siste flyttet. Vinduene rnangler ruter og litt står 
d~~ren åpen. i\!fcn det er ikke bare lid.ens tann som 
har gnagd så hardt. Rekende faut og andre med 
manglende ·respekt for andres eiendom, har også 
herjet og t~delagt, uten forstand på eller f~.Slelse for 
at de befant seg på en tuft som de burde betrådt 
med noe sorn liknet andakt. 

Det er sant rwk a,t husmannsstuer vanligvis ikke 
etterlater seg noe savn, og· at det som regel ikke er 
noen grunn til å reise noen bauta på deres ,LU(ter. 
lVIen den stua vi nå s,tår ved er da heller ingen van
lig husmannsstue. Det knytter seg noe spesielt til 
den. Noe som skolebarn og· voksne med, fra syd til 
nord og fra ~~st til vest i landet, har stiftet bekjent
skap med i over eH hundre år. Dette er nemlig Hans 
G r e n a d c r s stne. Ja, Hans Grenader, helten fra 
J 9kgen ?lfoes barndomserindringer «I br~>nnen og i 
tjernet». 

Tenk, så underlig gikk det til at en husmanns 
navn ble ud95delig. Det lyder nesten som et eventyr, 
men Hans Grenader var virkelig nok. Det spesielle 
ved ham var at han var en original, og a.t han ble 
ven:n med en gutt som het Jørgen, og som senere 
ble en sror dikter og bercpmt mann. Da Jørgen Moe 
skrev «I BrØnden og i tjærnet. Smaahistorier for 
B9Srn», som ti:ttelen var på fcprsteutgaven i 1850, 
glemte han ikke sin barndoms venn, husmannen 

~(d 

<5rrnadtrtns stut 
En husmann fra Ringerike ble vidt berømt 

fordi han var den han var - og fordi 

Jørgen Moe ble den han ble. 
Hans Grenader burde være 

ærlig verdt en minnestein 

For «Ringerike» av SVERRE NYMOEN 
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I-lans -som var mer soldat enn husmann. Slik ble 
Hans Grenader berømt, og ennå i dag kan vi se 
ham ganske lys levende for oss. Det er bare å lese 
den vesle boken hvor han figurerer. Den kom for
resten i ny utgave i 1963, til 150 års jubileet for 
.J Ørgen Moes fyldsel. 

Grenaderens ettermæle svever over jJlossen. 
Så lenge det bodde fol•k der, kaltes plassen Hanse

rud. Også det minner om Hans Grenader, skjØnt 
det bodde mange på plassen etter ham. Og når vi 
s,tår ved restene av denne hu.smannsstua, så la oss 
like godt være klar over at den ikke er akkurat den 
samme som den Grenaderen bodde i. For den ble 
så dårlig at den måitte tas ned og settes opp igjen 
på nytt. Da ble den noe annerledes å se til. Etter 
det jeg er bli-tt forlalt fikk den blant annet nye 
vinduer o.g ny lafting. Me11 den ble reist på den 
gamle tomta, det meste av tømmeret kunne brukes 
om igjen, og st9lrrelsen ble som før. Så i det store 
og hele ble den Grenaderens stue like fuUt, bare i 
en litt fornyet utgave. I tradisjonen er det da også 
Hans Grenader som rår grunnen i Hanserud ennå. 
I-fans ettermæle svever over den nedlagte plassen. 
Det er for å se hvor h a n bodde, at skoleklasser 
sommer etter sommer helt opp til vår tid, har gått 
veien, og:5å ned til Hanserud, når de har vært på tur 
til dikterpres-tens barndomshjem. Og den som nylig 
har lest «I brønnen og i tjernet», trenger ikke store 
fanLas-ien fØr den forfalne stua forvandles til et lite 
hjem, hvor det ryker av pipa og tusler innenfor 
og lukker en Øynene et f6yeblikk, er det som om han 
Hans korruner ut på trammen ... 

Han ble også kalt Hans Bandhund. 

Grenaderen var hØy, skulderbred og rank som et 
lys. Og han hadde langt, drivende hviitt hår, som 
hang i en pisk nedover hans røde munderingstrØye. 
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Trøya var det synlige bevis på hans sLOI te grenader
rid. Etter den tiden ble han aldri bare en alminne
lig :husmann mere. 

Når han gikk til og fra mellom husmannsplas~en 
og gården, bar han al ltid på sin venstre skulder en 
Øks, som et gevær. Hau gikk stiv og strunk, sa.tte 
ftHLcnc 11uilbens, og holdt takt som om sjcrsjanten 
marsjerte like i helene på ham og kommanderte: 
«.Ett - •t.o - ett - lo ... » 

Grenaderen gikk i gule skinnbukser, me11 brukte 
ikke bukseseler, og derfor var det alltid et «halvt 
kv:uter» mellom tr~>ya og bukselinningen, eler det 
sommer som vinter lyste inn på bare skjorten . På 
hodet hadde han en haH som i kanten var rf5dbrun 
av slil. Hatten var vicl oventil og sma lere nede ved 
b11enunen, og i pullen haclcle den ør s0kk som var 
fullt av vann når det regnet. Hatten salt all tid litt 
på snei over venstre 9\re. ::veen hvis den satt alt for 
mye på snei, så sa folk: « I dag er han Hans Band
hund og gåsedammcu hans på en kam b<:gge to.» 

Ja, folk kalte ham o~tc for Hans Bandh11 nc.l. Folk 
er oppfinnsomme sli.k. l\!en ellers kan det ikke nek
tes at Grenaderen. kunne være både bisk. og barsk. 
Når han snakket var det som han bjeffet og viJle 
bite, sa folk. Det var visst bare Viggo Viking (som 

J,,fro·en Moe i denne bo-ka kaller seo- selv som 0 ·utt) r b · n n 

som var av en annen oppfatning. For Viggo sa at 
Grenaderens r~)St minnet om tappenstrek og revelje, 
og fra den gangen av var gutten Grenaderens beste 
venn. Men han kunne da ta hardt i overfor gutten 
også, son1 den gangen Vig:go holdt på å bli Latt av 
en gråbeinflokk. De vide skogene ned For l\fo gård 
har nemlig ikke alltid vært så fredelige og ufarlige 
sorn i vår tid. For mindre enn 100 år siden var det 
ikke tryg1t Dor ulv eler. 

Orcl å ie·ue oj)j) lil. 
Så var det en dag Viggo var med i t~hr1rner~kogen, 

sarnm<.:11 med h11ndc1J sin, «Alarm». Plutselig opp· 
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daget han at hunden var vekk, og ikke lenge etter 
h~>rtc !han de n tute og jamre. Viggo avsted, med 
Grenaderens t>ks - som han nappot med seg i far
ten - i neven. Og se - en ulv hadde kastet seg over 
«Alarm», mens tre andre stod ornkring·. Viggo skrek 
og styrtet rned f>ksen lØfact, og motvillig og sner
rende trakk ulvene seg nona. I det samme kom 
Ilans Grenader lq>pe-ndc e tter, og rasende var han: 
«Gjorde jeg det rente, rnf>rbanket jeg deg, din gutte
hvalp. Synes du det passer seg å ryke på en gråbein
flokk, for en unge som i:kke er riktig t~>n· bak ørene 
ennå? Om d.e hadde ett deg levende, før du hadde 
fått sukk for deg·, hva hackle du sagt da?» tordnet 
han. 

«Da hadde jeg sagt», svarte Viggo og si bent på 
grenaderen: «En ,ting er skarn, og det er å vise ryg
gen f~fr dot er slått retrett!>> 

Og· det var et svar etter Grenaderens hjerte. Det 
var ord å leve opp til. Ja, sant og si var det han selv 
som ·hadde lært Viggo ele ordene, og Grenaderen 
selv hadde Lort dern etter Prirnsen av Gustenborgen. 
Det vil si, egentlig het han prins Christian av Augus
tenborg, men Hans kalte ham al,I tid Prinsen av 
Gustenborg-en. Og det prinsen hadde sagit, det var 
lov og lære for Hans Grenader. 

En annen gang fikk «Alarm» gjor,t gjengjeld for 
a,t Viggo berget livet hans den dagen. Det var den 
gangen Viggo g·ikk gjennom isen på et tjern ikke 
langt fra gården, Svarttjern som det heter i boka, 
eller l\fo'stjern som det ofte kalles i dagligtale. 
«Alarm» tok den dyvåte luen som Viggo hadde mis
tet de,r han lå og kavet i vannet, og hunden satte 
avsted. Og hvem lØp den til, av alle mennesker på 
gården? Jo, til Ha111s Grenader. Hans forsoto straks 
hva som. var på ferde, snappet et tau og satte avsted 
nedover mot tjerne,t, og fikk Viggo velberget opp. 
Men da hadde Viggo begynt å bli stiv av det is
kalde badet. Hadde <leit ikke vært for «Alarm» og 
Grenaderen den gangen, så hadde Norge gått tapt 
av noe av sin fines,te diktning. Jo, sannelig· er ikke 
den -redningsdåden alene grunn nok til å se på Hans 
Grenader med et spesielt godt yiye! 

Han visste noe som ikke alle ·uet. 
Jo viss-t var Jrn.n en original, men han var ikke 

durn. Slik vi m9>te,r ham i Jørgen Moes skildringer, 

Svarttjern - eller J'VIo'stjern - sorn det fortelles orn 
i boha «I bryinnen og i tjernet». I dette tjernet gihk 
Viggo (Jv}rgen 1Woe som gutt) gjennom isen en vin· 
ter, og ble i siste liten reddet av Hans Grenader, som 
·uar blitt varslet av guttens hund «Alarm». Uten 
d,enne redningsdåd ville Norge ha tapt noe av den 
fin este diktning som her er skapt. Dåden alene 
burde være grunn m,er enn nok til å reise Grena· 
deren en minnestein. 
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Slik en fra Grenaderens slue ser ]~frgen Moes barndomshjem, A1o gård. 

ser vi ot rm:nneske som rager opp over gjennomsnit
tet. Og ikke bare fordi han var 187 cm på str9>mpeles
tcn. Når en riktig ,tenker etter, så var det ikke så rart 
al han ikke på nytt ville trekke i den grå husmanns
trøya, - ikke~ ett<·T at han hadde vært ute i vcrdc11 
og fått en rød m11ndeiringstr~5ye med gule oppslag. 
Han hadde vunnet en posisjon som han syntes var 
mer å trakte etter enn den han var f~>dt til. Hvis 
han ikke hadde vært av fattigfolk, ville han kanskje 
selv bl.i-tt offiser, ja - kanskje til og med general, 
for alt vi vet. 

Istedet gjorde han det beste ut av tilværelsen, og 
levde så nær opp til sine uoppnåelig·e drømmer som 
mulig. Og når folk gjorde narr, så var det ikke annet 
å gjøre enn å bite fra seg. 

Og han viss te noe, som slett ikke alle vet, -
ikke en gang alle som er temmelig høyt på strå. 
Han visste nemlig· hva s k a m er. Som han sa til 
Viggo: 

«Vet du hva prinsen av Gustenborgen sa da han 
ho 1 d t tale foran .fronten? «En ting er skam,» sa 
han, «og det er å vise ryggen før det er sH\a re1:rett! » 

Nå vet dn hva skam er, gutten mini» 
Ikke vi-se ryggen, fyk det er slått retrett, ja - det 

er en god leveregel! Ikke bare ved fronten, men også 

i den daglige strid. lkke snu ryggen til vanskel.ig
hetenc, problemene og prøvelse-ne, det var noe som 
Grenaderen husket. I elet stykket stod han smn et 
eksempel Li! etterf~Hgchc for alle. 

Grenaderens st11e kan neppe reddes, skjy>nt det 
har ikke manglet på velvilje fra eieren av gården. 
Han ha.r til og med tilbudt en prektig lomt, for at 
srna kan flyttes fr,t den noe ubevoktede beliggenhet 
den nå har. Nåo: det likevel ikke har lykkes il vekke 
interesse for en bevaring, skyldes <let nok for en 
stor del at stua tross alt ikke er den o p pr i n n e
l i g e Grenaderstua. Selv om ombyggingen ikke var 
stor, så var den likevel en ombygning. 

Men en minnestein burde vel Grenaderen få, når 
stua blir borte. En stein som kan minne det frem
tidige Rigerike om denne fargerike skikkelsen, s010 

sammen med Store-Beate, Lille-Beate og Viggo 
Viking har gledet mange barn og voksne med, i mye 
over 100 år. 

På steinen kan det stå som så: 

Her bodde 
HANS GRE,\TADER 

Jørgen Moes originale 
men gode barndomsvenn 
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Sommerstemning 
langs gamle seterstier og på gamle 
setervoller i Viker 

Fra Skarud snor seg nå en bred bilvei i krappe svin
ger oppetter <len bratte lia mot «BrØttot«. 

Iler står storskogen m9kk og mektig med ranke 
graner like innpå, hvor enda storfuglens spill kan 
høres i vårnalta. 

Oppe på dotte vakre pla:tået ( «Rry~Ctot») stanser 
jeg og ser meg tilbake. Fjorden ligger blå og bred 
der nede i dalen med heimer og gårder på begg·e 
sider. Men bakenfor er <leit skog i blåne bak blåne. 

Så vender jeg ryggen til bygda i dalen, og der ser 
jeg inn til Fjellia med den gamle eventyrskogen, og 
fjellrikets ruvende hØyder. 

Herfra går en kronglete sti mot de nedlagte gamle 
setcrvoUer på Elsruclseter. 

Stien er nesten bortgjemt av krikkel og stØrr, men 
det var den som i svundne tider fØrte bygdefolk 
til 60ters på bufarsdager. 

Men i dag sees ingen tråkk av klover og skarp
skodde hester. 
Med forundring jeg stanser og ser, en vakker liten 
tue av mørkegr~>nnc blad har funnet sin grobunn 
på den stille sti. De rene hvite blomster liksom smi
ler og nikker mot solen og verden, en verden uten 
sorg eller savn. Dagen er mettet av vanne og vete 
som gir den næring til en fullmoden h9Sst. Det fin
nes ingen uro og larm som kan knekke den spinkle 
stengel, ingen spade og spe'Lt som forderver og skjen
der denne skjønnhet og prakt. 

Den bare eir her nå den eldgamle sti, den sender 
sin hilsen til deg som eng-ang gikk her og lokket og 
sang på setersti. Lyngen rundt rabber og på LUcr har 
den lyse vårgrs6nnc farve og gir lia et islett av yrende 
liv. I-Inmler svirrer omkring blanrt de lyserøde lyng
blomster som gir den herligste smak av sØtt. Inni
mellom lyser en tue av linneablornstenes rosenrøde, 
~ksm11. klokker. 

Mens jeg går denne sti mot den gamle seter hører 
jeg gjøkens glade ko-ko. Den gir meg et 1Ø6te om 
solvarme dager og lune netter i ly av det ruvende 
fjell. 

Og i fjelbekk.ens toner jeg tolker en sang om 
elskov og lek blant skogenes fugler og dyr. 

I tider som svant var denne bekken det faste til
fluk tsted for t~6rste kyr i solmettede dager. Men i 
dag er det bare spor av skogens kronede konge, som 

11 å råder gruunen alene. EunskjØnt der borwndcr 
fjellet et sted finnes nok enda en konge i skogen. 
Det er ikke sjelden en skoggangsmann kan finne 
dens spor, e·t spor av brede labber i tykningen der 
naturen er vill og urørt. 

Så er jeg fremrrne ved setervoll, jeg stanser igjen 
og tenker tilbake. Hit v,u· det seterjenta lengtet i 
vinterens mørke og kulde. De~te var henues og 
dyTC:n<.:s bortgjemte sommerparadis. L ivet her oppe 
gav helse og ~tyrke . .Ja det var vel luften fra snau
fjellcots toppcr som gav d em deres styrke og mot. 

På ~leinhel la ved den ste11gte budør setter jeg meg 
ned og lytter, men nei det \'ar ingen kuraut og 
bjd leklang jeg hØrte, ei beiler ~eterjeuten,s lokk. 
Her er det na•tnren selv som slår vakt ved gamle 
buer og 1jØ5. 

Steinen ved fjøsd~fra der kuene fant sin godb it 
både morgen og k veid er moseg1 odd og nesten hort
gjemt n v tistler og bregner. Men setervollen er som 
før, med prestekrager og blåklokker som duver svakt 
i sommerbrisen. 

Og rognen ved den morkne tØmmervegg st,h saf
tig og grf.>n11. Den får stå her nå i fred og ro, ingen 
sult.nr. muler napper i dens grønne grener. 

Jo - kanskje en hØSt<.lag med regn og tåke en 
lang·hent elgkalv kan finne ly og trØst ved den gamle 
t.Ømmcrvegg og dc.n grønne rogn som da har fått 
høstens blodrfide farve. Kanskje dyrets kropp diner 
i redsel og skrekk over mennesket på rov etter ma1t. 
Kanskje måtte den stå og se sin stolte mor segne om 
for en drepende kule fra en bortgjemt post .. . 

Om de gamle tømmervegger kunne fortelle, det 
ville vel bli både tårer og smil. 

Kanskje en redd liten gjeterjcrute satt her og ven
tet på sine kyr mens lyn og torden raste over åser 
og nuter. Og i mørke hØS,tkvelcler hØrte hun kanskje 
luskende bjørnelabber rnndt bua, mens hun med 
sjelven de hender strevde med knusk og flint. For 
ilden var det enæte middel hun hadde mot recldåga 
og ukjente lyder i naitta, ilden gav lys og trØS,t. 

Det blir fullsommer som glir over til hØst, og atter 
en chl.g går mine s-kritt på se,te,rsti. 

Det anger av myr og fullmodne bær, og langs 
veien står kjempegraner hvor h9>Stvinden hvisker i 
baret. 
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Pti Elsrudsetervoilen slår eurui den gamle Torstensrudbua 
med mosegrodd lak. Den bærer preg av gammel ser.erkultur 
og gjemmer ·mange gamle og kjære minner. 

(Foto: Gunhild Hagen) 

Et typisk trekk fra seterlivet i Ada/ i gamle dager. Seter
jentene gild< på besøk til hverandre, og alltid med strikke
tøyet i. handa. Dette er Berte Opp er II d som lå på Skorte
hekl?, den første seuiren når man er kommet: opp den bratte 
Vikerlia. Berte er på besøk hos Gunhild Marie Smerud 
på Sandvikbua på Vikersetra. (Foto: Tlw. Oppcrud) 

Den gamk seterveien oppover Vikerlia Jigger 
mosegrodd og· f.orlat:t. Del h~kcs ingen skrammel av 
kje rrehjul over stener og· tuer. r dag er det en annen 
vei som lettvintere ly,rcr folk til fjells og seters. For 
her oppe finnes det: enda en soter hvor mennesker 
og dyr lever i trivsel og harmoni de:n lyse sommer
tid. Hei- oppe i lia er et utsyn over dalen og fjorden 
wm vekker en tanke på ham som diktet og skrev 
så va:kkert om: ... dalen vår, eler Sperillen går ... 

Den er vakker denne bortgjemte dalen mellom 
koller og 11uter, og Viker blir perlen av al.le de 
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skWnne s,teder som her finnes. Oppe på h16gda fin
ner jeg minner fra barndommens dager, elet er 
«EHerstubbem~» historie som vi engang fikk høre 
av bestemor når vi sammen gikk her på setervei. 

Under denne gamle trerota, som klorer seg fast 
rund~ en bergknaus, fant de gande et skjulested. 

Her var det t9>rt, og .igjen var det disse ting som 
for folk i gamle dager var verdifullt og ns,idvendig 
og rnåtte ,tas vare på og gjemmes. Det var knusken 
og flinten som var deres «&katt» under den gamle 
stubben. Uten dette kun.ne ikke den shtne ty>mmer
hogger klare de harde vilkår her oppe. Uten dette 
bl e det ingen «kaffetrøst» og varme til svette ryg
g·er ... 

Og her finnes krØttersti mellom tuer og knauser 
hvor graset og lyngen er frodig og gr9>nt. 

Mitt 9.ke fanger lyden av bjelle og lokk, og i dag 
får jeg sitte i seterbu og spise den herlige seterkost. 

Her på Opperudseter eir det ingen mas og jag, og 
i disse hannonfake omgivelser finner vi Ingeborg 
og Anton som hei- på sin seter er den cldg·amle 
tradisjon tro. Vi 9)n!Sker at de må få leve her i fred 
og ro i sin egen lille verden i mange, mange som.rer 
fremover. For så kan vi som går forbi få glede oss 
over dette, det gir oos et pust av minner fra svundne 
tider på setervoll ... 

:.vJin vei går videre mot ves,t, men her er det noe 
som er bO'rte av alt de1t:te som gav naturen her inne 
det rornantiske skjær. Her snor seg nå en vei, hvit 
og bred, den .skjuler alle de morkne små bruer og 
rare stene som enga.og fantes heL Det er bare igjen 
et så,,rt lite minne om steinen som gjemte even:tyret, 
dette forunderlige eventyret som skapte både for
undring og skrekk. For her et sted fantes engang 
virkelig spor otter «jutulens» fot, i hardeste gråeste 
sten. Og med la.n ken. på dette for.ferdelige store 
uhyre dro vi nok mangt N sjelvende sukk. For i 
barnets tanker, det kunne jo skje igjen, at «jutulen» 
tok en t,ur ... 

HØgt oppe i lia står Fiskekjenns-furua, omkranset 
av røsslyngens vanne .r9>dlilla skjær står den som en 
vaktpoot, et fredet forunderlig- minne. 

Men enda en setervoll vinker i det fjerne, det er 
Viker-seter. I dag er her stilt, ingen lokk fra seter
jentens lur ... På den kjempestore stamme jeg set
ter meg og tenker, at denne vil ligge og minne om 
en storslagen tid som forsvan;t . . . Og over himme
len seil.er hvite hitte sm~ skyer mot fjellet som alltid 
vil ligge der mørk,t og hemmelighetsfullt. Det vil 
lokke og kalle med nuter og urørte daler. Der finnes 
ingen bebyggelse og brede veier, der kan vi enda gå 
og s9ike og finn<: fred og ro i tanke og sinn ... 

Gunn .... . 
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RELIGIØS OG VERDSLIG 

ORGANISASJON 

i gamle dager 

For en del år sic.le ll skrev riksarkivar 1\ sgauc SLein
ncs en bok om steder som h.et<.'r Hw,by eller på gam
nwlnorsk «llusebyar». H an vi~er i boken hvo1 ledes 
disse stedc11 e finnes spredL utover hdc Norge, og 
må antaes å h a fulgt Ynglinge-eu cns (Haralcls
euens) vei fra Uppsala til Norges trone. Men sted
ene finnes ik.ke i de områder .!>Olll h~>ne til den del 
av .Eidsiva ti ngslagcn. senn lå vest for .\-lj~>sa. Det er 
Toten og Land, sorn i gamle; dager var 9>vre delen 
og det er Hadeland og Ringerike som Yar den ytre 
delen av del som bites f-facla-(ylket. I det f~kste 
området (i 1111c·T vi Flikkehaug på Vcstl"e Toten og 
i det andre området (inner vi Flekshaug i },sbygda 
på Ringerike, Stedsnavnet Lydes «FylJ... ishaugr», og 
det er all m ulig grunn til å anta at det på disse sen
trale stedC'r ule holdt halvfylkesting, hvor alle frie 
menn m~Hte opp for å Ul del i forhandlinger og 
rettegang. Vi rnå kunne regne med al et slikt tiug 
har vært ordnet og har hatt samme funksjon som 
tingene i Island, men vi kjenner ikke noe særlig til 
det. Til og med Ei<lsivating~loven er stort sett gått 
t.a.pt. 

Det var Halvdan Svarte som orga nisene Eidsi va
ting en g,rng fØr 850. Vi kan vel også regue med 
aL de landskaper vest for Mj9>sa, som er nevnt oven· 
for og som hylrte til Eidsivat ingslagen, oppr in nelig 
må ha tilhfSrt Sigurd Hjorts rike. Halvclan Svarte 
gi(Lel seg med Ragnhild Sigurdsclalter etler al 
Sigurd Hjort var d ~>d, og ovcrLok vel den gang riket. 
Når det ikke er noe «Huscuyar» i deHe 01nrå.det, 
må. man vel ha lov til å regne med at det var en 
tilstrekkelig god administrasjonsordning i omr!tdet 
t idligcre, og at denne er l>liu bclwldt. Spf)rsmakt 
er da om vi kan finne ut noe om hvor det ville ha 
vært «Huscl>pr», hvis det ikke hadde vært admini
strasjonssentra her 1"9lr. 

Ska l vi forsøke å finne no<' ut om det:te, ka11 vi 
kanskje helst ta for oss den religiØl;e inndeling i 
hedensk tid. · 

Ser vi fØrst pfi Uaugsbygda, kan vi feste oss ved 
det gamle Vang, som t.y<ler på at del har vært kult
sted i det fri her. Dette ha r sikkert stått i nokså nær 
forbindelse med Sa:trang og H aug. Vi ka n vel i al le 
lall gå ttl fra at elet gamle Vang ikke har vært så 
langt fra disse stedene og fra LØkcu eller på gam· 
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meJuorsk «Leik.vin», som jo også må ha vært el sam
l ingsstecl for folk i llaLigsbyg-da. På den vestre sidcu 
av Randselven har vi gårdeu Hov. Kavnet tyder på 
at <let har Sl~lt et hov her, og vi kan da anlakc-Jig 
trekke den slutningen at llc lle s ted et. er yngre enn 
Vang med kultsted i det fri. Del er mulig al man 
kan trekke en konklusjon til a,· dette, og det skyldes 
al ved et hov hadde man en y>verste religi1>s leder 
- hov-goden - som l>il tnli<lig var den verdslige leder 
og hØvdiug. Det kan derfor tenkes at Hov gård på 
r.t eller an nc t. tidsp1mkt har ovcrtatc S,1:Lrangs plass 
som hylvdingse,te. Vi kan bare gjelle p å at delte h ar 
fu nuet sted den gang den danske konge-et.ten fra Leire 
på Sjelland uLvidoL siu makt i Norge. Sagaen ror-
1eller jo at Sigurd Hjort var av den ne etten , og han 
har sikkert hatt sine danske forgje ngere. Sk11ll c an
takelsen om Hov Gård være riktig, er vi i Haugs
byg·da kommet frem til to adminis.ttasjonsse11Lra, 
som har fulgt etter hverandre, først: S,ctrang/ 11 aug 
og senere !lov. 

La oss så se på fot holdene i Lunder. Rlam kult
navn nevnes i litternLuren bare Hovland. Hovland 
an:las å. h a vært en cicnclorn som ha·r li lhfkt hovet, 
og det er sannsynlig at elet er her, hØyt og fritt med 
godl utsyn over bygda, al I lov-goden, h9,vdingen, 
1Hu· bodd. Selve kul~t.edct seT imidlenid nt .ril å ha 
ligget på den andre siden av Songa C'lv. Vi har her 
det gamle navnet Lundr, som gfff igj<'n i Ltrndes
g~rd. Dette tyder pft el kultsLccl i det fri. Vi vet a.1 

clcn eldste kirken i bygda lå her, og kjenneT histo
rien om kirkenØkkclcn som ble fu nnN av H erman 
Oppen og som nå er n~~kkcl [or kapellet i SLr9}m
$;h1.bygda. Vi vet :1L etter ga mmel skikk ble de 
f{4rste ki rkene of1e lagt der hovene vnr. Vi m å da 
kunne anta at det har vært en sammenheng i kule. 
dyrkelsen i Ln ndc11, f~Srst med dyrkelse i det fri, 
senere ved hov til kristenclomme·n OVC'Nar og det 
bygges kirke på samme sted. 

V i flytter over til Tyristrand. Også her har det 
vært hov. Vi har gilnbnavneL Hovin, som tyder på 
at denne eiendomrnC'n rnå ha tilhØrt hovet på stedet. 

Dot er interessant fordi det kanskje kan antas at 
skikken med å bygge hov kom til Norge i folke
vandringstiden. Ved de nettopp avsluttede unde1·· 
sØkclser på i\Iære i Nord-Trøndelag fant man under 
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kirkegulvet rester av flere bygninger, og den eldste, 
som man også kan anta var del eldste hov på stedet, 
så ut til å datere seg ti.lbake lil ca. år 1100. l1ygge
skikken syntes å være den samme som ved Leire, 
og den danske innflytelsen. synes altså å ha gått heh 
dit opp. Hvor h<>vet lå på Tyristrand, finnes det, så 
vidt vites, ikke noen tradisjon om. Kirkesledet er 
en mulighet, men ·kan noen hjelpe til rned navn 
eJ.ler tradisjon, -som kunne gi en nærmere stedsan
g-ivelse, ville forskerne sikkert være 'takknemlige for 
å få opplysning orn dette. Kommer in.tet nytt fram, 
er det vel -rimelig-sl å anta at hovet Jå på Hovin, som 
da både var kultstede t og· hylvdingesetet. 

Hopper vi nå opp til Ada], finner vi ingen kult
stedsnavn der. Vi hair bygdel>orgen ved Semmen, 
som må antaes å vise til noen tettbebyg-gclsc eler alle
rede i folkevandringstiden. De t er allikevel mere 
rimelig å tro at det gamle kirkested i Viker har 
vært byg·dens knltsentrum. Selv om det ikke er noen 
tradsjoner om dc1t, skulle det ligge nær å anta at vi 
har hatt samme utviklingen der som i I.under, kult
sted i det fri, senere et hov og til slutt kirken. Fin
nes det navn på s,tedet, som kunne styrke en slik 
oppfatni.n:g, ville det nok være av intercss-e å få 
kjennskap til dette. 

Tar vi nå veien sydover igjen ti! Heradsbygda 
i ::--Jorderhov, finner vi et gammelt kultsted på Ve, 
som ligg·er nogenlunde i sentrum av dette landska
pet. Her må det ha vært kultsted i det fri, og kan
skje også. tingsted. Hf>vdingesetet må ha væ1°t på 
Veien. 

Det gjenstår nå å. se på Norclerhov hovedbygd og 
Hole. Her kommer vi bort i virkelig s-wre sp~ksmål. 
Det ser ut til at det har vært to riker på Ringerike i 
gamle dager. Når delingen er oppstått vites ikke. 
En indikasjon kan være at N'orderhov (Njardarhov) 
kan være en eldre kultplass enn de hov som fantes 
i Hole. Skal man gjette på når delingen av Ringe
rike kan ha fonnet sted, er det vel naturlig å tenke 
seg· at det er omveltningene i folkevandringstiden 
som kan ha forårsaket delingen, slik a:t de gamle 
h~,vdinger har klar<t å l>eholde den nordre delen, 
mens den søndre elden er blitt tatt av de innvan
drende danske slekter, som har opprettet Fr~>y og 
Fry>yas hov. Fr0y og Frøya var i nordisk mytologi 
barn av ::\!jård. Den slekten som er blitt sittende i 
Nordet:'110v kan tenkes å være av dem som har navn
ene Ring og Dag og som Alfhild R.ingsdatter fra Rin
gerike tilhØrte, hun som ble en av Harald Hårfagres 
hustruer. Vi må vel også kunne anta a:t Dag R.ing-s
s9>nn som opptrer på Olav den Helliges si<le i Stik
lestadslaget tilhører samme etten. Den eldste i etten 
kan da antaes å ha hatt embedet som hov-g·ode på 
Njanlarhov, men kanskje ikke kongeverdighet på 
Sigurd Hjorts tid. Det ser ut til at Sigurd Hjort har 
vært konge over i alle fall både Ringerike og Hade
land. 
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Grensen mellom Hole og Norderhov må rna11 
kunne anta, er eklgarnmel. Den gjfk noen rare b9~y
nin.ger. På Østs,iclen av Steinsfjordcn er årsaken klar. 
Her er det Steinssetcra som tillegges Hole. Ved 
Storelven er det et område på vestsiden som til
hører Hole. Her er gården R9.>ssholmen, « Heste
havnen». Kanskje vi kan trekke den slutningen at 
området har hv>rt inn under .Frøyshov, for ved siden 
av fruktbarhecssymholct grisen, var hesten også et 
kult-dyr i .Fq6ystroen, men det måHe være }'akser. 

Dc~t er nokså naturlig å ·tenke seg at det gamle 
sentrum på Ring·erike lå ved Norclcrhov, men der 
er meg·et som taler for at det er ved det gamle Helge
land at man finner det eldste kultstedet Skulle man 
peke ut en bestemt plass for det opprinnelige kult 
sted i det fri, ligger det nær å tenke seg området ved 
Hole kirke, hvor man også skulle kunne tenke seg 
et tingsted der hvor presteg·årclen nå ligger. 

Et gammelt navn på området ved elven er Strei
tuland. Dette har vært >tydet sorn. «S-tridslandet», 
altså et sted hvor det har stått et stort slag, men det 
er kanskje ikke så sikkert. l~n strætar betyr en rekar
Fant. Det er det elven er på denne strekningen 
nedenfor Busund. Den har gjennom årene gravd og 
lagt opp og gått i store svingninger. Her er en rekke 
gamle J9~p og 1Øker. Det er nok riktig at våre forfedre 
sloss overalt hvor de kunne komme -til, men i dette 
tilfelle kan elet kanskje være landskapet: som har 
gi,ot navn til området ovenfor Storelvens utJØpsos i 
Tyrifjoinlen. 

Det er lite vi vet om den fruktbarhetskultus som 
ligger bak dyrkelse av Njård, .Fr~1y og Frøya. Det er 
helt på det rene at h~~vdingcn også v,tr ylverste prest. 
Detite skal vi ikke glemme når vi ·tenker på Sigurd 
Syr. Syr var et av .FrØyas tilnavn. Tilnavnet finnes 
o.gså brukt av andre i Ynglinge-etten. Når Olav 
Trygva-s,son kristnet Sigurd Syr, Asta og- antagelig 
primsignet Olav Haraldss~Snn, senere den hellige 
som ble endelig d~~pt i Frankrike, var det. ikke hare 
kongen som ble kxis,tnet, men dyrkelsen av Fr~6ya, 
som ela hersket i religiy>s hens-eendc på Ringerike, 
rni~tet sin yppersteprest. De fleste av folket gikk nok 
sikkert etter dette også over til kristendommen. 

Så •tilbake til den ve1·dslige organisasjon i Hole og 
Norderhov. I Norderhov synes saken svært klar. Vi 
ser av senere betegnelser på. de enkelte deler av 
Norderhov at on1rådet omkring Norderhov kirke 
kal1tes for «Hovedsognet». Vi vet jo også at de faste 
rettslige ting gjennom. åPlrnn.drene har fulgt gårdene 
i umiddelbar nærhet av J\'orderhov kirke. 

Når det gjelder Hole, vet vi mindre. Vi kjenner 
til at det retts] ige ting ut igjennom årene ble holdt 
på By. Det kan være sp~ksmål her om ikke «J~y» kan 
opp(attes som et av de vanlige «husebyar», som etter 
hvert ble opprettet på andre s.teder i Norge. Asgaut 
Steinnes peker på at innimellom, og i passe avstand 
fra husebyer, lå elet gårder med navn sammensatt 
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med gudenavnet «Ull», ~om kunne oypfaltes som 
sekundære administrasjonssteder. I Hole Jigger 
Ullern og J3y sammen, og dette kan kauskje bestyrke 
tankc11 om at <let verdslig·e admi.nistrasjonsstccl lå 
her. 

Til slutt vil jeg gjerne nevne at Ilolc og· Norder
hov var delt i «fjerdi ngcr». Fra opprettelsen av sko
levesenet omkring 1740 har vi bevart navucne på 
samtlige krcl'sc.r. 

De fleste kjenner vel navnene på en del, men 
kanskje ikke på alle, så. de gjengis hor: 
a. Østre Hole: Holefjerdingen, BØnsnesfjerdingen, 

Ornesfjerdingen og Sleinsfjerdingen. 
b. Vestre Hole: Ytre Strandfjordingen og Tyri

strand. 
c. Norderhov Hovedbygd: Hove<lsognsfjerdingen, 

Vegårdsfjerdingen, Su·andefjcrdingcn og Herads
fjerdingen. 

d. .llaugsbygda: Vangsbygdsfjer<lingen, Asbygdsfjer
djngen og Ulkråsfjerdingen. 

e. Sogndalen: Ytre Sogndals{jcrdingen, Midtre 
Sogndalsfjerdingen og Øvre Sogndalsfjerdingen. 
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f. Arlalen: YLre Aclal.sfjercling·c 1J, søndre !\dabljer
dingen, .\(idtre .\clalsljcrding<'u og .!\'ordre ..\dals
fjerdingcn. 

.Som rnan sc~r er det i alt 20 fjerdinger dkr «['jord
unger», son, finnes på Ringerike. Det kan kanskje 
senere bli all ledning -til å komme tilbake til denne 
oppdc-lingcn, so111 peker bako\'Cr i tiden, og som 
kan ha hatt oppgaycr og fllnksjon og~a tør områd
cuc ble skol ekretsc•r. 
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