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RINGERIKE 

SVARTEBOKA 
Tm'IS de store fremskritt som er gjort her I 

landet de senere 6.r på praktisk talt alle om
råder, horer vi enni folk snakke og skrh·e om 
cde gode, gamle dage.. SpØr vt si: hva er det 
vl har gått tapt av? Hva er det vi ønsker til· 
bake av cde gode, gamle dage?. - Det vi for
binder med di.ue svundne lider er vel helst en 
forestll\lng om fred og idyll, rørst og fremst 
kan!.kje fred l sinnet, - sinn!.ro, 

I vtrkellgheten var det nok si som si både 
med freden og Idyllen dengang. Noen ganske 
få levet uten økonomiske bekymringer, men ror 
alle andre var livet en kamp for tilværelsen, 
et evig slit med tanke på en eneste Ung -
l skarre mat rra dag til dag Og som dette 
Ikke skulle være nok, lå folk under for en over
tro som vt Ikke kan gjøre oss noen forestllllng 
om. De trodde seg omgitt på alle kanter av 
a llslags u.synllge åndevi,..ener .!IDl1l drev sitt 
sp\11 natt og dag. Det var Ikke bare almuen 
som lå under for denne overtroen. helt til topps 
lå den som en mare O\'er hele landet. På dette 
område levet folk I et middelaldersk mørke 
helt til for 150--200 år siden. Eventyr og sagn 
som er underholdende lesning for oss, var for 
Ikke lenge siden dødsens alvor, og de represen
terer tross alt de lysere sider av folketroen 
Lengtr nede I folkesjelen lå skjult en overtro 
som ikke U.lte dagens lys, som Ikke kunne 
snakkes om mann og mann lmellem for Ikke 
å nedkalle åndenes forbannelse. 

I ~svarteboku har vt en håndgripelig måle
.stokk for hvor dypt forankret overtroen var og 
det skal Ikke meget fantasi til for å forestille 
.teg hva Svarteboka må ha rort med seg av red
sel og gru og av åndelig og materiell under 
trykkelse. Nei, det var nok lite fred å finne l 
de gode, gamle dage 

Rundt omkring I vårt land og I utlandet 
llgger eksemplarer av Svarteboka, I biblioteker 
og I andre lnsutus)oner. Det er lngm hygge
lig sengelektyre vi her få r servert og det er 
nifst l tenke på at dette har våre forfedre få 
ledd tilbake trodd pA, fullt og fast. 

Der er bevart en avskrift av tn Svartebok 
hvor avskriveren har stoppet opp under skri-

vlngenogglttuUrykk forsinebeW!nkel!gheter 
angående det han har gitt -5eg ut på 

VI leser det: cOen dag du tenker å lose de 

onde inder skal du, når du stAr opp, først be
tegne deg med den unge Lucifers navn, og du 
skal vaske ditt ansikt og kjemme ditt hår I 
samme navn. Du skal gå ut I deres navn og sl: 
Alt det Jeg tar meg rorc Idag gjør Jeg I den 
ypperste Lucifers navn og I alle djevlers navn 
som er I Heh·edes avgrunn. Og nir du vil mane 
de onde ånder skal du være altne og du skal 
sl detle før du begynner A. nevne dem: Jeg for
averger Gud som har akapt meg. Jeg forsver
ger J esus som har gjenløst meg • - - Her 
stopper han opp, mannen som skriver, og sky· 
ter Inn for egen regning: cDelte er fælt, Jeg 
vil Ikke skrive mere av det.• - Men si har 
han vtl bladd mi utover I Svarteboka og run· 
net anvt.sning på et eller annet som kan ha 
frlslet ham. Det kan ha vært dette: cAt gjøre 
kvlnder kjær I dlg.• Om det leser vi I Svarte· 
boka: cNaar du hitter eller !Inder en Heste.Ylo 
med søm udl. da lag den op og til den venstre 
Side, hold den bag Ryggen, lag saa et Søm 
deraf, og naar du tager det, sig saa dis.se Ord: 
Herud I Fandens navn. Behold Sømmet. Hvil
ken Kvlndes person eller P!ge, du rører ved med 
dette Søm, hun lØber straka erter dlg og elsker 
dlg • - Eller han er blitt fristet av lykke I 
kortspill. Om det som må gjøres I den anled 
nlng leser vt; cTag et Klover Blad og 6kj~r 
avundt 3 Gange omkring, kast det saa paa 
Ilden I Fandens Navn, tag det Igjen og læg det 
paa den Sted, du ataar paa, eller l din venstre 
Sko. at Ingen det ved. Saa vinder du., 

Hva det nå kan ha vært som har fristet man 
ntn, si fort.setter han I hvert fall etter sin 
Apenhjertlge avbrytelse, - og forakriver seg 
Ul Djevelen. Om meget ellers kunne være 
uklart og svevende\ Svarteboka så var denne 
forsvergelsen Ikke til å mlsforstA Og det var 
drøy kost for den som var tynget av middel 
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alderens myatlkk og overtro og som hadde 
inder omkring seg lll daglig som voktet p6 
hvert skritt og på alt han foretok seg. VI leser 
videre: cJeg forsverger den Helllgind som har 
helllggJort meg, og undergir meg helt den høv 
dlng,ungeLuclfersrlke,motathanskal tjene 
meg I det Jeg begjærer og behøver, - for hvil 
kenJeg ,1tadfeslermedmittegetblodatunder 
skrive .• 

Dermedvarpaktensluttetogden varikke 
lett t\ slippe fm Djevelen selv l de rorskjel 
llgste skikkelser og med et påheng av usynllge 
smådjevler ville komme og kreve silt når tiden 
var Inne - A lure seg fra sine forpliktelser 
ved t\ kaste Svarteboka, stenge den tilsjøs pi 
40 favner, nyttet Ikke Heller Ikke å brenne 
den Den kom alltid tilbake av seg selv. like 
hel Ja, vi vetatdetharværtsklkk at Svarte 
boka ble lagt I kisten sammen med eiermannen 
når han var død og .skulle begraves. Det enes 
te som da kunne redde ham fm evig fortapelse 
var hvis der fantes en som ville overta den og 
forskrive seg lll Djevelen I den dødes sted 

Ellers hadde eieren av en Svartebok den ut.
veien Ul A bli kvitt den at han kunne gt den 
til presten Denne utveien skulle en tro var 
denslkreste,hvlsprestenvaravderimellgeda 
Mendetmåltelkkekomme utblantfolk,da 
var man ferdig For det var Ikke bare kvinn 
folk. hekser, som ble brent for A ha alliert 
l('gmedDJevelenTrossaltvardetlkkeurl 
mellg at Svarteboka havnet hos prtsten, for 
der horte den rettelig hjemme Det var en 
prC$t &Om hadde hatt med seg den forste Svar 
leboka til landet en gang i 16006.rene, ble det 
sagt Og det var prestene som sorget for nye 
opplag og forsyninger 

Fra Telemark har v! mange historier om 
Svarteboka En gamling som hørte hjemme 
der ble for mange lr tilbake frittet ut om Svar 
teboka, og det han fortalte er skrevet ned 
cHo var saa ator som alnakka. ska eg sela, og 
utapaa "a prenta mæ .svær raud skrift Sorte 
bogen Skrifta va hell!!$ vanleg bibelskrift mæ 
IYarle bok.stavar Men all saa maaue e\n ltsa 
dengalel'l!gen Du vl\veta korleis del feraat 
naar del vigde seg lnnaat boka? Dæ gjekk fe 
seg sllk, dæ: Daa skulle du taka boka lnnonner 
armen paa bare skrolten, og gan Ul alters mre 
hoillk Men fyrst \aut du sela at du gjorde 
dæ I den Vondes namn Naar du hadde teke 

ukkermenten saa va du vigd Inn mæ boka 
Den som VI'. vigd han va Ul Jaa mangt Han 
skaffet seg vek.selpænlng au Dæ va pænlng, 

t1D}~· 
('-,IA!l'>l~•I"" .. ~• ... tn/1 •• $Nrl-

hei.sl gamle sølvdalerar som va slik laga at 
del kom attende naar del va bitala uL Hadde 
eln s!lkcua va dæ greldt aa bil rlk• 

Noen eksemplarer av Svarteboka kom nok J 
ny og ne til menigmann, men det var forst 
langt frem I Uden at den kom utenfor en 
meget inever kreti;, Og da det forst var kom 
melslttangt,bledeneuerhvertoppllpedd med 
allslags lokaleråd forurådsomdetforsltvldt 
ofte YPr mere mening I enn l det vl kan finne 
l de eldste ivartebøkene Svarteboka ble elter· 
som tiden gikk en mere profan Klam Klok bok 
(nn en real svartebok Og den ble en ulgsvarel 
Flerestederle5l'rvlatrolkfornatnhundrelr 
tilbake kjøpte Svarteboka I 0.,lo av kremmere 
som hadde den med fra Tyskland Svært ofte 
er den skrevet pil. et blandet 1prog, latin og 
tysk, t.sprengtord og setninger fra de rorskjel 
llgeakandinavlskeland 

Til de forholdsvis pyntelige utgaver som Yl'· 
sentl!g inneholder kjerr!ngr,d, horer de tre 
;'!vartebøkene vi kjennerfra Ringerike Den ene 



er en cKonsl.ebogo som skriver seg fra SOkne· 
dalen Den er cud Sæltet ar Tyge Brav Paa 
Clobenhavns Slaat 1592,., står det I etlerskrif 

I ,.~ . •• , J . - ·:-., - ~ 

Den andre er et 111.e håndskrevet hefle I 
Unlvenltel6blblloteket I OSio som vWtnok skri 
ver seg fra Gudbrandsdalen men som kom Ul 
Ringerike med en mann, Ham Pedersen, som 
dodel 1849 TIi Unlversltetsbiblloteketkom bo· 
ken fra professor Moltke Moe,Jorgen Moes 
sønn, som Igjen hadde fåtl den av Ole Dæhll 
11885 

Den tredje og sl.!te Svarteboka fra Ringerike 
er også kommet fra Moltke Moe, men dens 
hlstorleforøvrlgkjcnneslkke. 

Når det het seg at Svarteboka opprlnnel!g 
hørte hjemme hos prestene, var det fordi de 
kunnebrukedenutenåløpenoen risiko. Pres 
ten kunne ta Djevelen I sin tjeneste og sende 
ham t!lbake dit han hørte hjemme etter avbe· 
nyttelsen, for bak presten stoslerkere makter 
enn de han mante frem ved hjelp av Svarte· 
boka. Men det måt.te være en prest av den 
gamle skole Og den gamle skole det var Wlt 
tenberg-akolen, <Den sorte Skole• , eller <Ned 
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gangsskolen, som den også ble kalt Det var 
universitetet I Wittenberg: Alle prester 50m 
fikk ord på seg: for å ha Svarteboka og derfor 
kunne mere enn sitt Fadervår, som det het, de 
hadde gålt Wittenbergskolen. Hvorror akku 
rat universitetet I Wittenberg hadde fåtlord 
på seg her I Norge for å være utklekn\ngsan 
stalt for åndemanere, er ikke godt å sl Ikke 
sjelden var det forresten presten selv og det 
han foretok seg: som ga foranledning t!J troen 
på at han drev med svartekumter. Særlig mis 
tenkelig var det når det kom en prest som 1 
tillegg til sin prcsteeksamen hadde en un!ver 
sitet.sgrad, en magister Da var det ikke tvil I 
fol kesje!en om hvordan det var fatt med ham 
Magister? Pekte Ikke det tydelig nok hen pl 
magi, - cSvartmagister. ble noe i retning u 
et skjelsord Det oppnavnet flkk en forhutlet 
teologisk student I Oslo I 1600årene. eller lun 
skje var han kandldat,somaldrl fikk noe em 
bcde Han drev med åndemaning og alsbgs 
trolldomskunster Det sto skrekk av ham or 
Svarteboka hans Lauritz Udb!næus het han 
og det ble fortalt at han var født utenfor ekte 
skap som sønn av rektor ved Christiania Kathe
dralskole, Søren Udbye 

Denne Udbinæussen. som han ble kall, had 
dedetmedå strelferundtlstrokeneomkrlnr 
Oslo, og det er sagt at det ikke fantes en mann 
mellom Norderhov og Enebakk som d.get i 
nekt.e ham mat, husly og brennevin når han 
kom rekende med Svarteboka Hos HMlum 
presten l Bærum slo han seg ned en lid or 
både herfra og fm Lommedalen ble det forti.li 
de utroligste ting om hans trollkunster og C•n 
testreker. At det var farlig A nekte ham noe. 
fikk Bjom Elgstøa i Nordmarka erfare Han 
bodde så langt fra folk at Udb!næussens rykte 
vel Ikke var kommet ham ror øre Bjom li P' 
fiske ved Katnosa da denne fremmedkartl'I 
kom Noemateller drlkkevardet!kkeåfåder, 
sa Bjørn Dermed dro Udbinæussen ned til nn 

:td!~:t[;::t!V::e~1:k:e:: v:~nfl;!nh~ ::t 
nosa og vannet lå flskeløst I 200 Ar Forte\~ 

::,~ ~:t ::~eæ~~~:·::1~n;:t:~~ ~r 

Sv~re::~~k~:~r~t::~;;n Udblnæu~~d:: 

:~1:1:;: r:;~~l~:e:~~o~
1
:re ~~\:~ om .oen 
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sorte Skole. I Wittenberg. Di.Ue historiene var 
vel det eneste som kunne sette dem lllt I re 
spekt og 5katre dem tilhørere og - levebrød 
En mist.anke tor man nok ha om at gamle tro
ende katollkker med glede kolporterte dluc hl 
storiene om untverslt.ctct i Wittenberg, unlver 
siteteL hvor Martin Luther, kjetteren, hadde 
ståU på kat.etret og dosert sin vranglære for 
.,-tudent.cne. 

Om opprinnelsen Ul Svarteboka fortelle, det 
at den ble funnet I Wittenberg og ble t.att I 
bruk I d)en $0rte Skole-. Den kalles I andre 
land for Cyprianus, etter en hedensk trollmann 
av samme navn, ,om gikk over lll Kristendom 
men, b!e bl.skop og led martyrdøden I Ar 290 
Alt I den Udllge Middelalderer Cyprlania, troll · 
clomsboken, omtalt I latinske og greske hind
skrifter Det heter om denne lntemujonale 
SYartcboka at lid Ikke biter på den og at den 
som eler den ti lhører Djevelen og må utføre 
en mørket.s gjeming hver dag. Til g}engjeld 
stilr alle Helvetes makter gjennom Svarteboka 
tll tjenesle med å utfore alle de gode og onde 

,il .. . 

1::it.~·~:~ ~= ;~~, ~-.-1-

f:!':.~-~ ~~~!;,/;!C #-;;:i.~:. 
:.-~-:O-)![f:.,.;,,. .. J~-;1.c.,,.- ... , 

t!f4?f:7t::~~ y z;~-4;~ ~-~. : -- ---·1 
t, t ·Yd'~ 

/~;~~~.f.fe'.i 
• a" •r: ; hr :.J:u. -;4f.---,--.• U~":":" 

gjerninger han målte onske. - Om WllUm
berg.skolen ble det fortalt at Cyprianus, Svarte 
boka, var eneste lærebok og at dm slo seg selv 
opp og Igjen. Noen læremester var der Ikke I 
skolen, bare en sort hund gikk omkring med 

mat lil elevene Nll.r kandidatene var uteksa
minert og skulle forlate skolen motte OJC\·elen 
opp I egen perw:in og forlangte ant, tll takk for 
Svarteboka som de nybakte prestene fikk med 
#g NOl'n slapp lettvint. Vi horer om flere nor
ske prester som bare hare eu strompebånd, det 
andre hadde de måttet gi fra .seg I Wittenberg, 
Andre måtte gl fra .seg skyggc-n sin og gikk 
gjennom livet uten skygge Det forlelles også 
at Djevelen krevet den kandidaten som hadde 
dArUgst karakter Ul eksamen Denne presten 
måtte sA tjene Djevelen all sin tid Det var vel 
disse sinkene som ble •Svartmagistre• med 
tiden 

Tar vi for 05S et utvalg av de pres ter og an
a re teologer her I landet som har hatt ord på 
aeg for å ha Svarteboka, er det Ikke vanskelig 
1 se at enten horer de Ul de beste og dyktigste 
eller de hører til de dArllgste. evige studenter 
og folk i;om hadde gjort seg umulige på en eller 
11nnen måte, uvartemaglstre•, som Udblnæu.s. 
OjennomsnltLspresten. den Jevne og trofaste 
sliter. hadde Ingen chanser t!I å oppnå ære
frykt og berommclse med Svarteboka. 

cMirakelpresten ble de kalt, de gode preste, 
ne med Svarteboka Det var folk som Peter 
Oas.s. Haru Strom på Eiker. Jorgen Sdilve, 
Bjellandpresten. og Kristian Holll t , Røyken 
pres ten Om Røykenpres ten, Krllltlan Holst, 
som er en lyplsk representan~ for • Mlrak;el, 
prestene•. skriver Albjornsen I cPlankekJore
ro: cDet var meget Ill mann, den Røyken, 
presten Han hadde Svarteboka og han kunne 
lese l den like sA godt fremltng.s som l.>Oklengs 
og han kunne lese og binde på en gang. Oud 
bevares for en mann det var, både til å legge 
ut og maneDJevelen •-

Når cMlrakelpre.stene. fikk ord på seg for å 
være vel bevandret I svarlekunsten, sA var det 
Ikke bare fordi de gjorde seg bemerket som 
pmler Det var vel sA meget dem kunnskaper 
på andre felter som gjorde dem fortjent til 
Ulelen De var kulturpersonlighe ter disse pres
tene, representanter for 011plysnlnptlden. De 
kunne f eks. ha medlslruke kunnskaper som 
kom til nytte I et knipetak og - skapte hlsto, 
rle. Særlig ut.salt for folke.snakk var de som I 
forbindelse med \nieres.ser ror fysikk, kjemi og 
astronomi drev eksperimenter. Roykenpresten 
drev f. eks. med ryslske eksperimenter I sitt 
laboratorium Det var noe som lå sA helt uten-



!or folk5 begripelse. At en kollega av ham som 
drev med lt lage gull biesett på med skep.!I.!, 
kan vi bedre forstå. - Så gjeme de ville, har 
det sikkert vært umulig for cMlrakelprestene. 
lt avsanne de hl.storle.ne som ble fortalt om 
dem. De kom dem ve\ aldri for ore heller. 

Ander og maning var dagligdagse ting for 
folk dengang. Derfor målte de historiene som 
ble fort.alt om presten Ugge ennå lengt!r ute I 
fant.aslens verden enn de vanlige historiene 
Om presten Clemens Thue Sanulng I Tjoll!ng 
ble det fo rt.alt at han hadde Svarteboka. Han 
skal ha vært den siste som ble uteksamlnert i 
Wittenberg og det ble bestemt at den sisle skul· 
le Djevelen ha. Men presten lurte ham slt Dje
velen bare flkk skyggen hans. En gang det var 
dans et sted l bygden var det en jenle som sa: 
•Gid Jeg fikk danse så lenge jeg kan sanse,. 
Det skulle hun Ikke sagt! Hun kunne Ikke 
komme av gulvet og hun danset lll blodet spru
tet av nese og munn. Det ble oyebllkkellg $l'ndt 
bud etter presten Samsing. at han måtte kom
me med Svarteboka. Han kom sporenstreks og 
da han så hvordan det var fatt med Jent.a, 
at.akk han et hull I blyvinduet. tok frem Svar
teboka og Ul lt lese det forteste han kunne. Det 
var feltlt høre hvordan han truet og forbannet 
Djeveltn. Til slutt for Djevelen ut gjennom hul 
let. I Ylnduet og da ble det slik skri.I og rabalder 
at folk holdt på lt gå fra sans og ,5&mling. 

Om presten Lyng I Fåberg b!e det fortalt at 
han hadde Svarteboka med seg fra Wittenberg. 
Han var av dem som Ikke hadde skygge og der
Ul var halvparten av kroppen hans hvit og 
halvparten rød En gang han reiste hjem fra 
sognebud gikk karjolak&len l stykker og skyss
gutten sto der helt oppn\dd. cA, det er Ikke 
noe lt bry seg om,• sa presten, chan som har 
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gjort den Istykker kan også sette den Istand 
Igjen sett deg opp., - Og så kjørte de videre 
som Intet var hendt. 

Det var denslags historier som gikk på folke
munne. Og dette trodde folk på for et par hun
dre år siden, fullt og fast! Ja. så sent som 1 
1814 var der prester I Riksforsamlingtn pl. 

Eidsvoll som I hjembygden hadde ord på seg 
for å drive et vlrknlngsfum splll med Svarte
boluo 

Men - på den tiden var de l nå på det nær
meste slutt med kullsviertroen på Svarteboka. 
En historie fra Ringerike fra den tid som er 
gjengllt i cRlngerike~ for noen år siden, viser 
hvor liten respekt det sto av den Men den var 
der, og den ble brukt I et knipet.alt 

Det var en mann som hadde gått sc-g bort 
oppe I Holleia Gårdsgutlen som var med ham 
ropte og lette, men fant ham Ikke. Folk fra 
bygden kom opp og lette og lette. men han var 
og bie borte. Så fikk de tak I Gudbrand Na.k 
ket'Ud, han hadde Svartreboka Gudbrand ,ar 
uten reskcpt og frykt for boka og Djevelen og 
svarte v!lllg at, Jo, han hadde den Men han 
kunne Ikke bruke den. Så dro de med Svarte
boka opp Ul sklnnfellmakcren I Bråt.an Han 
var,karakteris tlsknok,enfordrukkenstudent. 
prestesønn fra Nord.land. Han kunne brute 
boka , og sammen med gutten dro han Ul stop. 
Da sklnfellmakeren hadde lest på de riktige 
stedene I Svarteboka, ropte han tre ganger pi 
mannen og - tredje gangen svarte han Dt 
fant ham død, hengende I en bjørk 

Men Svarteboka horer vi !kke mere Ul Dtn 
er vel blitt liggende I kjøkkenbenken på Nak 
kerud og vært morskapslesnlng for ungdom· 
men ! de lange vinterkveldene. Og denntd nr 
det slutt med cde gode, gamle dage•. 

Fredrik Schjander-
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husdyrnavn på Ringerike 

Når det gjelder namneskikk, har dtt aom 
kjent hersket større konstrvaUsme enn på noe 
annet område Tenk bare på de mange ,tt(U. 

navn fra forhlsto!isk tid I vårt land. Enda eldre 
kan mange av våre personnavn være, manns· 
og kvinnenavn. 

Mindre påaktet har det vært at også når det 
gjelder h1isdvrnavn, har tradisjonen holdt seg 
gjennom uminnelige tider. 

Da Jeg for omtrent en mannsalder ilden fikk 
I oppdrag å samle folkeminn er! min hjembygd, 
All llaJJJngdal, ble Jeg oppmerk.som pA at man 
fulgle gammel sedvane når det skulle scttell 
nam på kuene. For å få oversiktover dette nav· 
nestoffet. fikk jeg sko!ebama I hele bygden 
li! å foreta en lnnMmling. Det kom inn navne· 
lister fra ca. 400 gl.nier, med navn på tU.sam
men ca. 7000 kuer. 

Det var Interessant å studere dette mate 
rlale. 

Detvlstesegatdeallerflestenavn•arsam· 
mensattav to ledd: Kranse-lin, Duk-rei, Sylv• 
låg. Oard·pru, Lia-ros, Bonde.koll o,sv. 

Navnets første ledd henstille oftest plt far· 
ven, undertiden på gårdens navn, sjeldnere på 
etperaonnavn. 

Når det gjaldt navnets annet ledd, hersket 
den absolutte regel at navnet på koller alltid 
endte pt ·koll : Blomekoll, Brandkoll, Venekoll 
oev NO.r det gjaldt navnet pA homkuer deri• 
mot, var annet ledd meget variert, og aærllg 
vardetpllfallendeatdetoftebestoaveldgamle 
ltavelser,somdet tildelsvar vanskelig{!. for, 
&lllbetydnlngenav:-lln.·rel,·pru,·gJe,,.fA.g. 

Det var klart at denne navnegMng fulgte en 
fast og gammel tradisjon. For Bergtnslxmen 
kom,låJodeovre Halllngdalsbygdene meget 
avstengt,aå dette kan være forklaringen plt at 
tradisjonen haddeholdt&eg. 

Det er naturlig at Jeg har stillet meg det 

spørsnu\l: Skal tro hvorledes denne navnesk:!k· 
ken er på Ringerike? 

Plt Ringerikes Meieri fikk Jeg nyllg anledning 
Ul å gjennomgA. navnemalerlalet der fra alle 
Rlngerlksbygdene Det fore!A. navnellsler fra 
129 gårder, med navn på tilsammen 1215 kuer. 

En sammenllgning med Ultanget fra Al ga 
dette resultat: 

I) Også på Ringerike er det en hel del navn 
10m består av to ledd. - At navnet skal ha to 
ledd, er utvl!somt en gammel tradisjon og 
gjaldt også for personnavn: Hallvard. Stein· 
grim, Torkjell, Astrid, Bergljot, Ragnhild osv. 
Men det er !oynefallende at det på Ringerike 
Ikke på langtnær er så ator prosent av toledds· 
navn som I Al, mera det er svært mange navn 
som bare består a, etl ledd: Blomma. Dokka, 
Rosa osv. Også I Al kunne detl.e forekomme, 
men sjelden. Og det var I Al tydelig at ettledds
nama var oppstått av toleddmavn, som for· 
kortnlng for leth1nLhets skyld: Ul navnet 
Skautab!edetgittdenforklarlngatkuatgent
llg hette Skaulelln, cmen me kalle ho berre 
Skauta .• 

2) Av de ovenfor nevnte gamle endel.stne 
finner Jeg på Ringerike bare de to første: -lin 
og ·rel. 

Navn nå-rei er det bare 12 kuer som har. 
altså en i,.vhundre: F'agerrel,Oullrelosv. Der· 
Imot stAr også på Ringerike •lin høyt I kurs. 
Idet hver åttende ku bærer 111kt navn! I alt 
er det omtrent 60 forskjelllge navn av denne 
gruppe: 32 Rodlln, 18 Staselln, 15 Kranselin. 
It Qod!ln, 8 Fagerlln, 5 Fennelin, 4 Ro5elin 

""'· Om betydningen av ordet -lin sier Ivar Aasen 
atdeteretdunkeltordtkvlnnenavnldegamle 
viser. så som Lyselin, Mettelln og Sylvelln, og 
at det også forekommer I kunavn som Frølin 
o. n. En svensk forsker har mentA. kunne be· 
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vbe at ordet kommer av det tyske forminskel
sesordet -leln, som I gammel tid het -lin, og at 
det svenske kunavnet Frulln altså betyr liten 
fru , tysk Frii.ulein (frøken). 

Om-rel(d) sier Aasen: c:Bet}'rlningen er dun
kel; mhkJe: den redende, d.v.s. den som tilre. 
derogfrembærermelken• 

At de gamle endelsene -fAg, -gjev, -pru synes 
å mangle på Ringerike, betyr nok at tradisjo
nen er s,-ekket her. 

3) Navn på -koll forekommer bare itle gan
ger. Den absolutte regel fra Al om at alle koller 
skal ha navn på -koll, gjelder alt.så Ikke på 
Ringerike. 

4) Første ledd I navnet henspiller også på 
Ringerike aom oftest på farven. 

5) Foruten slike etUeddsnavn som er opp
stått av t.oleddsnavn (se ovenfor), er det på 
Ringerike en del etlleddsnavn som ikke kan 
ha slik opprinnelse, r. eks. Prinseue og Dron
ning. Duluten forekommer en del rene person
navn brukt som kunavn. 

Sammenligningen mellom Ringerike og Al 
gtr således aom tydellg resultat at opplosnln· 
gen av den gamle navnetradls}Oll er mer frem. 
uttden pa flatbygden Ringerike enn I fjell· 
bygden Al. Men også Ringerike har bevart res· 
ter av den gamle tradls/on. 

At også I Al navneskikken ikke lenger er sA 
helt sikker, vi.ser kunavnet Viktoria, kua hadde 
fått navnet av at cho var IO viktig.! Men Rin· 
gerlke slår llkevel rekorden, for Jeg hørte for 
noen år &Iden at det her var ei ku som bar nav. 
net cPoUlsa>, fordi mannen hadde hatt pul
lees pi, den dagen da han hentet kua heim .. 

At et så uanselig emne som kunavn kan få 
historisk interesse fremgir av hva en svensk 
historiker sier: Husdyrnavnenes fordeling ! 
Finnland støtter hypotesen om at svenskenes 
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innflytting i Finnland \'esentllg er skjedd fra 
syd. og bare delvis fra Sverige. 

Hva man kan komme borti av merkelige tlng
når man studerer kunavn, viser følgende: På 
en gård I Al brukte de navnet Tann1toll. Dette 
underlige navn på el ku kunne de ikke forklare 
på annen måte enn at kua var oppkalt etter 
s!nmorsomattervaroppkaltetlerslnmor,og 
.så videre .så lenge noen kunne minnes. 

Da jeg så hadde offentliggjort en liten av
handling om kunavn I AJ I et fagtld55krtft 
(cMål og Minne>, 1928) , flkk jeg henvendelse 
fra en lærd mann med Internasjonalt ry, nem. 
Ug dr. Ingvald Relchborn Kjennemd, som for. 
klarte navnet på denne måte: I gammel tid ,ar 
det skikk å gl barnet en gave når det fikk sin 
første tann. Det kunne være f. eks. en trell, n 
sverdeller elku.Islste tllfellef!kkkuaetnavn 
som Tannfe, Tannpm, Tannkoll 05\'. 

Var tanngaven en trell , skulle han være født 
på samme tid som barnet. N! forteller Snorre 
I Olav Trygvasons saga om drapet på Håkon 
Jarl under grisebølet på Rimul, at Håkon had
de med seg trellen Kark, og at han sa tll ham: 
Du har vel ikke tenkt A. svike meg? Husk at ri 
ble født på samme natt, kanskje det Ikke blir 
langt mellom vår død heller. 

Herav slutter Relchborn·KJennerud at \rei· 
len Kark har vært en gave som ble gllt Hlkon 
da han fikk sin første tann. 

Skikken med tanngave er opphørt for Jtnge: 
siden. Men så sttrk har navneskikken vært at 
ved oppkalling hadde navnet Tannkoll blllt be
vart I Al helt Ul vår tid. VI kan vel sl at dette 
kunavnet gir oss en glytt tllbake Ul en forhbto
rlsk tid da tennene var et viktigere vipen lor 
mennesket I kampen for tilværelsen enn de er 
blitt I senere tid. 

Helge Fonnu111 



RINGERIKE 

<8dtlsbøndcr og leilendinger 
PÅ RINC.fRIKE I 1614 

y, Gdrde,1e i llole og pd Tytutrand I 1624 
Hale sokn omfattet på 1600-tallct omtrent 

detnAværendeHoleogTyristrand KirkenepA 
Bonsnes og Stein var bare annekskirker. Enkel· 
te Jordebøker regner med et Steins anneks 
(gårdene fra Håmm og Bjorke sørover til Stor• 
øya og alt tl.!t for fjorden) og et Bønsnea an· 
neks (Ulleren, Mo, By, Hundstad, Svarstad, 
Bonsncs, Lclne), men det har Ingen pnllctlsk 
betydning, for det var bare en pffllt I Hole I 
mlddelaldertn var det et Steins sokn og et Hole 
sokn, og I alle ran ror 1350 var det prest på 
Stein Tyristrand har derimot aldri vært eget 
sokn I gammel Ud, det var Jo også \eH å kom• 
me med båt over fjorden den gang, langt let
tere ennå ri lange veier på de dårlige stiene de 
den gang hadde. Grensene ror Steins sokn må 
ha vært omtrent $Om for det de kalte Stelru 
anneks på tGO<Mallet, slik at den østre delen 
av Hole hørte Ul Stein. Bonsnes var Ikke eget 
sokn I mlddelalderen , flere av de gårdene som 
ligger nær Bon.snes er nevnt I gamle brev, men 
det heter alltld at de ligger cpå Roy.se• eller el 
Røyse sokn•. Om Fegrl og Heleren på Tyri· 
strand heter det I gamle brev atde Ugger cpl 
Tyristrand I Hole sokn.. Når navnene Hole og 
Røyse av og Ul veksler, av og lll bllr brukt 
sammen, kommer det av at Røyse er et gam· 
melt bygdenavn, mens Hole egentlig er navn 
på gården der kirken sto. 

Grensene ror Hole må ha vært omtrent som I 
nyere tid. Haga lå under Stadum og blir I Jorde· 
bøkene alltid ført opp under den. men folk var 
fullt klar over at den lå I Norderhov. Bare nord 
for Stelnuletta var det Ikke noe utpreget na, 
turllg lkllle mellom Norderhov og Steins sokn, 
men det.ser ut Ul at gren.sen I mlddelaldertn 
var omtrent slik som nå, således !Ar vi vite at 
cNordgarden Rå• d v.&. det nåværende Rå, IA I 
Norderhov, men.11 Hårum hørte til Stein sokn. 
Øst for Stelnsfjorden var det ikke noen gi!.rder 
lse\n mlddelalderen,ogdeteneste vl fårvlte 
om forholdene der for 1500 er at ckvemfouen 
nord for Ounnersrud \ ÅJa• lå I Norderhov. 

I denne artikkelen vll det være praktisk å ta 
Hole og Tyristrand hver ror seg, enda Ikke så 
få av gårdene på Tyristrand ble brukt under 
gårder på Røy.se så seint som omkring 1660 
I . HOLE 

A\·eroya, halvgård fra ca 1612, ror ødegård, 
nevnt første gang 1538. Bruker: Ola. Skyld: 20 
llspund,som Hole prestebol elde 

Berg, ødegård, nevnt først I 1616. Bruker: 
Henrik. Skyld: 5 llspund, som tilhorte skolen I 
Oslo. 

BUi, ødegård, nevnt første gang 1624 Bru· 
ker: Per. Ikke skyldsatt. 

Bjørnstad, rullgård. Bruker: Søren Jørgensen 
Skyld: 00 lispund.som forhadde tllhortcom· 
munet ved Mariakirken I Oslo, nil. JA det under 
biskopen. Under BJorn.stad ble brukt Vekke
ren ødegård, som I 1670 hadde en skyld av 15 
lispund: dessuten brukte Sjurd Ojesval og Kri· 
stoffer Hårum den gangen Ul sammen 71-2 lis· 
pund I Vekkeren I 162-t eler lallefall dissede
ler av Vekkeren: 5 llspund : Ola Hønen I Nor· 
derhov, 5 llspund: Pål Løken I Haug, 5 llspund: 
SJurd Tandberg, 2 llspund: Ellev Tandberg, 5 
Jlspund: Alv Hauger l Bærum, 5 lispund: Ola 
Tollevsen Ve I Sande I Vestfold Dessuten eler 
Kristen Lagesen 6 ½ lispund I cWllgodegaard•, 
50m l 1626 og 1629 kalles •Veekerenn øde
gaard•.Oeterklartataltdeltelkkekangjelde 
de 15 lispund som blir brukt under Bjomstad, 
men hvordan bruksforholdene og eierforholde
ne ved denne ødegården eller •IAtteenga har 
værterdetforeløblglkkemullgå bil heltklar 
over. 

Øvre eller Vestre Bjørke. fullgArd Bruker: 
Steiner Skyld: 61 llspund, 1 ½ setting. Eiere: 
20 tlspund og 5 setting: Steiner Bjørke, 7½ set
ting: Simen Hønen I Ullen\!, 7 ½ .etling: Ola 
Hønen I Norderhov: I Y.t setting; Birgit Gulsvik 
I Flå; 5 Jlspund: Ingrid Nm I Al; 10 llspund var 
ror Hamarblspens gods, nå krongods. Resten. 
ca. 18 llspund, mangler. Muligens gjelder de 10 
lispund Anders Håvik l Vang på Hedmark eler 
I cBJorke på Ringerike- denne gården. 
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Østre Bjørke, halvgård. Bruker: Engebret Veg• 
gersen. Skyld: 30 lispund, som borgermest.er 
SØren Mogenssen I Oslo eier. 

Nordre eller Vestre By, fullgird. Bruker: Gut
torm (G. R. I seglet, og det betyr sikkert Out
tonn Rolvsen, siden han hadde en sønn Rolv og 
brukeren l 1591 het Rolv). Skyld 46 lispund. 
Eiere: 30 lispund: Guttorm By sjøl; JO lispund 
tilhørte for communet I Mariakirken, og lå nå 
under kantoren ved Oslo domkirke. De siste 
6 lb9und mangler; de tilhørte i 1642 el kone I 
HedrumlV~trold. 

søre By, fullgård. Bruker: Jon (I. R. I seg
let) . Skyld: 64 lispund. 30 lispund Uihørte 
adelsmannen Jakob Rosenkrans, 10 lispund til · 
hørte Jon By sjøl og 5 llspund Guttorm Nordre 
By, 10 lispund tilhørte Per Bårderud I Norder
hov og 5 Trygg Hobbeistads barn plt Eiker. 4 
lispund mangler; de tilhørte i 1647 cencken paa 
Flere•I Hurumsokn. 

Østre Bønsnes, fullgård. Bruker: Karl. 
Skyld: 50 lispund. 40 lispund var gammelt Ha
margods og ble lagt under lagstolen l Oslo l 
1600; de 10 ll&pund var bondegods, men vi kjen· 
ner Ikke ele ren før I 1647. da de tilhørte ruten 
Johan Schnell. Under Bønsnes b~e Frognøya 
brukt, akyld 10 lispund, som også var gammelt 
Hamargods, nå krongods. Seinere I hundreåret 
ble Frognøya klokkergård I Hole. 

Nordre Bønsnes, halvgård. Bruker: Helge. 
Skyld: :ZO lispund. De 15 lispund tilhørte I alle 
fall I 1616 presten hr. Bent I VAie (Vestfold), 
10m hadde bygselen; 5 llspund tl!hørte Jakob 
Rosenkrana. 

Borgen, rullgård. Bruker: Ola. Skyld: 40 lis· 
pund, som tilhørte Elling Vøyen I &ker. 

Dell, fullgArd. Bruker: Anders og Ola. Skyld : 
05 lbpund. Eiere: 30 lispund: NIis Alstad I Ring· 
aller, 25 ll&pund (skal vis.stnok være 30 lis· 
pund) adelsmannen Claus Brockenhus, 5 lis· 
pund: Hole prestebol. OArden var .-b.stnok delt 
I to halvparter, for bide Claus Brockenhus og 
Nila Alstad hadde bygsel av gården. 

Domholt, se under Hamnor-glrdene. 
Fetjer, Ødegård, før brukt under Storøya. 

Bruker: Harald Laruen. Skyld: 15 !lspund, okt 
tll 20 lispund før 1647. Gammelt Hamargods, 
ni krongods. 

S.re Fjell, fullgt.rd. Bruker: Helge. Skyld: 40 
llapund 30 lbpund li tll Mar!aalteret I Maria· 

RINGERIKE 

kirken, nå under biskopen , 10 lb pund tilhørte 
Jakob Rosenkrans. 

Nordre Fjell, fullgArd. Bruker; Unn {", ei 
kvinnenavn). Skyld : 71 lispund 40 lispund Il 
tidligere til Marlaalteret, nA under biskopen 5 
lispund tilhørte Erik Volen på Eiker, 2½ i1s. 
pund enka pl Undrum I Slagen, 5 lispund Rei· 
dar Kjellås I Sande, og 8 lispund Berte Engel· 
stad i Lardal. 10 ½ !lspund mangler. 

Fjclstad, fullgArd. Bruker: Klaus (C. N. I 
seglet) . Skyld: 60 lispund 30 \lspund Il før til 
cDc fem så.ni alter• I Hamar domkirke, nl 
brukt til avlønning for biskopen eller cpen. 
s jon• for haru enke. 30 11.spund tilhørte Peder 
Knud.sen på Toten. 

Fjulsrud, ødegård, skyldsatt ca. 1612. Bru· 
ker: Kolbjørn SØrensen , som også brukte Søn· 
sterud. Skyld; 7 lispund, krongods. 

Frøyhov, fullgård . Bruker: Anders (A. G. 
I seglet). Skyld !649 : 71 lispund. Eiere: 34 lis· 
pund: Ellev Tanberg, 20 lispund : Ola Dverg· 
stein pl Hadctand. 8 lispund mangler. 

Nordre Frøyshov, fullgftrd. Bruker: KristoC· 
ter. Skyld: 50 lispund, som Jakob Rosenkrans 
eler. 

søre Froyshov, full gård. Bruker: oregard. 
Skyld; 50 Uspund. 20 lispund var krongods, 
som kongen hadde makeskiftet tll seg fra fru 
Ojørvlld Fadersdatter I 1590, 20 lispund tilhør· 
te J akob Rosenkrans, og 10 lispund tllhørte 
Ho!eklrkc. 

Nordre Ojesval, rullgård- Bruker: Per An· 
derssen. Skyld: 40 lispund, 10m rør lå under 
communet ! Mariakirken, nft Ut skolen i Oslo, 

Søre Gjesval, fu!lgftrd fra ca. 1612, rør halv· 
gArd. Bruker; Tord. Skyld: 35 lispund, som bad· 
de Ugget under communct I Mariakirken, nA 
under kantoren I Cl.!lo Domkirke. 

Nordre Gomnes, fullgArd Bruker: Guri. 
Skyld: 70 lispund. 30 Jlspund Il ror under Lille 
St. Anna alter I Mariakirken (derav var de 10 
lispund egentlig landskyld for en gammel gird 
Øde Rud som var gUt Inn I Oomnes): alteret 
ble brukt Ul avlønning av Norges rikes kans-
ler. 10 lispund Il under Marlaalteret I Maria· 

~~~:~ · gc:!s u~d;r v~lsl~~~~jco:n:~ !:::;du~; 
l648ogutoverU!hørtedettobønderlSol0r

Mld·OOmnes, fullgård . Bruker: Helge. Skyld' 

;:J. ~~~~::.ri1~n:~~~~~t :i~~~;~ ~~~ ~ 



RINGERIKE 

lå under Lille St. Anna alt.er I Mariakirken, nå 
tll kansleren, og 20 lispund lå I 1611 til kanto
rens kanon! ved Oslo Domkirke, og dit var det 
visstnok kommet ved makeskifte noen få år før 

sore Oomnes, halvgård Bruker: Pål. Skyld: 
32 )'J lispund. 20 lispund lå under St.. Anna 
prebende I Hall1•ardsklrken, nå forlent Ul for· 
skJelllgelkkegeistllgepersoner. 2h lispund li!· 
horte SJurd Tanberg, 2 1 2 lispund Steiner Bjør• 
ke. og 7 h lispund Hole prestebol. 

Vestre Hamnor, fullgård Bruker: Amund. 
Skyld: 40 lispund, Inkludert 10 lispund ror 
Domholt odegård, hvorav en del ble brukt un
der Vestre Hamnor. Alt var gammelt Hamar· 
gOW, nå krongods. 

Østre Hamnor. fullgård Bruker: Guttorm 
(0 T. I seglet). Skyld I 1660: 66 lia pund, med
regnet Domholt odegård, den delen som ble 
brukt under ØStre Hamnor. I 1624 elde Gut
torm Hamnor sjol 20 lispund, Kristoffer Set
rang elde 15 lispund og Gudbrand Oppen 7½ 
lispund. Dessuten elde Guttorm 4 llspund I 
Domholt. 8 lispund elde Marte Daler på Eiker, 
10 lispund en mann I Hedrum I Vutfold, og 
10 lispund UlhøIU Hole preslebol, Dette blir 8 
lispund mer enn skylda I 1660, så her må det 
enten være en fell, eller det har foregått for
andringer med skylda I mellomUda. 

Helgeland, fullgård. Bruker: Gudbrand. 
Skyld: 62½ lispund I 1647. 30 lispund tilhørte 
Peder Knudsen på Toten, 10 lispund Ander-. 
Gamme p(I. Hadeland og 10 lispund Iver Klauv, 
stad samme steds: 2 ½ lispund tilhørte Hole 
prestebol. 10 lispund mangler. 

Hole, prestegården. 5 lispund tilhorte Hole 
kirke, resten visstnok prtlt.ebo!et- Ennå på 
1500tallet var en del av cK\rke-Holeio privat
gods, men vi har Ingen opplysninger om det 
på IOOOtallet. 

Mld Hårum, fullgård . Bruker: Alv. Skyld: 40 
llspund. 25 llspund elde Jakob Rosenkrans, 10 
lispund var gammelt krongods, 5 lå under bl
Uope:n, og hadde hort Ul et alt.er I Hallvards
klrkm siden den store mannedauden. Under 
Hårum ble brukt en kvernfoss I A.sa, som også 
n r krongods, og ga I akllllng I landskyld, 

Nordre Hårum, fullgård. Bruker: Hans. 
Skyld: 30 lispund, som lllhørle borgermester 
Søren Mogenssen I Oslo. 

Søre Hårum, halvgård. Bruker: Ola. Skyld: 
20 lispund. 15 lispund elde borgermester Trond 
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Claussen I Oslo, 5 lispund elde Svein Stein 
Ø,!tre Hårum, halvg-ard. Bruker: Haisteln 
Skyld: 25 lispund, som lå under Oslo hospital, 
og før hadde tilhørt HelJlg Legems alter I Hall 
\•ardsklrken. 

Søre Hundst.ad, fullgård Bruker: Krlskltre r. 
Skyld: 45 lispund. 20 lispund tilhørte Mikkel 
Nilssen I Uer (forhenværende rut og t.oller) , 20 
tilhørte Marte Daler på Eiker, og 5 lispund var 
gammelt krongOW. 

øYre Hundstad, halvgård Bruker: Håvard 
Skyld: 30 lispund, gammelt Hamargods, nå 
krongods. 

Kok.srud, nevnt først! 1630. 
Kroksund, ødegård, ferjested, og derfor skat

tefritt, men futen bygsler det bort, så det må 
være krongods. Bruker rra 1620: Rasmus PersC"n 

cØstre Kroksundvoll •, d v.s. Sundvollen, 
nevnt først 1652, 

NordreLelne,fullgård,selneretohalvgårder. 
Bruker: Torger. Skyld: 40 lispund. 25 lispund 
tilhørte Nils Alst.ad I Ringsaker, 15 lispund 
JakobRooenkrans.Beggeflkkbygselav sindel, 
sågårdenmåha værtdeltlto(stelntogrelnt) 
fragammelt.og fikk Lo brukere lalle fall fra 
1020 

Søre Leine, fullgård Bruker : Engebrel
Skyld: 37 I-i lispund. 20 lispund hadde hørt tll 
Mariakirkens eommunsgOW, lå nå under bi
skopen. 2 I',, lispund elde Jakob Ro$enkrans, 7 
lispund var panlegOW og tilhørte hr. Tommes 
Laugesen, sokneprest I OSio. 8 lispund mang• 
ler,mendetvarprlvatgodsl 1647. 

IJ, ødegård, visstnok Ikke skyldsau ennå. 
Bruker: Morten Skyld fra omkring 1630: 2 
skinn. som var krongods. Seinere brukt under 
Ovre Svarstad. 

Lore, fullgård. Bruker: Anne. Skyld: 40 lis
pund, seinere (fra ca. 1640) 45 lispund. 20 lls-
1)Und var Hamargow, nå krongods, 20 lispund 
elde borgermester Søren Mogcnssen. 

Løken, halvgård Bruker: Halvord Mikkel
sen Skyld: 15 lispund, økt ti! 20 lispund for 
1647. alt gammelt Hamargods, nå krongods. 

Lårvika, odegård, husmann der fra 1627, 
ødegårds.skattfra 1636 Krongods, skyldsatt 
rorstca. 1642,skyld2sklnn 

Nedre eller Østre Mo, fullgård. Bruker: Gud
brand Skyld: 45 Uspund, som hadde Ugget til 
communet I Hallvardsklrken, nå lil skolen I 
OSio. 



Øvre eller Vestre Mo, fullgård. Bruker: Ola. 
Skyld: 50 lispund, seinere 52½ lispund. 40 
{seinere 42½) hadde vært Ha\lvardsklrkens 
eommunsgods, og lå nå Ul skolen. I 1618 elde 
Ame Hassel på Modum resten, 10 \lspund, i 
1624 elde han bare litt over 6 lispund, mens 
resten mangler. 

Mo i Stelnsfjerdingen, fullgård. Bruker: 
J ens. Skyld: 70 lispund. 40 lispund eide Seva\d 
Dyre.sen ! Stange, 8 lispund Jens Mo sjol, 22 
lispund mangler. Povel Lauritssen i Nes pA Ro
merike eier 34 lispund i en gård Mo som Ikke 
er stedfestet nærmere, og l 1642 er det han som 
eler bygselen I Mo. Hvis dette gjelder vårt Mo 
også i 1624, må summen for Sevald Dyresen 
være gal, kanskje eide han bare 20 lispund. 

Mos.senga, brukt under Nedre eller Østre Mo, 
eierskolen !Oslo. 

Nes, halvgård fra 1592, før pdegård, med un
derllggende Nørdsterud. Bruker: SOren Enge· 
bretsen. Skyld: 20 lispund av Nes og 3 lispund 
av Nørdsterud, alt gammelt Hamargods, m\ 
krongods. 

Onsaker, fullgård. Bruker: Nils (N. O. I seg
let). Skyld: 30 llspund, pluss 5 lispund av Hei
em, som blir brukt under gården. 20 llspund og 
Heiern lå under Det Hellige Kors alter i Maria
kirken, selnere forlent t!! Norges rikes kansler. 
Skylda av Helem er først nevnt i 1660, og det 
er mulig den Ikke var skyldsatt før. 5 lispund 
tilhører Norderhov prestebol og 5 lispund Hole 
prestebol. 

Rud {pA Røyse), halvgård. Bruker: Pål 
Skyld : 27½ llspund. 20 lispund horte fra gam
melt under communet i Mariakirken, og lå nå 
underet kanon! som var forlent til ikke.geist
lige embetsmenn. De 7½ lispund var pantsatt 
av Elling Gudsgarden til Bjørn Hauger i Bæ-
rum før 1608, og hans etterkommere satt visst
nok med det l 1624, men vl har ingen direkte 
opplysninger om det. 

Rud {l Steins sokn), halvgård. Bruker: 
Klemmet. Skyld : 20 lispund, med underllggen
de cO\etting• ødegård, d.v.s. Rudsødegarden, 
som alt tllhørte Mariakirkens prostigods, nå 
lagt under kansleren. 

Rørvika, ødegård, en husmann der nevnt 
først l 1627. Skyldsatt først omkring 1642, 
skyld 2sklnn,krongods. Bruktunder Fetjer. 

Rø5holmen ødegård, nevnt første gang 1612. 
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Bruker: Per Larssen. Skyld: 8 llspund, som t!l
hprte Hole prestebol. 

Sonerud, _nevnt først_e gang som Ødegård 
1636, Skyl~ l 1647: 6 skmn (d.v.s. 5 lispund). 
som var pnvat gods. Dessuten ble det brukt en 
ødeplass cSteinscb under gården, skyld l 1652 
2 skinn, krongods. 

Vestre Stadum, fullgård . Bruker: Jon. Skyld; 
40 lispund, medregnet 10 lispund for Haga på 

andre sida av fjorden; alt sammen var gam
melt Hamargods, nå krongods. 

Østre Stadum, fullgård. Bruker: Sjurd. 
Skyld: 29 ½ llspund.15 lispund hadde Ugget Ul 
St. Anna prebende I Hallvardskirken, hørte nå 
til et kanon! som ble brukt til avlønning av 
ikke-geistlige embetsmenn. 6 lispund t!lhorte 
Lars Hanssen ! OSio som pantegods (han had 
de samtidig administrasjonen av det nevnte 
kanoni for innehaveren), 2½ lispund t!lhørte 
Kar! Kjprst.ad i Sandsver, og 6 lispund mang. 
ler, men både før og etter 1624 tllhørtedelolk 
pA Hadeland. 

Søre Stein, fullgård. Bruker: Jon. Skyld: 60 
lispund, Mariakirkens prostigods, nå disponert 
av kansleren. 

Nordre Stein, fullgård . Bruker: Svein. Skyld: 
60 lispund, samme eierforhold som for Søre 
Stein. Begge gårdene hadde tilhørt prostiet sl· 
den før mannedauden. 

Storøya, fullgård. Bruker: Ola. Skyld: 40 lis· 
pund, dessuten 15 lispund av Rytteraker som 
er brukt under gården. Tidligere (ti! 1616) 
hadde Fctjer også Ugget under storøya. Alt 
var gammelt Hamargods, nå krongods. 

Nedre Svarstad, fullgård . Bruker: Håken 
Skyld: 46 ½ lispund. 30 lispund lå under d)e 
fem sårs alter, I Hamar domkirke. nå under 
biskopen. 2 ½ lispund 3 setting tilhorte Hole 
kirke 2 ½ lispund i cTubbcdab under gården 
tllhø;tc Hole prestebol, og 10 lispund tilhørte 

An;:;: S~l::r:~::. Hr:~:~:.· Bruker: Sjurd 
Skyld: 45 lispund. 20 lispund hadde ligget un· 
der Nikolaus-alteret ! Hamar domkirke, nå ror· 

~e~\~
1
e ~:~s:!n~l~r~~:1!e~~:!esl~!~is~~: 

nå under biskopen, og 15 lispund tllhørte Hole 

prestebol. Bru· 
Søhol med SøholSØdegarden, fullgård· d 

ker· Rolv (R. E. I seglet). Skyld: 65 ilspu~-i' 
pl~ 20 l!spund for ødegården. 50 \lspund 1 

· 
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hørte I 1616 arvingene etter adelsmannen Pe
der Iversen på Fritsø, 10 lispund tilhørte Gud
brand Spone på Modum, 10 llspund Erik Lars
sen orøuerud på Modum, 10 lispund var gam
melt Hamargods, nå krongods, og 5 lispund til
hørte llole prestebol. 

sonsterud, ødegård. nevnt forst 1613: Bru
ker: Kolbjom Sørensen, som også brukte Fjuls
rud Skyld: 10 lispund, krongods. 

Nordre Sørum, fullgård Bruker: Jørgen 
Skyld: 40 lispund. 22h lillpund elde Peder 
Knudsen på Toten, 10 lispund Arne Hassel på 
Modum. Resten, 7½ lispund, mangler. I 1619 
ble 5 !lspund i Nordre Sørum t!!dømt brødrene 
Søren og Berulv Hnlvorssønner i Gjerpen. 

Vestre Sørum, fullgård. Bruker: Gudbrand. 
Skyld: 40 llspund. 10 lbpund elde Mikkel Nllll
sen I Lier, 5 lispund Truls Lauritssen \'ed Bra
gernes De 25 lispund mangler, men var sikkert 
privatgods. 

Østre Sørum, fullgård . Bruker: Ola. Skyld: 
30 lispund, som for lå under cDe fem sårsal
teh I Hamar domkirke (gitt I 1517), nå under 
biskopen 

Ulleren, fullgård. Bruker: Oregard. Skyld: 
40 lispund, som tilhørte Jakob Rosenkrans. 

UMka, ødegård, vbllt Ikke skyldsatt før om
kring 1630. Bruker: Ola. Skyld etter 1630: 3 
skinn, krongods. 

Ut.øya,ødegård,skyldsaUførstca. 1626.Bru
ker: Ola. Skyld fra 1626: I skinn, krongods 
Det kan hende brukeren I vlrkellgheten hører 
til p6. en annen gård og Ikke bor på Utøya. 

Vekkeren, se under Bjørnstad. 

Vik, fullgtrd. Bruker: Ola. I 1647 82½ lispund, 
men summen er litt forskjellig I andre år. Eler 
! 1624: 24 lispund: Berte Engelstad l Lardal l 
Vestfold, 20 lispund : •Torger Bryns barn på 
Eiker~, 5 llspund: Ola Vego og Marte Heden-
1tad på Eiker, 10 lispund : J akob Rosenkrans, 
10 lispund: borgermester Trond Clau..ssen I Os
lo, 5 lispund: Haug prestebol på Eiker, li lis
pund: Nonne1eter kløgter I Oslo, ml. under 
kansleren Summenbllrhø)<ereennl 1647,men 
det er vsnskellg A forklare hva de t kan kom
me av 

Øvreby, Ødegård, nevnt første gang 1624. 
Bruker : Gudbrand. Skyld fra 1626: 2 skinn, 
krongods. 

n1h..-tr 
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TYRISTRAND 
Berggården, halvgård fra 1592, før ødegård 

Bruker: Asle. Skyld: 10 lispund kom, som tll 
hørte Alv Fyran I Krødsherad. 

Bråten, ødegård. Bruker: Sindre Ellevsen. 
Skyld: 2 skinn, krongods, skyldsatt først ea 
1620 

Burud, halvgård. Bruker: Torger. Skyld: 20 
lispund, som Torger sjøl eler Under Burud ble 
brukt en ut.slått Ertella, 4 øresbol. 

Orefsrud, ødegård Bruker: Nils. Skyld: 5 lis 
pund, før 1616 4 skinn, Hamargods, nå kron 
gods. 

Mld-Haug, halvgård. Bruker: Ola Sørensen. 
Skyld: I 1650 21 lispund 4 lispund var gam 
melt Hamargods. Resten mangler. men var 
bondegods, 12 lispund tilhørte fra 1630 ruten 
Chrbten Lagesen pl. Kjølstad pl. Modum 

Nord Haug, ødegård, Ul 1616 halvgird. Bru 
ker: Per. Skyld: 10 lispund, som tilhørte Ame 
Asker I Asker. 

Sør-Haug, halvgård. Bruker: Kris ten. Skyld: 
25 lispund, hvorav 20 lå under St. Anna pre
bende I Hallvardsklrken, nå under et kanon! 
som var forlent Ul embeL,;menn 5 llspund lå 
under communet. I Mariakirken, og var nå lsgt 
tll skolen i Oslo. 

Helem, brukt under Onsåker. 
Hollerud,odegård Bruker: Mikkel.Skyld: 10 

1ts1mnd, I 1577 bare 5 lts1mnd; aelnere ble skyl 
da økt. I 1624 var 5 11.!Jpund krongods, 5 lis
pund tilhørte Hole kirke. 

Hovin. fullgi\rd, før 1612 halvgård Bruker: 
Sjurd Skyld: 27~f lispund 2h lispund Ulhorte 
Nordcrhov prestebol, 12½ lispund var gammelt 
Hamargods, nå krongods, 61-i lispund tilhørte 
Rasmus Mo I Sande. 6 lispund mangler, men 
varbondegodsll622 

Kinn. ødegård, skyldsatt 1694. Bruker: Per 
Skyld: 4 lispund (tidligere 2sklnn),deravvar 
2 lispund gammelt Jlamargods, nA krongod5, 
og 2 lispund var bondegods, men vi kjenner lk 
keeleren 11624. 

Kolbjømrud, ødegård, først skyldsatt 1594 
Bruker: Halvord. Skyld: 3 llspund, tidligere I 
sklnn,se!nereøkttll511spund. Hamargods,nA 
krongods. 

Kolklnn. ødegård. nevnt førn I 1538. Bruker 
Ola. Skyld: 5 !lspund, som Ola og broren Trygg 
eler. 

Nakkerud, halvgård fra 1594, før ødegård. 
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Bruker: Helge. Skyld : 12 l ispund, ror 1616 5 
lispund, som hadde vært MaMakirkem com
munsgo<å, nl under biskopen. 

Oppsal, ødeglrd. Bruker: Helge. Skyld : 5 lls
pund, som tilhører Norderhov prestebol. 

Pjlka, ødegård, nemt før.it 1626. Skyld I 
1632: 2 skinn, derav I skinn krongods og et 
skinn bondegods. Seinere brukt under Søre 
Leine. 

Pjåkerud,førstnevnti 1660. 
Østre Skamarka, rydnlngsp!ass, nevnt først 

1641 , da det bodde en •hu.smann:o der. lltke 
skyldsatt ennå I 1660. 

Skjærdalen, ødegård. Bruker: Østen Olsen 
møller. Skyld: 15 lispund, gammelt Hamar
gods, nå krongods. Det viktigste ved gården 
var kvema der. Skylda var sau ned fra 20 lis· 
pund omkring 1590 mot at brukeren skulle 
holde kvernsteiner. Ingen bygsel av gården. 

Solberg, ødegård til omkring 1600, siden 
halvgård. Bruker: ukjent, kanskje under 
Skjærdalen. Fra 1617 betaler Peder Knudsen 
på Toten bypelavglftene. Skyld: 24 ½ lispund. 
12 lispund (inntil ca. 1600 10 lispund) var gam
melt Hamargods, nå krongods. 10 lispund ti.I· 
hørte Hole prestebol, og 2½ lispund Norderhov 
prestebol. Kongens de! var stelnt og relnt, med 
egen bygsel. Når Peder Knud.sen belalte bygsel· 
avgift, var det vel ford i han ville ha rådighet 
over glrden; han hadde nemlig sager I Skjær
dalen. 

SOium, ødegård, nevnt første gang 1588. Bru· 
ker: Ingeborg. Skyld: 5 lispund, seinere økt til 
71--a, som Ingeborg elde sjøl 

S1.alshovde, ødeplass under Burud, 8 øresbol 
1 1615. 

Stlprud, ødegård. Bruker: Nlis. Skyld: 15 
llspund (fra 1616) , gammelt krongods, nevnt 
alt I 1528, da med 5 llspunds akyld. 

Svensrud, ødegård. Bruker: Erik. Skyld : 14 
lispund l 1642. 6 llspund var Mariakirkens com. 
m11n11ods, ni lagt under bl.skopen. De 8 lis· 
pund mangler, men de var bondegods t 1642. 
Olrden m1 ha vært delt (stelnt og reint) for 
bqgei-,rterbet.alt hver sin bygsel. 

Ve9et.rud, halvgird fra 159-4, før ødegård 
Bruker: Hol.lik. Skyld: 16 Il.sound (økt Ul 18 lis· 
pund f•r 1847) . 8 lispund Var gammelt kron· 
iodl (med 5 JUipund I skyld I 1528) , 8 lispund 
Uu.rte Heggen prestebol pl Modum, gitt dit I 
1$11. 
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Asterud, ødegård, nevnt forst l Jordebøkene I 
1594 . Bruker: Håken. Skyld: 5llspund {før3 
lispund), økt til 7½ lispund i 1635. Det sies l 
\'ære Hamargods, men det er neppe riktig, for 
l 1528 er nevnt som krongods cAsterud, en part 
utj en skowga, med skyld l gråskinn (ekom. 
skinn). 

Hole var el god jordbruksbygd, med mange 
storegårder,ogderfor erdetlkkehersom!da
lene tale om noen voldsom utvidelse av buset
ningen på 1500 tallet, bare om langsom veksl 
Forandring I landskyld er det nok tale om en• 
kellesteder,mende flcsteavdestoregårdene 
har samme skyld på 1500· som på 1600-tal!et, 
og den hadde de nok også I stor mon hatt lengt, 
fol" 1500. Ved enkelte gårder har det tydeUgv\.l 
vært tale om å sett.e ned skylder og skatter, 
rimeligvis fordi gamle ødegårder u blitt skilt 
ut som egne bruk, slik at gårdene I hovedbys 
da har mistet utslåtter som de lenge hadde 
brukt forsvært lit.en skyld. Slike forsøk pi A 
få gården salt, I en annen skattek!use finner 
vi særllg I tida 1650-70, det gjelder bl.a. Nor· 
dre Hårum, Øvre Hund.stad og Vestre Bjørke. 
som regel var disse forsøkene Ikke vellykket. 

De neste større gårdene og svært mange av 
de mindre I selve Hole Ulhørte enten kirkelige 
tn.stltusJoner eller utenbygds folk, og slik mi 
forhold ene ha vært lenge, for alt klrkegoctseter 
gitt til kirkene før reformasjonen, og flere u 
de adelsmennene som hadde gods pil. Ringerike 
bodde I Danmark og hadde arvet sine eiendom 
mer fra gamle norske adelsætter. Det gjelder 
bl. a. om fru OJØrvild Fndersdatt.er og Rosen 
kran.sene, som hadde arvet godset etter den 
gamle SØrunu·ætLa på Romerlka. Det var ln 

gen storgod.seiere som holdt til på Ringerike l 
1624, men det godset de to forhenværende fu 
I.ene Mikkel Nllss,en I Lier og Peder Knud.sel\ 
på Toten satt med, hadde de delvill arvet, del· 
vb fått I pant av folk øom tilhørte kjente nor· 
ske ætter på Eiker og Hadeland. 

Det var I det hele få Jordeiende bønder I Hole 
I 1624 odelsjordeboka nevner bare l4, og In 
gen a; dem elde mer enn 40 lispund På de ' to

re girdene var det bare Steiner Bjørke, out 
torm Hamnor og Guttorm Nordre By som ekle 

;!:;Y:o:te~e~a;,.!';:'::~~;ev!~!~~ 
l'Ol"Ul'ltaldt" 
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&iddee:: 

9-åeden 

Sd ,k11r:e, jeg inn pd: grOJgrodd tun 
i ruUestol. 
Møter fred og am;erdig skjønnhet 
z kt•eldrød Jol 
Riddergdrden. 
Glem tide,u pine og dØgneU kar,. 
Ta Jk«neav. 

Det gdr et ,u, av forgangen tid 
fgamletr~r. 
Sukk mot stjerner og ordlfJI lengsel 
/ornemmu her 
Mztthjerte-l11ttt 
Spinkle toner og fje~ ,temmer 
,om glenulen gjemmer. 

Ja,e-derlnneskriderenslekt 
i dempet glanJ. 
Skjønne kvinner med kat-aler.er 
hl11Jtedanr. 
K otiljongen 
Spinett og f/Øllltr gir vemod.&klan~ 
til komplimenter. 

Som marmor !>leke er haq og kinn. 
En/roneng/ød,. 
Ungdom.toorme og 111klælengscl 
,om braJt !død,. 
Enrn1 en gang! 
En dan.re macabre, et pust ar, sommer 

/ør naUen kommer. 

S1111et r/ukner og sk11ggulekten 
den tonervekk. 
Som lc:Jr,llg g111 gjennom mørke kroner 
gdr ki:eld-tnJ t rekk. 
Riddergdrden. 
Og jeg en ubuden gjest her Inne 
som 1kal /orsllinne. 

ELLING M. S OLHEIM 
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en liausfda9 
ÅDALSSKOGENE 

Jeg hadde slålt meg ned på en åpen bar rab· 
be oppe under Veslefjell VI hadde sk11s el tid 
på formiddagen gamle Olaf og jeg Olaf og 
cBl.llteh skulle gå ut om he!mA.sene og se om 
det skulle finnes elg der, mens Jeg og cBesu 
skulle gå turen Inn hogdene og fjelldraga om 
Venekoll og Bekkevollane, noen gamle utlagte 
aetertrakter, ror å se om det skulle ha gjomt 
aegbortnoen dyr der ort.eer det slik at elgen 
gjømmer seg bort oppe I fjellTikkelet et eller 
annet sted under Jakttida, oppdagn en ettu 
pt. I kveldsbrottet skulle vi all treffes her 

En slik dag oppe I dbsc Adalske fjelltrakter, 
det er likesom noe av et eventyr. Skogene uten 
fra, dalene og fjella Inn mot Vldalen - og 
Vaufaret der langt bak. Naturen her har grip! 
meg, løfta meg, har likesom gitt meg en anna 
sjel enn den jeg har demede I hverdagen Jeg 
har ofte undret meg over dette, spurt. meg sjøl 
hn delte kan komme av. Hva er det som grt 
per ou sA •terkt herute I vlllmarken? Hvorfor 
bllr •lnnet et annet? - Hvorforamaker kamn 
bedre av et spann herlnne enn av en vane 
kopp heime? Eller ml!tldene l hytta?- Er det 
fordi Edvin har laget dem til?- Er det noe av 
urmennesket som gir au I OS,S kanskje - de 
sklnnklette, høgpannede menn som gikk her 
Inne med djurespjutet? Nei, det er nok noe som 
aldri vil bil besvart dette, hvorfor vi natur 
menneskerhellervllva.uelmyrogk.llvelurd 
herlnne enn å $lå ou aammen med dem .om 
streifer gatelangs eller sitt.er på kino for å rå 
Uda Ul ågå-

En flokk lavskriker driver kring meg Lav
skrika er skogens merkellgste fugl synes Jeg 

1 de11 ~ø..,le ,l;;ogffl M"4e, ve,le/ltll. Foto: li II JJ. 

ildre det spor redd synes den å være, nænneJt 
nysgjerrig Rett som det er kommer den RI 
lende på sin særegne mdte og slår Mg ned 1 
krakbjørka like over meg. Her sitter den sl or 
skakker på hodet, kikker ned tll meg O&" kYlt 
rer en strofe, - det kan tyde på noe sånt som 
cHva sitter du der for? VI driver og leiter euer 
mat vl - -• Rundt kvister og stammer klal
rer de, det er Jlke,om det Ikke eksisterer noe 
opp elter ned for dem. Jeg satt og iakttok dffil, 
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beundret. dem, til de kom bort for meg !nn I 
skogen. 

Det er på den aller vakreste tla I skogen og 
fjellet nå, i disse septemberdager Alle årsller 
har sin sjarm, sin lid. Men denne tla I septem
ber er mer som et gllt fargemettet maleri. En 
dristig maler ville vi sagt om en av de gamle 
mesterne om de hadde malt med slike farger 
Nedenunncr meg ligger barskogen grågronn 
og mork, ås etter ås utover. Lauvskogliene, 
fjelllene, I rørte og gule farger, men kvit der 
bjorkestammene bryter seg gjennom Det er 
morkt under fjellet, av skugge. Men bak meg, 
bak venekoll og Steinkjennkoln gyller sola 
fjellrlket l varmerød glød der den går ned .. 
Rod er himlcn, rødt blør lyngen i fjell og ur 
- September - blodmåneden l fjell og skog~ 
I dlsse dager Jager doden over skog og vidde 
Tusen og atter tusener av jublende glitrende 
olne blir brutt. Livsglede, sang og kjærlighet 
blir felet vekk, - av menneskehånd! 

I septembcrmistergrasetsln farge og tuse
ner av blomsterøyne visner og dor. Nel, de dor 
Ikke. Når våren kommer spirer og blomstrer de 
igjen Vidunders vidunder ~ 

I disse dagene går jeg og andre karer l sko
gen med gevær og gråhund, på jakt etter lang 
beinte dyr. Mange steder langt Inne ! skogene 
låg nå mange elger og b!Odde, kulesprengt og 
stukket. Var det så noe rart at rogn og osp 
kledte seg blodrødt? 

Langt, langt 
nedunder meg 
ligger Sperillen 
kroketogmork 
om Rambergs. 
odden. Dernede 
under de henge
bratte fjell. an 
er Jeg endelaust 
djup Godt slt· 
ter Jeg her oppe 
på det trygge 
oeslefjelleh1. 
Lan~t bakenfor 
Sperillen strek
ker skO@.scr et
ter skogåser seg 

oa .. .,,1 ,.toa,bM 1 
Ada/• B~ndll<-buo. 
ro,o ,l'. lt D 
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langt over mot Hadeland og Elnedalen. Jeg så 
bort til Trona-leiken. Derl:loru! låg el vårnatt 
en ådØling som het Erik Melbostad. Det var 
tiurjakt han var på, det var flust med fugl 
deroppe i den t.ld. Erik låg ved nyingen på 
barsenga da det kom el storfager jenlc bort til 
ham ...... Den ligger så fredet Ul den skog-
plett.en v! rår over; - her er ingen andre som 
forstyrrer enn oss. Og slik storskogen står her 
Vel Ugger fjellet her i vernskogen, Ugger I det 
beile av skog som strcklcer seg rundl alle fjella 
i Norge og som skal verne og bre barskogen 
lnno\·erfjella,-klefjelletlgjensliksomdet 
en gang for har vært. 

Om skogspekulantene hadde kommet til her 
hadde det nok Ikke vært noe igjen av storskog 
el!er verneskog. Men skogen her lå.g for langt 
og besværlig vekk den - gudskjelov I 1857 
kom skogen herinne til min venn Olafs slekt. 
Det var hans bestefar, lensmannen som forst 
lOk over garden og skogen her Garden hadde 
da stått ubebodd I henved en mannsalder Det 
var veglaust opp til Skarerud dengang. Men 
denna mannen var nok en som elsket skogen 
og ensomheten Kanskje var han som den ame 
rlkanske forsker og natursvenner David Tho
reau, som engang sa: cAldri fanl Jeg noe sd 
skap som var så selskapelig som ensomheten.• 
I generasjon elter generasjon har nå denne 
manns cltcrltommere trått skog- O{Z fjellman 
nens steg herinne - Elg, bjom og fugl har de 
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henta herinne disse karene. Fisk henta de det 
de trengte l tjønna hertnne, - Langvatne, Kil
lingkjenn og Sleinkjenn inne på fjellet. 

Det står .skog som kanskje er 5-600 år l fjell
lia her, - for det har aldri vært hogd I denne 
skogen. Det er underlig å tenke på: De svære 
raggete kjempetrea her, har stått slik mens 
menn etter menn av Olafs slekt. har gått her 
frå ungdom til olding -1 Skogen som står her 
har sett eldre slekter, - de skinnklette menn. 
Har sett stortia l skogen, da øm hadde reir I 
kollen under og da bjørnen daglig skubbet seg 
mot de knudrete trestammer. En gang l farens 
tid, fortalte Olaf en gang, måtte de flytte seter
husene. Det var alltid uro og ulykke på dyrene 
der hvor den lå. Da fikk de det råd at de skulle 
flytte husene over bekken, for der ville de ikke 
sklnere de vesener som kanskje hadde eldre 
hevd på seterplassen. Og etterat setra YBr flytt 
var der aldri annen uro der på setra enn det 
som horer alle s\roglltuer I Adalen tjJ. 

I fem samfulle dager skal Jeg likesom eie 
denne skogen, ha rett ti! å gt\ hvor Jeg vll, -
få tilfreds.stilt en trang. Ellers har Jeg også 
mange andre gtlde dager her både vår og høst. 
Og vi opplever mangt herinne. I går som vi 
kom forbi bekken nede I bratteste lia kom vi 
over en hare som satt og vasket seg. Bekken 
brum l!lik at haren Ikke merket oss. VI hadde 
tunge sekker og tid nok, og vart s!Aende å se 
pA den og fryde oss. Ingen av oss tenkte vls.st 
pA å skyte den. Slik vi fryda oss da den hoppa 
opp mellom furustammene og rorsvanL En slik 
glede kunne vt aldri føle ved å drepe. Om vi 
hadde skutt den hadde det vært punktum. Nå 
kanskje kan Vi treffe den att en e\Jer annen 
gang herlnne ~ 

Bortafor meg er en hel rabbe med Llnea, et.. 
temø!ere kanskje, ror de har ennå ikke tapt 
sin ungpikeglans. De har bredd seg som et tcp, 
pe, et lyserødt trollteppe, under tre utt;amle 
funrer. Jeg har sett det har smett! gule Jemen 
derborte. Er nok gjengangere frå I fjor dette, 
da helle skogen og fjellet her krydde av silke 
belsL Hvilken mening har silke - hva drar de 
ut ror å finne? 

På turen Jeg har gått I dag kom Jeg forb! el 
gamal skogsbu. Bua hadde torv pA taket, men 
skogen hadde spredd seg heropp og - s!lk at 
både lauvskog og barskog voks heroppe. Bua 
var skakk og skral og !åg godt gjømt Inne blant 
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G<,•dc Ola/ Stu~rtlld. 

tett granskog. Det var stabbe med ms utafor 
dora, men det var lenge sla det var hogd ved 
der, ror stabben hadde ingen nye sår. Døra 
hadde Ingen lås og skreik på. de gamle rustne 
hengslene da Jeg skauv den opp. Inne var den 
som $like gamle skog:sbuer plar være, mørk av 
sot og elde, brisker etter eine veggen, bord bor· 
te ved den vesle vindll$gluggen og en nista 
omn midt på golveL Ikke noe slott nettopp, 
men det fins mange hundre slike buer I landet 
vårL Det var I slike $tuer man opplevde vill· 
marken og stortla. Til silke buer solete Jegeren 
sliten og trøtt nat.ters tier, for bua gn både 
ly og velvære. Her bodde tømmerhoggeren 
haust og vinterstid. Og for disse var bua med 
JordgoiYet og de harde brisker cslottct• de sAg 
fram Ul etter en slitsom dag. Og sjol her kun· 
ne det bli helg - når nattveden var hoggen og 
karene låg med skrå.tobakkspipa og pratet om 
garnleka.ra, mens den stramme sterke røyken 
sveiv oppe under det låge åset.aket og beit seg 
rast. 
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r 1-innetierdinqen 
~------------Av THORVALD E SOLBERG 

Inne I bunnen på Steinstjorden heter det 
Asa. Her kommer Asbekken ned, og på soltørre 
dager kan den som er kjent her Inne, .selv om 
han er hundre mil borte, minnes den steiken· 
de varmen som kunne lagre seg Inne I denne 
gryta. Jeg kan kjenne fluene surre om ørene 
nede I fjæra, Jeg kan se åboren vake hele stran
da utetter, lengre utpå slår en storaure, Hun· 
neraure, kalles den I disse lnlands.sjøene. Men 
det er helst ute I Ho!sfjorden og Tyrifjorden at 
det hender en heldig fisker får en sllk svær kult 
på cEgersbergsluken,. Det er gjeme på frisk 
agn av småfisk, men de neste bruker velprepa
rerte brislinger. 

Jeg husker det ble fort.alt at det var tatt en 
Hunneraure på 29 kilo. Det er her Inne I nærhe
l<:n av Asa at Skjørvoldgården Ugger. Der bod
de I sln tid major Krohn, som var en mangfol
dig herre, efter hva Lovlsa Hurum kunne be
rette. Han elde Krohnsgulen, traverhingsten 
som kappsprang med u!vertokken en vinter
natt, og som slo Ihjel en slagbjørn Inne ved 
Flagsetrene. 

Her fra Asa var det at den berømte keraten 
huket digert tommer og rørte det gjennom 
tolv slu.ser opp på åsen. Hva det har vært ror 
slags økonomisk vågespell, har flere enn Jeg 
studert seg grønn på. All topp og alt småtom· 
mer ble liggende Igjen I skogene. Bare de svære 
rollstokkene og mellomstokker ble hogd, kjørt 
fram og slått på vassdraget. Og arbeidspenge
ne, dagpengene, den tid var nok Ikke høye. Det 
var sagbruksprivilegier den gang. Ikke hver 
.!IOm hadde lyst, kunne sette seg opp sagbruk. 
Det var rettigheter som var forbeholdt de store 
Industriherrer, cgrevar och baronan. Planke
baroner kalt<:s slike karer som omsatte trelast. 
Fra Asa slingret det seg en slags kjørevel opp
over langs med keraten. Og midUles, der åsen 
slakner av, lå den gang, og Ugger den dag i 
dag, Finnefjerdingen. Navnet skriver seg fra 
de først<: skogfinner .!!Om slo seg ned her Inne 

Da ble Matt!splassen Ul, Midtskogen, Bruløk
kene, Toresplassen, Nlskln 

Den gang var Krokskogen kronskog. Senere 
solgte kronen disse ødemarkene tll private. Og 
skogfinnene b!e på sen og vis hjemløse. De gikk 
jo med I handelen. antagelig som et nødvendig 
onde. For det hersket alltid et spent forhold 
mellom bygdefolket og folkene inne på skogen. 

Noen skogfinner fikk vel en voldsom dPd når 
de kom ut for ovennakta, og bygdefolk gikk 
manngard for å tyne dem som hadde forbrult 
seg mot den lov og rett de aldr! vllle megne seg. 

Hendtegjordedetnokogsåatdetstobryllup 
inne på skogene når en bondegutt hadde sett 
segsjukpåenavdesvartøydedøtrenetllenav 
skogfinnene, eller når en bondejente ble fast 
Inne på skogen - tapt for bygda var de begge. 
Og den dag I dag er det et annet drag over fin
nefjerdingene. Det går I alle fall I de gamle 
slektene et tydellg drag av fremmed blod De er 
ofte mørke I !eten, Jentene vakre. Og kara skli· 
ler seg ut på mange vis, leduge karer, snare I 
vendingen, snare på Jabben. Folk sier om fin· 
nefjerdlngeneat cdeer Ikkelange å tøye.. 
Meddetmenesdetatdeterlkkeverdtå klen· 
ge seg på dem hverken med ukvemsord eller 
på annet vis. 

Og fra gammelt av har det vært slik at fin
nefjerdingene likesom har eld Krokskogen For 
der har de hatt sine små hjem, de har vært 
bufaste på skogen Og Ingen har vært så nau
ende kjent i hver krok og hvert et avhø!, som 
nettoppdlssesnarrottefolkene.Ikkesåsjelden 
har finnefjerdingene kunnet gl bygdefolk en 
snar og kraftig håndsrekning. Visst har det 
hendt Inne på de ødslige setrene at en smågutt 
eller en småjente har gått seg stoms bort .. 

A, Herre Gud, har en mor kommet lopende 
ned Ul en av de små plassene, småjenta ml er 
bllttborte ..... . 

Da sto alltld rtnnefjerdlngene opp som ~n 
mann Noen korte spørsmål: Hvor så dua sist? 
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Der og der ... 
Og noen Ø)'Cbllkk etter drar et reip med ka 

rer innover pl leiting Og aldri er finnefjerdin
gene kommet tomhendte tilbake Den savnede 
er blitt funnet, levende eller død 

På samme vl.s hender det at krolter og gam 
per blir som sunket i myr. Siste utvel er l sk!k 
ke bud Inn på skogen om de vil gjore vel l sjå 
Innpå .. 

Det ster seg selv at del er skjedd store for 
andrtnger også l Finnefjerdingen siden As 
bjømseru dager og slden Bernhard Herres da 
ger Begge disse nat.ur-elskere var nok pl stne 
mange jaktturer glad over l kunne finne en 
gjestfri Ild l ty inn til når de hadde gltt ~ 
trøtte,eller når l05en gikk uten at det varrid 
l fl Inn bikkjene før mørket falt pA 

Her i Finnefjerdlngen skortet det hverken pl 
husrom eller hjerterom Og mens tyrikubbene 
brant ned pl grua, noe slikt dyrebart stas som 
ovner var Ikke I bruk den tid, gikk det mang 
en lystig prat under de sotsvarte bjelkene l de 
smA stuene. Kanskje en og annen stubb rant 
veien Ul dikterens sinn og kom pA prent ! be 
romtebøker 

Delte er lenge siden, men det er denne Uden 
som det er godt A minnes. NA flakker det it.ore 
flokker med turbter Inn over skogene Og ror 
aa det jeg vet, kan det gjeme være elektrLske 
lyspærer som henger nakne oppunder loftet, 
for Ikke A snakke om den fæle !Aten av separa, 
t.or og radio. 

Nei, det er godt å minnes bare så langt til 
bake som en sen kveld da rar mln sa jeg skulle 
få lov Ul å gA ut på folkestua ogse noen rare 
hunder 

Der satt det to finnefjerdinger, Ol.sv!ken og 
en av Bakke kara, med hver sin sl.ore grlhund 
I bånd. De var kommet for å spørre cMannen 
på Stem~ om de kunne få Jage elg pA St.elns
skauen, Inne på Abortjønnhpgda, over Manna
skard .. 

Slikt glemmer en sent. 
Men de gamle plusene Ugger likevel I dag 

der de lå ror aldri så lang tid tilbake Tuftene 
er de samme I dag som den gang Asbjørnsen 
bukket seg Inn under de \Age dørkarmene og 
hilste fred l huset. 

Store gårder med vide marker? 
Nei. bare smA skogshjem med åkerlapp og 

potetlku, Ingen turnips, låge tommerhus og 
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ursmå !Aver og fjøs. Og jeg aler uttrykkelig at 
Ingen mi ta meg på ordet og sl at slik er det 
da ikke I dag! 

Jeg beveger meg bare Utt tilbake I tiden, ikke 
så svært langt. tilbake, la os., al rundt Asbjøm 
sen tiden ...... De som eler de små plassene, 
dyrker Jorda bore Ul nødtørft. Kara overlater 
gjemestrevettllkvlnnfolkcne. Jovisst berger 
de hoyet om sommeren, og visst Ugger de bort 
! marka og s!Ar ut.slåttene, og kjerver Utt lauv, 
ror at krøtter og småfe skal fA en frisk smak 
om Ikke annet sA pA Julekvelden Men når I)()" 

teten er blitt moden, overlater kara dette stre
vet til kvinnfolkene 

For da er det høsten! 
De er ikkeavJaeobs støpning, disse karene, 

de er veldere og skoggangsfolk Hjemme går de 
bare og pusler så smAtt Kan de stjele seg bort 
fra arbeidet på jorda og live seg opp med A 
bøte et fiskegarn eller to, så gjør de heller det. 

Og alltid står det en gråhund bundet borte 
ved bursveggen Kommer det fremmedfolk, hi
ver den seg så Ji1ngt lenka rekker og flekker 
tenner. 

Men som sagt - en dag er det høsten 
Hundelenka Ugger slapp bortetter bakken 

Kara har reid børsene sine I god tld, skutl seg 
Inn t.11 mAls og forvisset seg om at børsa holder 
5kudd En dag legger de gele på hunden, den 
gnistrer I vill fryd Det er bare noen få .skritt 
O\"er vollen, så er de nådd bort tll grindledet 
som skiller innmark og skog 

Siden er det bare kjerring og unger hjemme. 
Folk som sanker skogsbær, og folk som llg 

ger på vedhogst, hører stAlos som en fjern dAm 
Det smeller kaldt fra r!fleskudd, og Igjen ligger 
skogenestille 

Ingen gir elter losen eller etter skudd 
I skomskøtte kommer det et par karer rram 

til en av de små plassene De finner den kjen 
te veien til stallen, ge\er fjordlngen,setterden 
ror langsleden. Stllt kom de og stilt rarer de 
Dukker inn I skogen, gamp, slede og folk drsr 
innpå. Prate kan en gjøre før jakttla og etter 

utpå morgensla kommer følget tilbake Den 
blakke hesten er dampende svett og lortet tll 
langtopp på lendene. Det er vAttl marka det
te 11.rslelte. Det står en stram Jukt av elg fra 
sleden og grå.hunden slttter på Jasset. 

De ia1jer elgskrotten opp I skuten og flir, 
noen tar seg av kjøttet, og noen tar hua 
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Kvlnntolkcne holder takkelen, siden vasker 
de sleden med einerlaug For einerlaug renser 
for blodskvett og lukL 

Gampen tår rikelig med !Or $Om takk tor god 
hjelp 

Snarl braser mprbradstclk I panna. Men ikke 
lenge etler stAr kara Igjen ute på trammen og 
glaner mot skogen Det lyser fra glør som llg 
ger oppå lkråtobakken I pipa Røyken driver 
opp mot skogen, så har de vindretningen gitt 

Og på nyU dukker de Inn I skogen Tror ba 
re varaomt de få skrlllene over vollen, når 
grindledet, og skogen åpner seg og tar J mot 
dem, og gjommer dem trygt som høne gjømmer 
kylllngen under vingen 

Og hver kveld lyser det rlldl !ra tyrivarme, 
fra nying - langt inne på skogen Lyset kan 
opl flakke forsiktig langa en flskebekk En 
fisker går med lysler for A. hente seg kokefisk 
tllkvelcls. 

Det kan være tømmerhoggere, og det kan 
være vedhoggere, det kan være tolk som er ute 
på tyttebærplukking. Elgskytterc kan det og
" være. Det raker ingen Og det er Ikke sklk· 
ken å isnlke seg fram Ul annen manns varme 
Det hl'nder at tolkevonde bikkjer Jigger lause 

Kommer lensmannen tram Ul plassene I 
skogen, .$å. kommer han Ikke mer brått enn 
at de kan ha fA.tt bud at rett nå er lensman 
nen ventandes! 

Og mye og mangt som Ikke akkurat skal 
Ugge I dagen når slik tn storkar er ute og ter 
des, fir stunder til å bli borte. Og lensmannen 
tar det Ikke så overlag nøye, og han kommer 
Ikke natten tider som kastevind og stor øvrig, 
het og ransaker og forsker I unØda Og nlr han 
l'.ir fram, står det enten en overåring av el 
kjerring ule på hella, eller helst en ung vak· 
ker kone med den minste på armen ' 

Gamle kjerringer tåler Ikke lerusmannen å se 
og unger Iran han Ikke stå for 

Og a:::t ~a~:a :; ~,::~e~a:~ f~e;e~a:r 
rutt, og Anne eller Anne Marja om det er Jente 

Og lensmannen sier at det er mye tll vakke~ 
navn, og mye Ul fager unge, og om mann hen· 
neser hime? 

11 
Men han er nok itte akkerat tilsles - men 

iif!r lnnp{t enlen det nA. er på veahøgst eller 
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aluurerusken etter tømmerfløytinga. Han skul, 
le nok se etl(-r om å finne noe skogsbær, for 
sjøl kan hun ltte komma hlmefrå formedelst 
sugarongen ..... . 

- Om det er noen som har hørt gjeti at det 
skal væra felt elg plt ulovllg mark inne ved 
Flåtan? spør lensmannen 

- A, nei, det kan nlt vei aldri skje .. , ... 
For ordens skyld går lensmannen Innom de 

~~e·:~e, spør de samme spørsmål og fir 

Og om ilte lemmannen vil bryte seg N, liten 
som å sllta Innpå og ta en aldri så Uten kam 
::~:~ Det er så mer/ellg god kaffe lnnplt 

- Far ~I, sier lemmannen når han går nes 
te morgen 

~"ar vel, lensmann, !lier folk I Finnefjerdln 
gen Kvassøyde folk der Inne på skogen, snar 
tenkle tolk, Jette på fot og hind, lette t il s!nrus ,, ... 

Vinterstid tar de seg gjerne tømmerhogst. Og 
en og annen som eler gamp, tar på seg en kjø· 
reakkord og frakter tømmeret ned til fjord 
stranda 

Hengebratle er tømmen-elene, livsfarllge I 
snøløse vintrer, når velene llgger som blanke 
spell. Verst av alt nltr lindvær setU'r Inn Da 
gjelder det å ha gamp som gltr unna når las 
sct skyter på Da kuter kjørekaren seg på Ju 
set, tar tommene og styrer så. godt han kan 
Og unna går det I Fadervår rett til fjords, eller 
til motbakke bremser farten 

Slik g I k k livet sin gang,, 
Plas.sene blir Ikke delt opp. Eldste søn arver, 

og de 10m }'ngre er, fltrse seg nindt etter an 
nen levevei, For plas.sene kan Ikke deles. Hver 
gir livberging til bare in familie. 

Og ellers er det ikke skikken å fø opp et 
drøu med unger inne på akogen Det er byg 
defo!k som har stunder til slikt. Om og hauk 
ruger heller Ikke ut et dros.s med unger To 
greier seg lenge ,,,,,, De varnøy$0mme, finne· 
fjerdingene. Sterke, senete, raske, hjelp.somme 
I en anar;ending, - og ærlige 

Aldri skikket de bud etl(-r Jordmor Aldri 
hentet de doktor. VI døyr lell , når tla kommer, 
tenkte folk I Finnefjerdingen 



24 

Steinalder-funn 
,,.&. cJ2.i.,1.9eeike 

Helge Runer viste meg nylig en steinoks 
aom han for noen tid siden fa.nt under harving 
pl en åker. Funnstedet ligger ca. 2 km vest 
for Hpneross og ca 200 m nord for vegen Ul 
Ask. Jordstykket har hprt til glmdsnr. 47, 
Sørum! Norderhov. Denne gård er meget gam 
mel, det viser navnet, som I gammel tid var 
Sudrhelm. Dette betyr Sørgården, og det ligger 
nær å gjette at gården har fålt namet fordi 
den lå ,yd for de gamle kult.sleder Veien og Ve. 

Øksa er liten og har mistet øverste delen. 
Den har noen furer eller striper, som den sann, 
synllgvls har fi\lt av plogen eller harven gjen 
nom tidene. Den har vært uten skafthull, og 
øk.ser uten skafthull er den eldste typen. Den 
er sannsynligvis ca. 4000 lr gammel 

Vi regner steinalderen ned til ca. 1500 lr 
f Kr-, og deretter bronsealderen til 500 år r 
Kr, da begynner jernalderm. Men disx Uds 
gttnser er naturligvis Ikke skarpe, stelnred.!.ka 
per har nok vært I bruk langt ned gjennom U
den, kanskje helt Ul Jernalderen. 

Gunnar Gundersby på Aa.serud I Haugsbygd 
viste meg nylig en svær stelnoks, som han for 
noen lr siden fant pA sin eiendom, ginlsnr 47 
I Nordertiov. Den er 23 cm lang FUnnstedet 
l!g~r ca. 200 m. syd ror vegen Ul Jevnaker, 
oppe under skogkanten. Øksa kom Ul syne 
under harvinga om våren, og lå I skjelljord 

Denne øksa er særlig Interessant fordi den 
Ikke er ferdigl.aget. Det skulle ha blltt en skall 
hulløk.s, men av en ener annen grunn har man 
oppgitt arbeidet rør man var kommet halvveis 
mtd lkafthullet, som det fremgir av bildet. 
Det er meget sjelden man har funnet stein 
øk.ser med ufullført akafthull. 

Det fremgår av slike ufullførte økser hvorlc 
des man I den tiden - ror ca. 3000 år siden -
gikk frem fo r å lage skaHhuU. Som det frem 
gir av blldet, boret man Ikke skafthullet I hele 
dels bredde, men lot det stå Igjen en tapp I 
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midten, som Ul slutt falt ut av seg selv. Herav 
kan man slutte hvorledes arbeidet ble utført · 
Man brukte .$8Jld og vann og et hult bein. For 
et tilmodlghetaarbeld det må ha værtl 

Denne øksa er noe ødelagt I eggen. - er det 
kanskje derfor de har oppgitt å fullføre den? 

sannsynligvis boret de skaft.hullet rra begge 
.sider. Det er nemlig funnet en ste!nok5 hvor 
skarthullet Ikke er fullført., men deterbl!gynt 
fra begge sider. Så har det vist.seg at de to hul 
lene Ikke gikk rett mot hverandre, men v!lle 
komme til å gå forbi hverandre, og så er arbtl 
det blitt oppgitt. 

Har det vært. et seigt arbeid å lage en stein 
øks,såvardetetlkkemlndreselgtalltåbruke 
den,skullevttro. MenforsøksomergJortlvir 
tid med å opprøre hus utelukkende ved hjelp 
av ste!nredskaper har vist at det gikk langt 
fortere enn ventel, og det altså med arbeids 
rolk $Om Ikke hadde de gamles erfaring og Irt-



RINGERIKE 25 

Xrokskoqens Almening 
HØYESTERETTSDOM AV 11. NOVEMBER 1807 

A11 lr.,.adtt. A. D. Xjormrs. 11one/ou 

Gjennom årenes lop har jeg I mitl virke hørt 
mange slags oppfatninger ang den gamle 
R\ngeriksalmening. og t.cmmeUg ofte fellakllge 
oppfatninger 

En de! rettledning kan da kanskje være av 
Interesse 

Gjennom nere hundre år har det vært strid 

nlng med den slags verktøy Steinøksene har 
værteffektlvenokl sln lid 

Begge dis.se øksene harm\ Un!vers!l.etet.'S Old 
s.aksamllng fåU, Idet eierne har skjenket dem 
tll Oldsaksamlingen Giverne vil sA motta et 
ouoe av gjenstanden og et takkediplom fra 
Oldsaksamlingen 

Det er naturlig at man når det gjelder old 
1&ker, først og fremst tenker på lokalmusttl, 
for ringerikinger alt.så Ringerikes Mu.seum Og 
Jeg tlll~ter meg å benytte denne anledning Ul 
A oppfordre folk på Ringerike tll å huske pt 
Ringerikes Museum med gamle Ung. Men når 
det gjelder sl gamle sakersomsteinokser.sA 
hører diue som kjent bare hjemme I Unlven! 
tetet.sOidsaksamllng 

Derimot er det på sin plass at de lok.ale 
mi.uetr registrerer slike vldtresendte ting og 
&karrer Jll'g bilder av dem Pt Ringerikes Mu.se 
um kunne det lages tn meget Interessant av 
deling med bilder og beskrlveist av alle stein 
lldertlng som er funnet på Ringerike Det er da 
IY vesentlig betydning A ft oppgitt funnstedet 
og funnomstendighetene, slik som ovenfor er 
gjort med de to øksene 

Detllggernærå lroatdeterbllttgjortad 
•kllllg nere steinalderfunn, som kan være blltt 
lagt til side og kanskje gttmt bort. Dersom 
ovensU.ende artikkel kunne hjelpe til at flere 
slc!lnaldertunn kom fordøgens lys på Ringer! 
ke.vllledenhagjortsln nytte 

Hrlge Fonnum 

mellom Kongen {Staten) og •almueno om 
h,·emdetvarsomeldealmenlngen 

Den vlktlg:ste årsak til sh1den har sikkerlig 
skrevel seg derfra at man har væn uenige om 
forståelsen av Christian den femtes Norske Lov 
3-12-6 og eldre bestemmelser: Kongen har 
menl den ga uttrykk for St.8.lc!ns eiendomsrett 
- I all fall til de egentlige Stat.salmeninger -
og at bygden calmuen• kun hadde brukarell, 
mens calmuen• har hevdet å ha eiendomsrell 

&ilg av almen Inger har funn el sted gjennom 
Ildene. Deforstekjentesalgforegikkl Fredrik 
Ill regjeringstid, 1660åreneogutover,dab! 11 
storedeler av KrokskogensAlmrnlngblesolgL 
Alle dis.se ølmenlnger ble solgt med forbehold 
av Kongens relultlonsrett (gjenløsninprett) 
og almuens bruksrett 

Det er tydelig øt disse salg vakle! mot.stand 
fra almuens side Det var I all fall tilfelle for 
fra.salgene øv Krokskogens Almening 

A!menlngssalgene ble foreløbig stanset ved 
reskript øv6 91688,menennyrekkealme 
nlngssalg ble forsøkt lvrrksaH under F'redrlk 
IV Under finansnoden dengang ble besluttet 
forsti!.,elgealleløndeLJklrkerog11enereall 
krongods. Så kom turen til almenlngene som 
skulle selges ved auksjon. men I auksjonsvll 
kårene skulle ølmuen restrveres dcns bruks 
reUlgheter, men skrivelse øv 1561728 fra 
Rentelmmmerettll Statsholderen 

Almenlngene ble sA oppropt på auksjoner, 
menmantoklkkemealauks1onsvllki!.renefor 
beholdet om almuen, bruksrettigheter Det 
framkomdaoveraltskarpeprotesterfrabon 
(lenes side. som bl a heYdet tvære eiere a• 
ølmenlngeneTrossdisseprot.esterbleauk.ljo
nen fremmet. og bud øprobert 

Men bøndene ga seg Ikke De sendte to mann 
fra Østerdalen til Kobenh11vn ror Atale bon 
denes sak for Kongen Og reisen var Ikke for 
gjeves, Idet Kongeniet reskrlptav25 ll 1726 
bestemteathandngenlundeertilsindsatfra 
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tage Undcrsaatterne den Nytte og Fornodnc 
brug ar Almindingerne, hv!!ken saave\ Arilds 
Tid som Loven dem tillagt have, hvorfor og alle 
Kongens sa aka I te Almindinger skal blive ubort 
solgte og i den stand de forhen været have> 

Påbudet om almeningssalgencs omgjorelse 
ble også gjennomfort i de fleste liHeller. Grun 
nen var den at almenlngene ved en misfor 
ståclse var blitt anset.l som rydningsplasser I 
almening. 

Senere kom opp strid mellom Kongen og 
a\muen om de såkalte bygdea!meninger. Kon 
gen hevdet at Staten også eide disse, mens 
almuen også hevdet å eie dem og at bygdeal· 
meningene nærmest var bygdesameier 

I anledningdissestrldigheterkomdetisiste 
halvdel av det 18 århundre til en rekke proscs 
ser mellom Staten og bpndene om eiendoms 
retten Ul de såkalte bygdealmenlnger. 

Prosessene fikk et noe forskjelllg utfall, men 
stort sett ble avgjorelsene truffet på følgende 
gmnnlag: Der hvor det var fort bevis for at ved 
kommende strekning tidligere hadde vært an 
erkjent som Kongealmening nyttet det Ikke for 
bondene å hevde at de I nyere tid hadde ansett 
strekningen som bygdealmening 

For Krokskogens almening er dom ved den 
danske Høyesterett avsagt li li 1807. og bøn 
dene tapte saken. Tilsvarende dommer fore 
ligger for flere andre almeninger 

Sakens navn er: Norderhoug Sogns Almue 
contra Kammerradvacaten Etatz.råd Johan 
Martin Schonheyder på Embeds Vegne. sakens 
gjenstand er klart og tydelig angitt: chvad en 
ten Appellanteme, Norderhoug og Hole Almu 
er, eller Hans Majestæt Kongen er rctle Ejer 
ar den omhandlede ...... Strækning ar Krok 
skogens Almlndlng.> 

Dommen er meget lang, men Interessant. 
Høyesterett har kun henvist til dommene fra 
de underordnede domstoler. 

Underrettsdommen er avsagt 5 11 1804 caf 
den constltuerede Sættedommer os elskellge 
Professor Olav Olavsen og Laugrettesmænd, 
(Anders Olsen, Joen Alme, Peder Alme og w 
Alme). Dommen går ut på at cHans Majestæt 
Kongen bor ansees å være den sande Ejer af 
den omtvistede Strækning ar Krokskovens Al 
mendlng., Men dommen sier også I konklusjo 
nen at Clt.antene (her bondene) ble kjent <be· 
reUigede til og Stadfæstede ! a1 den Brug og 
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Benyttdse som Loven giver dem som t!lgrænd 
sende Almindingcn, og dette llgeså uindskræn 
ket til hvem Hans Majestæt måtte finde for 
gocttatafhænde den. , 

Bpnderne ble dømt til å betale saksomkost 
ninger 

Underrettsdommen har en meget grundig 
gjennomgåelse av det framlagte skriftlige rna 
ter!ale,somvarmegetomfattendeogv\serat 
saken har vært meget gmndig prosedert og 
opplyst. Der er oppregnet en hel rekke eldre do
kumenter, dommer o. l samt vitneforklaringer 

Underrettens refleksjoner ang. de avhorn 
vitner, deres villighet eller Ikke er jo tidsbeto. 
net, og I dag kan en del av refleksjonene til 
cos elskelige professor Olav Olavsen og laug 
rett.smænd• virke noe kurlos, særlig når det an 
føres l'.t ca\le de som have vidnet ere Mænd 
over 60 Ar, der alt.så gåe graven imøde, og kan 
derfor med Grund formodes ikke å drive Spot 
med eller misbruge Religion og Eed., 

Men det bortt.ar ikke dommen dens karakter 
av grundighet. 

Dommen ble appeilert til cAggershuus Stifts 
Q\'erreh hvis dom ble avsagt 14 71806 

Det ser Ikke ut til å være kommet fram noe 
særlig nytt materiale for overretten 

Det nevnes\ dommen at strekningen er caf 
omtrent 6 Norske Mllles Omkreds.. 

Overrettens konklusjon går ut på at cUnder 
Rettens Dom bor ved Magt at Stande• 

Og bøndene ble også her Ilagt omkostninger 
Selve Hoyesterett.sdommen som er avlest 

13 11 1708 har ingen egne betraktninger og 
går kort og godt ut på at cStlfte over Rettt>ru; 
Dom bør ved Magt at Stande,. Også her ble 
bøndene ilagt omkostninger. 

Statws salg til de almcn i11 9s
btrdli9cdt bo11 dtr 

Som nevnt i tidligere artikkel ble Staten 
kjent eiendomsberettiget Ul Krokskogens Al 
mening ved Høyesterettsdom 

For denne som for en del andre almeninger, 
kom så opp ~pørsmål om salg av disse atmenln 

ge~et var stortingsrepresentantene Tandberg 
og UrdahJ som satte fram forslag om salg av 
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almenlngene. Stortingsmann Tandberg har jo 
et kjent ringeriksnavn. 

For Krokskogens Almening 24 6 1816 fattet 
stortingetslik vedtak: 

cDet overdrages Regjeringen at afhænde den 
Eiendomsret Stat.en har l Krokskogens Almen· 
Ing til de ar Holes og Norderhougs Sogns Gård· 
brukere som Ul Hugst ! denne Skov ere beret· 
Ugede, mod sådan Pris, som derpå ar uvi!llge 
Mænd sættes, og mod den Forpllgte!se at den 
mellem Kjobeme inden meste ordentlige St.or• 
Ung skal være udskiftet. Er denne Udsk!ftning 
da ikke !verksat, fa!derAlm enlngen tllbage til 
Staten. ,. (VedtaU med 33 mot 30 slemmer). 

cDen Bn.igsret, som måtte tilkomme Bæ· 
rums Jernverks eier eller andre i denne Al· 
mening, bliver samme fremdeles forbeholden.• 
(Vedtattenst.emmig) . 

cOmkostningene på Taxallonsforretnlngen 
skulde ar bemeldte Oårdbn.iger udredes, hvad 
enten de bliver kjobere ar Almeningcn eller 
Ikke og l første Tllfælde uden Afgang ! Kjøbe· 
summen Sårremt de Ikke måtte ville kjpbe 
Stat.ens Eiendomsret l den hele Almening, da 
kan enkelte Deler derar ikke særskilt blive dem 
overdraget.• (Enstemmig vedtak). 

Men kjøpet ble en temmelig omdisputert hl· 
storle, og kanskje var grunnen den at det satt 
igjen bltt.erhet fra den tapte Høyesterettsdom. 

Elter forlangende fra ctvende ar de bn.igs· 
berettigede Gårdmænd ,o har Fogden over Rin· 
gtrikeogHndelnndved dndbydelsei>dat23/4 
1817 indkalt cAlmuen af Norderhoug og Hole 
Præsteg!eld som har Brugsret I Krokskogen 
Almening at mode paa tingstedet Frog den 17. 
mal 1817• for der og d'I l Overværelse ar Nota· 
rlus Publleus at vedtage St.ortlnget.s Bes]ut,. 
nlng,oga!thvaddermedstaaerl Forbindelse. ,. 
I lnnbydel.scn ble betydet at cdesom udebllver 
fraModet,målteanseesathavevedtagethvad 
deMOdendeefterstemmeflert.al beslutter, sig 
tende til kjobet og Udsklflningen m v. ar Krok· 
1kogen Almening.> 

Denne innbydelse er clæst fra Kirkebakken 
og ved Budstikke bekjendtgjort .• 

ImotepåFrogl7 mai 1817 deltok l alt 75 
bruksberettigede. Av disse stemte 42 dor kjø 
bet ar St.alens Eiendomrett J Krokskogen Al 
mening mens 33 Ulkjendegav deres onske at 
det måtte forb\lve på hldtll værende F()d.,. 

De parter som var for kjopet begjærte der· 
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nest!orretn!ngensluttetforåforanstaltetaxa• 
tlonsforretn!ng, heter det. 

Under 14 6 1817 har 59 i almenlngen bn.iks 
berettigede tilkjennegitt for sorenskriveren at 
de forbeholdt seg den hlttl! hatte bn.ik uten å 
innlate seg! kjopet. 

Ved hoyeste resolusjon av 19 9 1817 ble be 
slemt at plularttetsvedtaket av 17. mal 1817 
sku!leståvedmaktogatfastsettelseavtakst-
summen skulle utfores. Deretter skulle a!muen 
påny inkalles for å avgjøre om de godtok prt ~, 

Takst ble påbegynt 17 111817 avsorenskrt 
\"eren og laugrettesmenn, og taksten fortsatte 
fplgendcdager. 

Ved taksten møtte noen av de bruksberettl 
gedeogprotesterteldetdementeatcplurallte 
ten Ikke kunde b!nde minoriteten>, men for 
retningen biefremmet. 

Bærum Jernverk møtt.e fram ved taksten. og 
reserverte seg sin bn.iksrett. 

Statens eiendomsrett ble vurdert til 3.000,
norske Spcsledaler. 

I et mote på lensmannsgården Frog er tak 
sten forelagt cde bn.igsberettlgede Almue.s 
mænd,.. 

En stor del møtte og erklærte seg tilfreds 
med takst.en. Men fremdeles var det noen som 
protesterte ~Med den Henslgt at man mod 
deres ønske vllde påtvinge dem kjobet.> 

Som foran nevnt hadde Stortinget satt som 
betingelse at utskiftningen skulle være ferdig 
innen neste ordentlige Storting Men denne 
frist kunne man Ikke holde 

Under 13 8 1818 sokte derfor sorenskriver 
Gram ~på Vegne ar den Decl ar Rlngerlke.s Al · 
mue der har bestemt sig tll at kjObe ovennævn 
te Almening om at dens Ret til at kjøbe samme 
måtte slå åben, uagttt Udsklftnlngen endnu 
ikkeerfuldfort.• 

Result.atet ble at fristen ble forlenget til 
121821 

Utskiftningen gikk sA sin gang. men herom 
mere i ensenereartlkkel. 

På Ringerike har det vært rettet en ganske 
sterkkritlkkmotdestedl!geembet.smennden 
gang for at de Ikke skal ha varetatt bøndenes 
!nteresser I forhold Ul Bærum Jernverk 

Somenvllseavforanståendeframstl!llngav 
saksforløpet har Stortlngtt fastsatt i sitt ved 
takav24 6 i816atdenbruksrettsom måtte 
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TMIG8RATt:/'I llolff el tlUhN og idJ/Ud; bel-•d<! 1-U,n1k pl Tpi, lrnd. Lul og ,.,t4 Ml,lkl 0...,. fyn/ jor

du /!ff•• dc1 M"llor x,.,.~<11•• "'" •• _,..,., l>,tbW9dK 

lllkomme Bærum Jernverk •bliver samme 
fremdeles forbeholden~. I og med at Staten ved 
Høyesterettsdommen var kjent elendomsberet
Uget, var det selvsagt Stalen som kunne sette 
aalgsbetlngel..sene. Her har da Staten overlatl 
li! kjøperne av almenlngen å finne en ordning 
med Bærum Jernverk. 

Verkethar,somvl hørte,mottved taluten 
11 11 I817ogreservert.seg:Sinrelt,ogdetcr 
slkkerllg grunn Ul å regne med at man ved 
taksering av Statens Elendomsreu Ul 3 000,
norske spestedaler har tatl hensyn til pllhvl 
lende forpliktelser, hva Jo var, og er, vanlig 
ved tabter. Under utskiftningen har da også 
kjøperne av almenlngen lnngitl forlik med 
Bærum Jernverk ang. verkets retllgheter 

J eg kan da Ikke skjønne at det kan være no 
en grunn Ul kritikk mol de iledllge embets 
menn dengang, af. megel mere som utvlklln 
gen I kjøpel av almenlngen viser at de ,ttdllge 
embetsmenn neppe kan ha hatt adgang til ak 
Uv styring Ul rordel eller skade for noen 

A D Kjørn!U 

<E>dctsbondrr og tcilrndingcr 

gårdene sine Derimot elde brukerne av Burud, 
Kol kinn og Solum hele gården, men de to il.ste 
rar bare nokså nyryddede smAgårder Forhol 
dene I Hole var med andre ord som I Norder 
hov, med fl Jordeiende bønder p6. de store g6.r 
dene, og enkelte ,jøleiere på smågårder I ut. 
kantstrøk som Tyristrand Men enda skattene 
var tunge under krigene på 1600 tallet, greide 
Holebøndene langsomt A skatre seg mer jorde 
gods alt ror den store overgangen tll sJolete 
begynte: I 1642 er det 23 Jordeiende bønder I 
Hole, og en god del av bondegodset I bygda er 
blitt. kjøpt eller lnnlyst I de 18 Ar siden 1624 
Pengene må vel her som I Norderhov ha kom 
met fra tømmerhogging og kjøring, og det. er 
nok Ikke for Ingen Ung at vit disse Ara stadig 
treffer på klager over ulovllg hogst l kongelill 
skoger 

E F Ho./vorJtTI 
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Jlorderhoo gamle prestegård forteller 

1

1 Ringerikes Museums tjeneste 

slla l den også i fremtiden være 

et sentrum og samlingssted I 
;I lr l!tk Nordtrho• r•mlt pratqlrd ul..,,!nr _,, 
rellllJallolJa,•l~r&Mh!L>'t prutdLmlller!omtrtna 
JMU. MenenllJ'lknNle l'ffllttden. 81rabolteru 
... .,..prat li .V OJellan1er OJll.anal•m.l:~hlldd<I 
nJt~t ul, 1>t11nte Rlncerlta MUR\lffl & n711e Inn. Oen 
I Jull. titer •1 de >1tt1ple monter1n1u ••• lorHUt. ble 
~~e lpnH for pubiillum.. 81df'.II humuoftt I dtll 
n:,erYern<ltl'*IIUIIOblUt -OJYllloru.ttblt-ulldis 
.,.,..., lnnbol<llrlkl Tre rem er det l bn:i!ltl<'n. Of elt 
•Uer nute YIJ b!l brukt Ul u.mllnrene. Os daouten: I 
Norderho, J-.n.lt pre.tq&rd hu bndem111fft pa R\nJe• 
11te !AU !llt bo.re bt11 med rom. men op& 011 ualmlnMU, 
tGlttlla lnnratnln1. -hbtorlatOJln.dll,0,,.,-U: 
ocm dt""" 1lnkn er. R!n1ertua MUMum er bilt!""'"' 
OPl>PlHM!lfØ~othtlJtnlft. 

,slaierlall Of ,.,.,rdla dllllter hoYedbJrnlltl<'n !rem 
-Uomdt1toNU11.a11Jet,-,-t,..,,..,1irdlpl&Mtn. 
llfft,,...,r,1111trYl~ntmTe•nn<1det1•m!epreote• 
1lrdl.klelten ! den 1tu det hodde pa d,11 bolde prat,rrue 

Anna Colbl1trnidonu1 Ud - ener u Rlnrulka, M111tum 
hu latt det ,ataurott. Os nlr ""'" 11U der Inne • .,..i. 
lem dt n.PØ<d• h>1ta fflltt" lot11n den dominerende 
Aøn-pellta.Utan m.L11 opltalltfrom m dunlltl
h<ten , .. , bUder u dtt ,om P]eddt pt.,. ff<I Notduho, 
pra\rJlrdtn t"ld0Jtnn&t1 lma,-ldeiufredtnalr 
111, 

8Te1>1tt d<SJoner n.r komme\ Ul llrdl, O.r Ult -.U 
~lrbll. ()pl bet ln111 nr det 1to1111». O.n rrtddlf• 
pnatrJ&rd blo lrutht IJ>n l et d...,.. _, ll<ulle aperra 
ri,,. hundredtT lr eltor. KloU•n hal• ln om natten 
llonoratelOldaterOffrrumplendttll .f'radennenonen 
ltrlwr de MJ. kulehullent ! s"rut111uen. O 1"naker 
lall01DDnl111en...,,eliadd-elllalne01olred•-Ollltr1na 
1zs,nrutor.blaald,emobtn1i..•n.bletat1Ullanp, 
os ruton u den ... NO "'""" 11on ,ty,ton lot rtuk~n 

Id" bn hllt,,rlkorn.e !kke r1ktll bll onll om hYIJhn 
rolle ø,-111.rruon Anno opllte l de11, d~L Otn hun 
opt undtt - til den noral<e 1001.,_,, pt, 8~!n. oller 
oa, b,n_ rolle alone bMlod t • tn.t1 ... - l 11.fip om at 
denonke...,art mitt1tom.,,.-ll"""°nlll rflOlhYllt 

H..,..,.,, on Unc er, 1A '111Jtnlp!\ln.-en •• don uror-
!erdede pratdrut.1 k,-kken bidra Ul • holde m!nnet ~m 
n,.,,,ollortu.tthefll.-aomeana,Jonaltrlld.lijon,for

le!IØIIHonbrodd. 

JTJ 1,, ,lr tl<lllk!lt•nde R!n1er1klnndrlnc atute hor I 
11.jiokkenot. Vlrec:leeronererdot,,aomllarro,Htlltmon
tertnron •• utilill!naon,· ).1111..,_1,reu natro,,...nn 
Ellf'.11 H•l• Olllna lnatborJ J.l"ohn 
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Prutf1lnlabn:nl111en tr Inndelt l tre tlpyor oC like 
ma.DI• udannUt. Dtn eld.lit fi,,011 - 11..-or •ir na
dl'UII 11A11n - ou1..,, Ml u.nmJll.llr\l r,.. l>effnrle!Mn 
••IO.Ulkt,-01dena.ndr11rraoJu11en••ISOO-eller 
btt)'nnei..n u 1100-tallet, mt111 den trNIJe !!pyen or u 
1•».t nnre d.Ato oe har ••ri prtstel'II bol!& de .i.t& 7-
~ u 

UIIIW~tfftl 10m fonlttll Ylte dttf11Mr butlr 

•• d!ttk!ør Arne B. B a n , OI tldl!(ere u..itnrUJd 
OIUr M ø r t, har nei rac..urerln1en Yllt attp6alnn
btt oe 1°"- &tJ,-n-t ø:...nt m,. &nMt ff bJrlke
nø•r oC ops,r\nntllp ~r atdetlet 01 rappøle • .. 1n 
IIJtntonunettl11!nn:tt. Dlrtklpr H tnnl111 Al.lY!t ~ 
Dnmmen M111t11m ll&r 1111 ntllednln1 t en robe 1p0rs
mt.l, OI 1neUu ~Uer NI l 1 • n aom llelt &Iden lontt 
!nnt\"41npd"1har•rtl1\'lncb6d•Lnnen-oCUltn• 
<Ø"*,h&r'11111noPJ11u•ltnrapeU. 

Kom nt. - .. lier er pelHn. Apnel IIJ•n titer manae. 
""'"'" a.r t 1)cnmurl llulllffltr. - n pret\11 tltDOdlum I 
dt\ pdt OI ni :N tnd,..tmder 1tore ~11. Stln 

r.ctatt<ltt •• halntlllffl Mt"ttr l>~t OI motoren dypt. 
l(Jøtenet u rnt ui.tyn mNI topper OI kar u tr,, 

alle llap kotrkar u ~, or lltn •teteJern, M i al 
kll,t Ill bruk . .. en mJt n det er all •""et eM !eU i 
hindttn. El nU,ljim,, lor ekKmPt~n I den c....i pre-
1<1 n tJnJd•tralten at 111.1n bels1 t>,r ..,.,.11o<1 form 
for i hamle opp mtd det. F;n ,ua-1tamp - omtrin1 fo 
moter i..,. or 1t-lO tm L dl•mt\ff, or h\tltt ut •• en 
•nate - - mLD.atr dftttln om den ti.s. ~ 
pl nnfllfdnlDCff- ni•tormortorltreT!tntron, h""'
d•n man f"Ldt •es f~r t}oLLherntN Ud. Tl'ebOttene 
atlr Ukaom kl•r tU mtltlnctn. I den '"" n mtlkeaUeru, 
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or d<t et 1.Jtnnomthtt kon, 8ordet or dttktt entr tb
tLden& ak!tt or nn1er 1lrdens ro!t 1r,n \U DOn1 

lier tr et eldC.,,,melt lramlkap, or et _,.,,, lot.., 
,, pott<:materarbe!dene fra Hondou. D,,t eld&Le !11<1 
t1fral7l0. Arbe1dtneuetdetoraU.-idttt111Rt,,lor 

ler-Lnchlllrlen& ut....,.."' 
- Rlncertte.h.....,,d,n.W.i 

a!ntld-omkr!nc lllllO-°' 
le~dternrnlljenl
pott<:Dl&tu li• n1en. 

~er kan Ikken,..,... Il~ 
del mibUmtdbUt'*" 
aaiuebtltr,--forlli
Ptnllll:k•ntrbtellldenor:•
oppleot1H1Cmetbuclt!S1• 
det nier. 

ForTlfitY!dl,,elU'1Ø 
tm 111, 1,•111•n. J•-. 
der or ransel""- tjort"'°' 
p!n•L•nnetUtanllld•I,.... 
dtn.lllnnrlkte~ 
medatJU.-l>LDt-UI 
ormec111nnept.taet1t111 
pttjtlkonocPlff<M:IUI 
Drammen med tt bn•I 

EtbundellaiJbuldmt<ll'II· 

1., ..,1nntromM8l"",. 

~if.::1:r;7~: 
~;;:!:'5:Z-~"'o;.,!':;': 
~~-
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PIii "ren n!ttill' omstr,!ler oc.st. p.l dll.H tant,r. e:ant 
munnladnlnJ,r or ubler ho111u ,n bud.sutte 

Sl itlr '1 ! den 80 tvadralmet,r I\Ore Sven.,t..,luen, 
h1"0roi,nartflrøH 1>ld1torttobben,tlttericrma!er1 
udendarutetun.,tn,rE.Paue11< ntl779, .u, rnfrern.,tl!-
1,r acenen lwor pruterru,n Anna he:- I den ,.,iv",nme 
1lueswrden"en.,keoben1Lø"no,ntJllate1&e!UlHn
deut1lntJenu1, p1ke et"rend 

c()g hor rnin 1/uu,, t<zr /tendu Ord. 
cJtg rnan11lor Pol>ber W maden, 
Mon r,nder 1•11 Pl11en tu ,.,,.,,,,.,,, Gaard, 
.\'a,i/a,ir/•11 rnarl l><ldd J>OO .\'kad<'n, 

.\'a,i ,endtudenP/9e/raNOTdrellcu9, 
To/ su,,. huda T,J,. • ..,, 1,,,,.1,mre, 
/fu !lede /et11/ennern Da/Ofl.\'/mg, 

Skfond.t Sod'/en J Strom~,n 1:/em!e, 

Ja,&lfortoilerlhrertfallt!'11di,Jonen 
Men mer !oynelallonde enn uenske <•••ntuelt nontel 

tulehull !n11sene,er de nl I Svensh1tuen plaHrte 1a 
no.ui.k e !toner !1rut-tato!.,te h•lc•nbllder), 10m er 
olJtntet mwtot av maleren or tun.,t.,tottuamleren Han., 
Od'1Ur<lfr&Aat. - Enualml nnell1 1>ret t11or verdtrull 
l&re, JOm 11\r llnt Inn mellom 1\uen., 1ommelno11te ..,. 
•••d!Jheter, ..,mtL<ter, fordMkr!n oratap. 

:!•: :o~ :m
1
!e:n ~-l~:,:,pp;ve~:~1::~:~uee: ~ d':; 

"-ntl!Je utotyrt =d auer f1'11 fru Maren w aarurd pl 
" ""en,-blont an n,tto møblementer I bondo-rotol:to. 
Of Hnn.,711!!J•i1 laset pl Hverven. StM•l!J donner d!sle 
m,blene kjernen l denne ..i,n, JOm Op.l eUera ,r ut
•IYl"I med d. manre flne Un, f1'11 •t 11•mmelt lt.l>t'Jlrds• 
m!lJ•. M.on vU lorøorla; merke 1eJ at d•t Op.l er 1tor• 
JlrdJmUJ.,.ne..,m er ho\'ffltrettene J dette mu,iet, -
aomden repraentant ror !!atbnd•n• det er 

bl:'t ~:·~;:.\/':..!:":::;r:.~·r;;;~· ..::!i::.:~ 
nom RlnJtr1tea h1&tor1,. Os al tommer v! Ul lO rom """' 
rir - en ekl!ra fin 01>1>l e":a•: Jø'll<n Moe-m!nn,t . Her 
,. .. mleten hel rettemøblerorandre1J•rut1nderf1"11 
d!kterpruten., hJ•m. or forunderllJ er det, •!te: nor 

~Ii~};~~:~li~~~~;t~~ }J~:§~ 
g.i~{~i~~it~~1i}J.i]f :~ {f.~ 
Of h-.Ute ub<talellre ~lenod!er er !~te dLIH U111ene! 

;lJ1 trnser •lrt 'It\ 1J)Or OIi atlr !1Jen l fønte e\11J• 
Of H her - l el rom l Loui, XVI-•lll - er baronaae von 
Wa!~r,dorfa Hn1ttrone. - Fore!Jlp!J 111 ... rt p.1, tn •-ke alm!nnellr "'"'· men hns)Je lar det .., rJ•ro l 
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Ol>t.n/OT h19;borg Moh1' ( Ill t,!111/re/ 0/il E//;n I/ah I 
, ,....,,..,,.,11.10/..,.. NedON/or: I /or9N1Kn,n ,n 11/ernmeløg.,t 
"""'""ltrthea/OIJffl/0...,,11/ørl.l•ke"OIJn. 

lltat J(lplre,,tenuorlf!na!en. l d!LLerommet1<r 
•lblanlannetocd.•t•plnettfra 1110,-mendet.ofortld 
ervolfor,..,t!d••P•Jlt<lnerdetennlhor 

bl~\~:~:nl:e~a~ ::;,t'1:, ~~~;;u~,...1 1~".'~'::~e~~ 
Inn I N"ntad.ltuen, De f!e,,te mpblen• er 01l&l her bonde
ro~ot.to, 10m atrl•er "11 fra lam!lleo S•lpJOm re,,ldtr1e 
pl N"mad. Oul dette er ,n 111d•Ur 1tue med moore 
flnedeta!Jer 

Med heru!kt hir •I 11Jemt pre,,tetoolOret \Ullutt. Det 
møter ou mod en 'l•n mUd patina. med !mpulaer tU 
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\1,nteblldH om dt ..,. .... praur 10111 Mr hu hat\ '111 

1'\rb, 111 om bn:d•» ltT'lnner oe m,nn - l>JI •• tom
mel l &.I. ma.n11 et •rerul 1J•nnom 360 lr. En u ir.u1,n1 
YU Jon.q R&mus, 1111 med Anna Colbl,nuda\\t r. Min 

hin •ar sl•tt !kb ban •ln tona mann, - op.l han ur 
nemlll 111 btt1doll1 p!r10n, 110m •J•lu11rrer, .u.lmtdlktH 
<>1hllt0,Ut forfattor 

Det H &lit bi>kent 10m I i.rate ntke !•111•• !nltrQMQ 
ldtt1amleton10retld11.Ende!leo!OJV,tll!tttaturtr 
eflerlatt.111e11uorbotaamll"fnko111metlrallnrTu1. 
Otn aller t<11ttl!p\ellottn eren ni•endeblbcl.U-,tt I 
I.Mf. dttr P'redtticb den u" b•fal!nJ. Her er opl tn 
b!btl rra 1751. Kon ...i,, det not u en Wttt)•tt l 
ladetteblbllotebllllll!nnu••,-rn. 

l"or\'lfor:&ttrtont.orti,Hrl'10J1l~blldotuR!n1e
t1tu M11Hu1111 1t!lter or f11rate .,,e.,mtdlem, rektor li J. 
!ta.mme, ln.llondtllf. 

~ omPCt.DetaomhrrMmatanll&rebUnotnom•h· 
bltn. Dt t"1lrU:e malerier°' bl:der attne tunne ...,,. 
pnstand for en•~ Ollll.alt. 0.- h•• montertncen u 
u1&U.lll11.11ene anslr, tan MfllQ •l Udlllttt matens Mu• 
ltll,,....luti., nA dlrett.,- rar KW>llindwtr1-m~t. l':1-

:: ~,~.!..:..li,' t • d. t en lnnbe,,tnl111 tar uttalt 1!11 

"::, dl:tt!;:.~m det 1J•111ti, i montere, hn n••nq en 

enRauslda9 
I AD ALSSKDG EN E 

Det var krota og spikka mange navn på 
vegptokkene Inne I bua, navn til slike som har 
tritt skaugmannsteg hertnne I det siste hun 
drelre. På en svart stokk over dora var det 
telja av el flis, og her sto det: - cHar g!Lt sør
over etLer bjørnen, Ola. Kom etter Ul Rlngerud
seter I kveld-• Fort.alte det om en tragedie her 
Inne en gang dette .... Undres pl hvordan den 
Jakten glkk? 

Alltid er det noe visst nlvst og tragak ved 
dt.e bortgjømte og halvt. ned.falne skogbuer 
De fori.el.ler om lia 10m engang var. Fatttgere 
var nok den t1a på mange miter for menne 
skene, men på mange måter var den også vi 
dunderllg rikere .. 

Enda er det Jo noe Igjen av stortla, slik som 
med de enkelte bjørner ,90m går ikring her 
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Ute pt. tun•t ISJ•n. 11an.e, n Utt lon.n Munk$...,.,, 
10111,rdm eldatll n1lrdt111bn11!11J..,.OJ&1.nlll,)'lllts'l'lo 
den fPtitePrtsl"1lrdibnn!111. Poreløpls e,den1U. dll
POll!bel for mwttt, men mod t!d OJ 1t11nde, ni op.t. 
dens opprlnndn bil n•mnen t lul"t. - En opprl nntln 
anm de miw.l•e t Jelltrmure, nmmtn mod bJ1nl n1rns 
navn 11rd11nltle fora\Ulln1e,om. 

Pi Muntoituena tat ble l 1!11 Ud oppclaret 011 ft,r
""'" tjent anm Nord"ho•lfl•r•n. aom u.:insJl>llfYII 
cppr1nMllJ hadde 1111 plaw I 1temen pt. et '1t lllfllllp. 
Ni tT den i f!nM I KunsUndwtrl.rn,uttt. mena Hl kepi er 
p'.anrt pt. Muntatuena tat. P'IJ.nntt ln" for ~ t 
Rt11&•rlt es M11ieuma embltm 

I1J•nh1rlmprte t " lde, du nllelt ly11l•et11tHo\n
duene ! Nordorho• ramle prutrtlrd. nir 11 1111 Of tldrt 

har aatt h•erandn 1tnne Ill h111•ll1 OJ borlt•ndt 11,,n • 

...,., I 1t.,.,.!nl71enu OJ pa r•l lnlampenq matte 1tJotr -
or bind lnf1,tq mellom det n..n OJ de\ fJ,orn,. l'llr R!n-
1•rlul Museum ,r et l ••• n d e ~ P Dttor !tk 
barellll 1i lf:J•nncm, mn1-'til i pll>l"I. Os 
h.tn,nto,-enlnse!ltrh l'\lt et lollle• lacl•m!Un ....ite ... 
el merlnsp!rerendemllJ•? 

Norderho• pmle pra te, lrd at al Of.li L rremUd,11 I! 
...,.,.,1untrum 0J et oaml lnJ11tocl . Qsl Anna Col~l"ns
datter1 tJøtten kj enner m• n enni t n ~!m u ,,,.~ fro 
pelnn .. 

Ofte riker vi faret etter en, ja, oppe I Melle. 
hvitt.dalen er det nesten alltid friske '/'bittkort. 

I ane disse 1.sa Jeg ser, og fjella. har de Jakta 
I sitt lan[;e Jegerllv storjegerne Per Maribø og 
Ast-Ola (Ole Olsen), kanskje er det Ikke en 
pleU herinne hvor de Ikke har trMt. Men beg 

ge er dom borte nå, - de er dratt til JakUer 
den som aldri tar slutt . . .. 

Ja, det er mange år sla mor hans Ast.-0\a, 
hu Asla, henla mannen sin inne pl fjellet her 
m\. Han hadde fmsl Ihjel på en ferd hertnne. -
Jeg sitter og minnes alt Jeg har hørt, gamle 
sagn og hl.storler som enda lever I bygda Del 
er sagn og saga som hører Ul dalens kultur 
historie. Adalen er så vidunderlig rlk altk. 

Da skyene vest over Treknatta vart Udrarva 
av .solargladen, og da skogdragene nede I EIP
dalen og om Helvetesjuvet lig skugesn.rtf, 
da kom Ola! st.tlt og skogmannsvart mot mtf 
Han hadde vært langt nordover, hadde reid. 
etter en elg uten å komme Innpå .. ,. 

På lang \el såg vi fram til Fjell llhytt.a Det 
rauk frå pipa Edvin var nok kommet før -
og venta Oi'l-'S heim nå-, 

Einar Heimd.s Dokken 
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A.S HØNEFOSS BRYGGERI 
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