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Rl GERIKE

Far og Borken er i skoge11 for å hente j11leveden,
digert lass med tyrist11bber ifra bre:m,a i1111i skaret.
Det skal vanne godt og lyse nå i verste
morketida,
sti for oss er ingen fare.
Og i nau, ved midnattsleite, er det jo ar sola
snur.

ELLING M. SOLHEIM :

Hyrden

fra
norden

F11mtoll og tyristubber - ti, det er vel grepa
greier.
Far og Bork/!11 gjor sitt beste, for de veit nok
hva det gjelder:
'Julekvelden skal det glose j11ssom sola her i
peisen,
sti 0111 /rosta svir og smeller
skal det vanne som eu sommerdag i /Jeim1!11 her
vi b11r.
Tyri, ser d11, der er fnme somres solskin11 som
/Jnr srork11n.
'Ja d11 kjenner det pti l11kta - den er jussom
/111/ av minner.
ifra lykkelige dager: Lokk og rrn/1 i gjeterskog1!11,
rabb og /,ei der sola skinner,
og det miger tusen blommer ifra snokvit
moltemyr.
Smu foroisst: Ei himmelgave til et vimcrfolk som
sturer

11nder harde himmelbrynet der d1!11 siste solglo
romre.
F1!11risulv og Midgardsonnen nti tar re11e11 si11 og
mnkra.
M1!11 Vårherre ikke glomre
oss med 11ådm si11 og lyset - og her er et eve111yr:
Det er srilr i Betle/Jemsstallen. Ingen svev a-v
englevinger,
i11ge11 hyrder - bare dyra bl1111der srilr i sine
båser.
Bamet sover og Marin silter ta11kef111/ ved krybba.
Over 11a11emorke åser
tindrer srjema så De Vise i fra Østm fi1111er vei.
Da går dora opp så sri/le og der sulr en kar der
i1111e.

Vel 1!11 /Jyrde ifra marka, men i sk11mri11g under
pmma
ligger syn fra andre vidder - m1dre stjemeville
11e1ter.
Trttfast klemr i eine /Jm,da
/Jnr /Ja11 stavt:11, hyrdestaven, som /Jn11 stoller
framfor seg.
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•'Jeg er fremmed her. De, la11de1 som mi slekt
har 1a11 i eie
ligger /a11g1 11101 nord, der morkct Slenger
l,i111111e/e/de11 111e.
A/1 jeg mista hil pti ferda, bare s1ave11 fikk jeg
berga,
den var litt 111i11 hodepute.
å jeg vil at den skal /)•se for det vesle bamer
der.
Den /,ar s1ti11 som tre der oppe i 111i11 1111gdoms
fagre skoger,
lofta krona imot lyse, på en rank og Jrassig
slamme.
Gjo1111 en drom om ti få ski1111e for el bam som
skulle komme:
Verdens lys og livets flamme.
N,1 er dromme11s lime kommen. Våre lengslers
mål er /,er.
Ha11 slår eld og re1mer s1ave11 og ei godluk,
fyller s1alle11,
driver som ei stille helsing ifra kvile vi111erlm1de1.
Bamet vakner, ler 11101 lyse1, og Mari,, Of>P de,
/ofr er,
loyser lill på kjolebandet,
gir del br)•Slet sir, og sier i den rode
fakkelg lod:
aSol skal sige, 111orkets makier, ulv og ufred
1i11 skal råde.
A11gs1 og annod fylle folke, i de solforla11e
hy11er.
Men ei sig11i11g m ed jeg sender her fra so1111e11
mi11 ved brys/et
so111 til evig 1id besky11er
folkei ditl, s,1 del skal b,ere lysbud gjem10111
verdens 11od.»
Hyrden kneler for gudsmore11 - kysser bamets
11ak11e /(}lier,
går så III der s1jema lyser - hm, har /angr og
vidt ti fare,
heim 1i/ folke/ silt so111 sturer, kvevd i s,,o ved
solhvcrvsleire,
sti del km, 1,verl ord bevare.
1.,,ykkelofrer sa11g i sjela så den ferda ble vel
S/111/.
Og s,1, bam, sti er v i framme her i morkel og
i ku/dm.
Men hver gm1g som 11a11a 1r11er med å slukke
J,,lpels kjcr1e,
1c1111 da 1ros1ig 1yriloge11 - den v il mi1111e deg
0111 hyrden
som bar lof1e1s ord i hjerte/.
/-l(J r - uti Jrmnper far på 1råkka og vårJ
evemyr er slutt.
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Det er ikke mange bygder som har ets· gnmd ig,
pålitelig og samtidig fy ldig verk om slektshistorie som Ringerike har i J\ . Lagesens tre bind om
« Ringerikske sleg tern. Gjennom disse bokene kan
svæ rt mange ringerikinger folge i alle fa ll enkelte
linjer av si n ætt tilbake til omkring 1700, og i
held ige tilfeller kan jeg folge noen slclmr enda
lenger tilbake. Men jeg har ofte opplevd at folk
har spurt om det lar seg gjore å komme lenger
tilbake enn Lagesen, og i denne artikkelen har
jeg da tenkt å gjennomgå ](ildene til Ringerikes
historie i eldre tid og :i gi en over ikt over hva vi
emr kan ha håp om · finne i utrykte papirer
og i slikt materiale som alt er utgitt.
De utrykte kilder som en ættegransker forst og
frem st går til , er namrligvis kirkebokene. Der
finner en oppgaver over fodre, dode og gifte, og
en skulle da tro at kirkebokene var langt p:i vei
nok materiale å arbeide med. Men dessverre er
det ikke alltid slik. Forst og fremst inneholder
ikke alle kirkeboker alle de opplysni nger vi venter,
kanskje bare en eller to av de tre slags opp l)•sninger
vi venter å finne.
Dessuten kan bokene være slurvet fort. I store
kall blir det også nokså mnnge personer som
kommer med i kirkebøkene, og den som da bare
er p:i jakt etter sine egne forfedre, vi l få et ganske
stort arbeid for :i finne frem. Det er lettere for
en profesjonell gransker som vil hn med alle
ætter i ei bygd, for ham blir det bare spørsmål
om å ordne materialet. Viktig er det også å merke
seg at et dødsfall kanskje kan mangle i kirkeboka
fordi en person er dod utenfor bygda og begravd
ved en annen kirke. 1 gi seg ril :i lete gjennom
fremmede kirkeboker er namrligvis nokså håplost.
JGrkebokene i Norge begynner for det meste
først på I 700-tallet. For orderhov begynner de
i 1704, for Hole i 1716 (andre prestegjeld var

det ikke på Ringerike i eldre tider) . Di e kirkebokene inneholder naturligvis også mye stoff som
Lagesen ikke har utn yttet, fordi hans boker nesten
utelukkende holder eg til de ættene som sart
på gardene. En ting som ættegranskeren m være
klar over, er at de aldersoppgavene som fi ns ved
dodsfall, ofte er lite :i scole på. ærlig gjelder det
for eldre folk, som jnm t over blir gjort for ga mle.
Vi kan av og til kontrollere det, fordi somme av
de dodsfallene som er anfort i de eldste kirkebokene, gjelder folk som er nevnr om barn i
mannta llene fra I 66~ og 1666, og hvis en glir
litt noyere gjennom slektsregistrene, vi l en også
av og til finne nt hvis aldersoppgavene ved dodsfa ll sku lle være riktige, måtte mange kvinner hn
f tt barn langt opp i femti- og seksti-å rene.
år det gjelder ætter p:i matrikulerte bruk, kan
det ofte være lettere å arbeide med Skift eprotokoller og Pn111eboker.
Skifteprotokollene inneholder alle skifter som
er avholdt nv sorenskriveren, og skiftene gir
ofte mange interessante opplysninger om fa milieforhold utenom det som direkte hnr med arvegangen å gj ore. Den eldste skifteprotokollen for
Ringerike begynner i 1671. len det er slett ikke
alle bonder det er offentlig skifre etter, å det
er nærmest il regne for et heldig til fe lle hvis en
kan fin ne opplysninger om si ne forfedre i denne
eldste s kifteprotokollen.
len heldigvis er det
lett å fi nne fra m til kiftene, for i tatsarkivet i
Oslo fins det et fullstendig register over alle
skifter som er registrert i protokollene fro 1670
fram til 1800, ordnet alfabetisk på kartotekkort i
skuffer, med henvisning til side i den protokollen
skiftet er inn ført i. Disse kortene gir opplysninger
om navn på avdøde, hans eller henne etterlevende
ektefelle og barn, og om hvor stor arv det var til
deling. Men en bor ikke nøye seg med bare å se
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på kortene, for selve kiftet kan ofte gi flere er det at en gard som A,·er0)':t ikke har et eget
opply ninger, f. eks. om formyndere for barn, kapittel i bindet om Hole, men en del av de
om oftest er nærmeste frender, og dermed får gardene som tilhorte kondisj onerte, ikke er sæ ren kan kje bedre greie på forfedrene enn ved lig inngående behandlet for de gikk over til bonder. I bindene om Haug og I orderho v er beb:lre å e på kortene.
Pantebokene er tinglysningsprotokoller, det vil handlingen fyldigere. Lagesen rakk aldri å få
si 3t i dem er innfort alle dokumenter som er utgitt det han hadde samlet om gardene i I dalen
tingly t på de ordinære bygdetingene. Det som og i Lunder, og det er svært beklagelig, fo r netthu m t interesse, er eiendom kjop, men mange opp i dalene var det forhold svis m)•e bondeeic,
andre kontrakter er og å tinglyst, slikt om dele- og både skifteprotokollene og pantebokene innekontrakter, husmannskontrakter (ikke å svært holder mye st0ff av interesse om gardene der.
t-lcn skal vi komme lenger tilbake i tida enn
ofte. dess erre). og panteobligasjoner. De siste
blir det etterh ert mange av. Til pantebokene fins Lagesen anligvi kommer, m vi g til andre
det pmucregisur, mindre protokoller med alfabe- arki er og andre dokumenter. I enkelte heldige
ti k ordnede oversikter over de gardene om er tilfeller kan vi da f opply ninger om ei ere eller
nevnt i de tingly te dokumentene i pantebokene. brukere langt tilbake i tid a, men en sammenkal en derfor finne fram til eierrekken på en hengende gard hi torie kan det ikke skrives for
b temt gard. m& en lå opp på navnet i pante- noen gard på Ringerike, og enda mindre en samregisteret og finne hen i ningcn til ide og menhengende ættehistorie. Likevel kan det være
nummer p panteboka for & f& tak i alle ting!)• te morsomt å ,•ite hvor en skal finne de opplysninger
om eksi terer om de enkelte gardene i eldre tid,
dokumenter som vedkommer g3rdcn. Pantebokene for Ringerike er bevart fra 1690, og og jeg kal ta for meg kildene i rekkefolge fra
panteregister fin fra amme tid. Men n r det de eldste tider.
Det konge agaene kan fortelle om per oner på
gjelder akkurat Ringerike (og andre flatbygder
ogs ). er det ikke alltid tort & finne om ætte- Ringerike er nesten ingenting. Vi vet ikke om de
historien i de eldste pantebokene, fordi
mange to baglerhovdingene Filippus av Veien og Benebruk ar leilcndinggods, og leilendingene, om dikt a,, Gomncs hadde etterslekt p Ringerike,
nok i de fleste tilfeller er av gamle ringeriksætter, og om Tanbergmennene vet vi at deres arvinger
deltar ikke i salg og kjop av de gardene de sitter ikke bodde på Tanberg.
på. D t er forst fra omkring 1700 og utover :11
Av de mellom 20 og 30 runeinnskrifter som er
leilendingene kjoper den jorda de bruker av de kjent fra Ringerike, er det bare en, innskriften på
store jordegodseierne, slik at en i alle fall kan steinen fra Eggemoen, som gir oss navnet på
f& tak på akkurat når en gard gikk over i bondeeie. både en mann og den garden han bodde på,
Det er dis e tre slags utrykte kilder som alle Åmunde Ormstein son på etrang som rei te steiættegran kere m& arbeide med. Både ldrkeboker, nen ( visstnok omkring 1200).
skifteprotokollc.r og panteboker ligger i t3tsDe viktigste kildene for både bygdehistorie og
arkiver i Oslo. Det er også disse bokene Lagesen ættehistorie i de 250 årene mellom ca. 1300 og
har brukt, og i det store og hele har han vel 15 50 er di plomme. Diplomer er en felles betegf tt med det meste av det s10ffet som fins der, nelse for alle slags brev fra mellomalderen i orge.
slik at det oftest ikke er så mye mer en kan få tak i. De fleste bevarte diplomer er utgitt i det store
Det gjelder ærlig bokene om
orderhov og samlingsverket Diplomatarium 'orvegicum, i 20
Haug; for Hole, som var den forstc boka han tykke bind, som hvert av dem inneholder omkring
sendte ut, har han nok ikke utnyttet alt materialet. tusen brev. Noen diplomer er ennå utrykte, men
Dessuten er det å merke at han ikke har t3tt med et n)•tt bind er nå under arbeid, og det er st0ff
alle mindre garder, og prakti k talt ingen hus- til enda ett. Diplomarariet inneholder brev fra de
mannsætter, og selv om det ikke er stort å finne aller eldste, kre er på 1100-tallet, og ned til ca.
i pantebokene av stoff om hu mennene, kan det 1570, men det eldste brevet som gjelder en gard
nok være litr. For de gardene som fortsatte å på Ringerike er et som er utstedt 16. mars 1291
være offentlig gods, har Lagcsen ofte svært spar- (om lleren på Røyse). I alt fins det ca. 100 brev
somme opplysninger helr fram til de ble solgt til som har noe med Ringerike å gjøre i Diplomaprivate, kanskje forst utpå I 00-tallet. Derfor tariet. Det me te er rett og slett skjoter på deler

Utsikt over Stei11sfjorde11 m ot A sa.

av jord, noen er vitnebrev om bruksrcucr og
delesgang, og i noen få brev er det rnlc om arv
og arvecrcucr. Hundre brev er ikke mye, og de
gjelder så pass mange forskjellige forhold at det
neppe lar seg gjøre å folge en eneste Ringcriksæn gjennom flere generasjoner. En skal aldri være
ale for sikker på slike, det kan av og cil hende ac
Cl nærmere studium av brevene gjor det mulig
å lage kombinasjoner slik ac en kan f:i en sammenhengende ætt gjennom flere hundre :ir. Men
svære mye av det som er gjort av slike kombinasjoner for bygger s:i ale for ofre p:i lose innfall
og gjcmingcr. Det er ikke slik alle seeder, i flere
av dalene osrnfjells lar det seg gjorc :i følge
æucnc gjennom de siscc hundreårene av mellom-

Foto: Per B. L. Bye.

alderen og fram cil v:i r eid . Men når det ikke lar
seg gjore på Ringerike, henger det sammen med
den m:i cen brevene er bevare p:i. I dalene, f. eks.
i Hallingdal og igdal- Krodshcrad, som har scerkc
forbindelser med Ringerike fra gammel eid, blir
det flere og flere brev ned gjennom hundreårene.
Dcc er forholdsvis få brev bevare fra 1300- callec,
men fra omkring 1450 og ned på 1600-rnllec er
det ofce bevart temmelig score brevmengder fra
enkelte garder, så mange ac vi nesten kan rnlc om
gardsarkivcr. Disse brevene gjelder kjop og arv
for det meste, og for Ringnes i Krødsherad og
Gulsvik i Flå kan vi uten vansker folge samme
æn gjennom mange hundre år på grunnlag av
brevene. På Ringerike er det slik ac vi har ganske
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P:i 1500-tallet får vi noen få diplomer som tymange brev fra 1300- og 1400-tallet, men på
1500-rallet og 1600-rollet er det nesten ingen brev deligvis har vært i privateie, men de er bare bruddbevart. Grunnen er ganske enkelt den at brevene stykker av arkivene, ikke full tcnd igc gard arkiv.
oen brev om Strande fra 1462, 1511 , 1527 og
fra for 1500 for en stor del, gjelder garder som
i løpet av denne perioden har gått over i offent- 15 29 ser lovende ut, men vi mangler opplysninger
lig eie, det vil si at vi her har rester av gamle mellom 1529 og 1615, da Torstein Hov i Ullcrål
gardsarkiver som slutter med at garden eller eide storparten av garden, og derfor kan vi ikke
gardparten, og med den alle dokumenter, gikk folge Torsteins ætt bakover. Fra tida 1500 til
over i offentlig eie. Og brev som lå i offentlige 15 50 kjenner jeg bare 9 Ringcriks-brev (derav
arkiver ble vanligvis bedre bevart enn de som var 2 urrykte), og fra tida 15 50-1600 7 brev, de
i privat eie. Det har nok vært atskillige brev om fleste uten sammenheng med hverandre.
de gardene på Ringerike som var privatgods også,
Vi kjenner til at det har eksistert atskiUig flere
men vi må regne med at en stor del simpelthen brev ennå på 1600-tallet. I 1622 var alle gamle
er blitt kassert etterhvert på grunn av at de fleste hjemmelsbrev for de gardene klostrene på Hoveclgarder har gått mye på handler i de siste par oya og onneseter ved Oslo hadde eid oppbehundre år. 1 dalene var tradisjonene sterkere og vart på Akershus, og elet ble laget et register over
følelsen av at alle gamle dokumenter måtte bevares, dem som vi ennå har. Seinere er de fleste brevene
fordi de kunne komme til nytte, forsvant ikke
tapt, og registerert inneholder bare få detaljer, slik
Dette med at de gamle Ringeriksbrcvene er ar det vesentlig viser noe om garclshistorien, men
rester av arkiver som er gått over til offentlige ikke noe om ættene.
De dokumentene jeg nå har snnkket om, er
arkiver kan en se gan ke tydelig når en ser på
hvor brevene var cia de ble trykt: de fleste er egentlig rent private. Offentlige arkiver fra melhentet fra samlinger som opphavelig har tilhørt lomalclcren er der i det hele smått med, og vi eier
slike institusjoner som Oslo bispestol eller Maria- ikke et eneste skattemanntall fra før 1500 p:i
kirkens arkiv. Det hender at en ved :i se på opp- Ringerike. Derimot har vi et manntall for gjenbevaringsstedene kan oppdage sammenheng mel- gjerden (en ekstraskatt) i 1528- 1529, og det gir
lom brev som en ellers ikke forstår meningen oss navn p:i alle brukere på Ringerike i 1528,
med. I en artikkel her i «Ringerike » for noen :ir bortsett fra de få som var skattefrie (neppe mer
siden skrev jeg litt om noen gamle brev om enn en 5-6 stykker). Men manntallet inneholder
Vestcren i Haug, alle fra for 1450; elet er en brev- bare fornavn, ikke farsnavn, og sier ingenting om
serie som er bevart fordi den har tilhort preste- formuesforhold eller ætt. Vi har også liste over
arkivct i orclerhov. Likens fins elet en serie brev 13 skattebetalere fra 1514, delvis med farsnavn .
om Bolgen, som ender i 15 11. Et av brevene er I lensregnskapene for Akershus for 1557-1558
framlagt på Oslo lagting hosten 1626, men dess- og 1560-1561 er elet og å tatt med lister over
verre mangler lagtingsprotokollen for elet :iret, de ringerikingene som betalte foring ( en ny katt),
og dermed får vi ikke vite hva saken gjaldt; hadde lister over alle som betalte landsky ld ril kronen
vi visst elet, er det mulig at vi kunne funnet ut (av det gamle krongodset og av Hamar bispestols
en sammenheng mellom eierne i 1511 og 1626 gods), men siden ikke alle bønder beralte foring
og dermed f:i en ættelinje tilbake til mellomalde- disse :irene, får vi ikke en gang navnene på alle
ren. En ucclje brevserie angår et kvernstø i Asa, brukere, og nå som for er clec bare fornavn og
og brevene strekker seg over tida 1402-1460. gardsnavn som st5r i listene.
Kvernfossen var krongods på 1500-tallet, sannBåde i 1528-1529 og i 155 7- 156 1 får vi
synligvis konfiskert på grunn av at eieren har dessuten fmens lister over borer som er betale
begått en eller annen forbrytelse, men vi kan og i 1557- 1561 dessuten oppgaver over noen få
altså ikke folge eierne lenger ned i tida og vet ikke pcnsoner som har bygslet en gard for forstc gang.
hva som forte til at kvernstoet ble krongods. I De neste offentlige dokumenter vi får er jordedet hele må en si at det er nokså tilfeldig hva bøkene fra 1577 av; ele gir oppgaver o er alle
som er bevart av brevserier, elet er slett ikke garder som er i bruk og som det betales skatt av,
alltid de største gardene brevseriene gjelder, det og de er nyttige når vi skal folge nyryddingen,
kommer helt an på om det har vært tvister om men de inneholder bare ga.rdsnavnet, ikke navn
på brukeren.
eiendomsretten.
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De skattemanntallene som er bevart fra I 5921593, 1593-1594 og 1604 inneholder også bare
gardsnavn. len fra 16 13 begynner den sa mmenhengende rekken med skatremanntall, slik at fra
der :irer av kan vi folge brukerne år for år p:i
hver eneste gard p:i Ringerike. !Vlen i alle disse
skattemanntallene er det bare fornavner som står,
og vi kan aldri vite om en ny bruker er sonn,
svigersonn, bror eller i det hele tatt ikke slektni ng
av den forrige bnrker. En annen ting som må
understrekes med skattemanntallene er at de ikke
alltid er :i sto le p:i når elet gjelder :irstall for skifte
av bruker p:i en gard. Det hender ikke så sjelden
at futen kriver av b:icle gards- og brukernavnet
fra et gammelt skattemanntall, og cia helst ett
for samme skatt; p:i den måten kan vi få det underlige tilfelle at en bruker figurerer som kattebetaler
i manntallene for «bygning skatt» mange år ener
at det i folge landskatt-ma nntallene har kommet
ny bruker p:i garden.
Bedre opplysninger enn ska ttemanntallene gir
futeregnskapene. De inneholder lister over bygselavgift, og tredjeårstake på de gardene som kronen
var mesteier i, og dessuten register over bøter.
Bygselavgift betalte en ny bruker når han bygslet
garden, og ofte forteller futen om han var onn
til forrige bruker, eller han gir oss i alle foll b:icle
navn og farsnavn p:i den nye brukeren. Trcclje:irstaken betalte lei.lendingen hvert tredje år, og
således kan vi folge brukerne fra forsrcbyg clen
helt fram ti l en ny bruker overtar, slik at det på
kronens garder ikke kan oppstå tvil om når ski ftet
har skjedd. Det er vel 50 garder og underbruk vi
kan folge på denne måten, fra fureregnskapene
begynner for alvor fra 1613 (elet er bevart et
eldre regnskap fra 1600) og fram til ca. I 650. Da
ble uheldigvis for oss m}'C av krongodset solgt
til private, og dermed mister vi den kilden for de
større gardene, bore noen smågarder særlig i dalene
fortsetter å være krongods.
Boteregisteret kon selvsagt gi nytrige opplysninger, om ikke annet så forteller de oss i alle foll
ar de botelagre var i live det året de ble botelagr,
og av og til kan vi f opplysninger om familieforhold også. Ill. a. kon vi få vite hva ko11e11e het,
og det er ganske nyttig, fordi konene som regel
aldri kommer til :i figurere i skattemannroll hvis
de da ikke sitter som enker og brukere en tid.
Interessant er det ofte :i notere bøtene for «løst
leiermål » og bører for «å ha kommet for tidlig»,
for oftcsr dreier det seg om folk som enten ska l
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gifte seg eller som alt har gjort elet, men som har
vært litt ridlig ute med :i flytte sammen. like
lister er interessante kulturhistori ke dokumenter,
men elet g ir f:i brukbare opplysninger for slektshi storien.
En spesiell form for ska ttemanntall er ele som
gjelder for odelsskatten, en skatt som ele jordeiende
bonder betalte. J\llcns de fleste and re skattene helt
fram ril omkring 1650 var utlignet helt grovt
ener gardklassene fullgard, halvga.rd og ødegard,
enten disse gardene var av ele srorste eller av de
minste innenfor klassen, ble odelsskatten utlignet
som vanlig formuesskart, og måtte da variere temmelig terkt. Dermed ble det nocl vendig :i lage
odclsjordebøker med noyaktige opplysninger om
hva hver enkelt bonde eide. De fl te eide s:i lite
jord at de ble skattet som leilendinger, men de
som eide s:i mye at odelsskatten ville overstige
det vanlige belopet for landskatten, ble skattlagt
som «odclsbøndero, og de er oppført særski.It i
land kattemannrollene, med li te over hva de eide.
Det er svært verdifullt, for når jordegods da slåfter
eier, kan vi ofte av det slutte oss til arvegangen.
• Hva vil det da være naturlig :i gjøre for den som
vil finne ut noe om bmkerne på en bestemt gard
på I 600-tallet? Det er jo klart at det blir litt tungvint å g:i gjennom a!Je skattemanntallene for alle
år, og utover i hundreåret blir det så mange fors kjellige skattemanntall for hvert :ir at en må
velge et av dem. Jeg tror det fornuftig te da vil
være :i bruke skattemanntallene for den viktigste
katten, den som kalles • land katt ». Der står de
få bondene som betaler odel kart forst, og deretter folger alle leidlendingene etter gard klasser,
og til sist noen f:i husmenn og drenger. Virkelige
oclelsjordeboker, med oversikt over alle bonder
som eide jord, fins fra I 615, 1624 og 164 2, og de
er forholdsvis forte å gå gjennom. Hvis det gjelder
en gard som kronen vnr bygsclrådig over ( og det
kan en finne ut ved å se p:i mine artikler i eldre
årganger av «Ringerike») , bør en undersoke i fureregn kapene under overskriftene «Bygsel» og «Holding» (d. v. s. tredjeårstake) . Boteregisteret er det
ikke umaken verd å g:i gjennom for muligens å
finne brukbare opplysninger, og ska~temanntallene
for alle de andre skattene, bårsmannsskatt, offisersskatt, bygningsskatt og hva de n:i heter, kan
en også la ligge; de er også vanligvis de minst
pålitelige.
Fra I 64 7 blir skattemanntallene mer utførlige
(og hovedskatten kalles nå kontribusjon), med
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oppgaver for hver gard over hvem som eier jorda;
det vil si at ,skattema nnta llene er rene matrikler.
Dermed Hr vi et fyldigere materiale for selve
gardshistorien, og det kan naturligvis også være
til hielp for slektsgranskingen. I 1664 og 1666
får vi så de to eldste manntall over alle menn,
henholdsvis over 14 og over 2 år gamle, med
aldersoppgaver. Manntallet deler opp mennene i
brukere, sønner, drenger og husmenn, og den
siste gruppen innehold er da alle som ikke kommer
inn under de andre gruppene. Aldersoppgavene
er ikke å stole på, for 'ofte viser det seg at de
varierer atskillig mer enn to år fra 1664 til 1666,
og vi kan vel ikke være ,sikre på -at alle er kommet
med heller, men stort sett er det et svært verdifullt materiale vi får her. 1 Norderhov er praktisk
talt alle innskrevet med navn og farsnavn, men
Hole-presten er dessverre ikke så om hyggelig.
Alle de kildene jeg nå har gjennomgått for de
eldste rider er enten try~t eller ligger i Riksarkivet.
De 20 bind av Diplomatarium Norvegicum er å
finne i alle større biblioteker, og i ele siste årene
har rektor Fonnum gitt en oversikt over diplomer
fra Ringerike her i tidsskriftet, slik at elet blir
forholdsvis lett å se hva som er å finne. Men en
kort innholdsoversikt kan selvsagt ikke gi alle
opplysninger i et brev, og ele som er interessert
må gå til selve utgaven. Brevene er skrevet på
gammelnorsk eller etter gammelnorsk mønster
helt til bortimot 1500, og er ikke lette å lese, men
en får <la søke sakkyndig hj elp for å tyde dem.
Listen over gjengjerdskatteyterne fra 15 28 og
sakefollslistenc fra 1528-1529 er utgitt i « orske
Regnskabc.r og Jordebøger fra det 16. A-arhunclrecle » bind 4, og manntall og bøteregister fra
155 7-1561 i «Norske lensrekne'Skapsbøker» bind
1 og 2. Alle ele andre jordebøker, skattemanntall
og futeregnskaper som jeg har nevnt her er utrykte
og ligger i Ri ksarkivet, innril 1660 under serien
«Lensregnskaper» , etter 1660 under serien «Futeregnskapern . Prestemanntallene fra 1664-1666
er sam let i en særskilt serie. Gjennom disse seriene
kan en altså forholdsvis lett få en temmelig sammenhengende brukerrekke for hver enkelt Ringeriksgard fra 1613 og fram til Lagesen begynner,
og i noen få held ige tilfeller kan en følge rekken
lenger bakover, men sjelden få ful] sammenheng.
Men fra 1651 begynner en ny kilde som inneholder en mengde interessant stoff for ættegranskeren, og som aldri har vært ski kkelig utnyttet,
nemlig tingbøkene. Det er protokoller som soren-
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skriveren førte over alt som ble gjort på bygdetingene, og over alle andre forretninger som han
var med på - åstedssaker, noen få skifter, delegang o. I. Men tingbøkene har ikke register, og
de er ofte vonde å lese fordi skriveren har hatt
dårlig tid og har skrevet fort og gnidrete. Det er
med dem som med bøteregistrene, en kan ikke gi
seg til å le'te gjennom dem i håp om at ens forfedre
skal h-a vært blandet opp i en eller a nnen sak. Men
alle slags s:rker kan ha interesse, og derfor må de
en gang undersøkes ski kkelig. Men det er et
håpløst arbeid for den som er ute etter opplysninger om ~in egen ætt å gi seg i kast med dem.
T ingbøkene ligger i Statsarkivet, sammen med
kirkebøker og pantebøker, og de eldste er nå bare
tilgjengelige på mikrofilm.
Det som hittil er nevnt, må være hovedkildene
for alle æutegranskere. Det fins også andre utrykte
samlinger og noen 'trykte også hvor en kan slumpe
til å fi nne nyttige opplysninger. Siden folk fra
andre bygder eier ikke lite jord på Ringerike, kan
en regne med at de har hatt slektsforbindelser
med r ingerikinger, og da kan jordebøker og futeregnskaper for andre landsdeler kanskje gi nyttige
opplysninger. Noen saker gikk fra bygdeting-et til
Jagt'inget i Oslo, og da kan en fin ne opplysni nger
i lagtingsbøkene dersom de er bevart. De eldste
bgtingsbøker for Oslo er utgitt, det er lagmannen
Niels Stubs opptegnelser fra Oslo lagting 15 721578, men ellers er lagtingbøkene for dec meste
tapt for første halvpart av 1600-ta llet, bare protokollene for 1608-16 16 eksisterer (i Statsarkivet).
Her og mangler register, og elet er ikke mye stoff
å finne fra Ringerike. oen f:l. opplysninger, særlig
til gardsh istorien, kan en også få i de trykte seriene
«Norske Rigsregistranter» (kongebrev) og «Statholderskabets Extractprotokol 1642-1650» og
samme for 1662-1669. Dessuten fins det i futcregnskaJ1t! ne en del tingsvimc.r forseglet av lagrettemenn, 'Og seglene kan være nyttige fordi de
gjerne har •lagrettemennenes initialer. Slike segl
fins også i kirkercgnsk-apene (i Riksarkivet).
Det aller beste er naturligvis å få tak i originalbrev om skifter og jordegodskjøp f.ra før skifteprotokollenes tid. Men av slikt fins det svært lite
i offentlige arkiver, og elet som fins, er gjeme
brev som gjelder eiere utenfor Ringevike. Det ville
være svært verdifullt om det kunne finnes flere
ga mle brev, helst slike som er eldre enn 1700, og
de som måtte ha slikt, bør absoluct sende brevene
ril avskrift og fotografering i «Norsk Historisk

RINGERIKE
Kjeldeskrift-Institut.t>> i Oslo. Brevene får de selvsagt tilbake, men de blir da bevart for ettertida
dersom originalen skulle komme bort. Det er ikke
ofte det dukker opp ukjente brev nå, men det
hender da, og det er ikke mer enn en ti år siden
Kjeldeskriftinstituttet fikk et gammelt skinnbrev
om Sandsetra fra 1517 til avskrift og fotografering.
Det er klallt at det er en forholdsvis grei oppgave for en ættegransker å gå løs på skifteprotokoller og pantebøker, som det går an å finne
fram i etter register. Men det er like klart at det
er lite •lønnsomt å gi seg i vei med alt det
andre materialet jeg her har nevnt bare for å
finne opplysninger om en bestemt slekt. Det er
langt bedre å ta for seg flere garder, helst hele
bygder, slik at arbeidet blir gjort en gang for
alle. En gang bør det komme en fullstendig gardhistorie for hele Ringerike, men det er sikkert
langt fram. Jeg har s11mlet stoff fra eldre tid i
15 år, riktignok med temmelig lange avbrytelser,
og jeg har gått gjennom •alt det ma,teriale som
eksisterer for hele Ringerike (så vidt jeg vet da)
ned ti l omkring 1650. Men etter 1650 blir stoffmengden så overveldende at en må gjøre et utvalg, og det som først må gjøres, er å gå gjennom
tingbøkene, i alle fall fram til ca. 1700, og det
er et drygt arbeid som så vidt er kommet i gang.
Men det er en oppgave for den lokalhistoriske
foreningen å ta opp dette.
Til sist kan det være nyttig å gi noen eksempler
på hvordan en må arbeide, og hvordan •tilsynelatende uvesentlige opplysninger kan være til hjelp
ved kombinasjonene.
På en av By-gardene i Hole heter skatteyteren
i 1557 Guttorm, og han er nevnt som lagrettemann i 1576. I 1595 opptrer en Rolv By som lagrettemann, og fra 1614 til 1635 står Guttorm
Nordre By som bruker. Seglet hans fins i kirke1·egnskapene for 1624 og i et tingsvi-me i 1628, og
initialene er G. R. Fra 1636 heter skatteyteren
Anne By, ·tydeligvis enka, men f.ra 1645 heter
brukeren igjen Rolv, 46 år gammel i 1664. Her
må vi ha grunn til å tro at det er tale om samme
ætt, med skiftet Guttorm-Rolv-Guttom1-Rolv fra
1557 til 1664; hvis vi nå kunne finne ut om den
siste Rolv By hadde etterkommere, har vi en
temmelig sikker ættelinje tilbake til 1557. Lenger
kommer vi ikke, for i 1528 het brukerne på de
to By-gardene «Jorinn » og Håken, og av de navnene kan vi ikke slutte noe sikkert.
Et eksempel på en helt sikker ættelinje: Bru-
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keren på Kile heter fra 1648 Bertel Pålsen, og
han er stamfar for Kileætta. Han følger ikke etter
sin far på garden, for det fins ingen Pål før I 648
på Kile. Men Bertel er et sjeldent navn, og siden
brukeren på Breien fra 1623 til 1657 het Pål
Bertelsen, er det r-imelig å gå ut fra at Bertel var
hans sønn. Det viser seg å stemme, for i skattemanntallet for 164 7, da Torger Larssen enda var
bruker på Kile, står det at I skippund i garden
eide «Bertel Breien i Hole prestegjeld ». 1 å ligger
jo ikke Breien i Hole, så vi må finne forklaringen
på hvorfor Bertel holder til der. Nå viser det
seg at dette skippundet etter odelsjordebøkene tilhørte Jon Søre By fra 1612 t'il 1629, Guttorm
Nordre By fra 1629 til 1634, og i 1642 Børje
Gomn:es' stebarn. Børje var tydeligvis gift med ei
enke, vel enka etter sin forgjenger på Mid-Gomnes.
Børje satt på Gomnes fra 1635, og bruker før
ham var Helge. Bertel Kiles kone het Ase Helgesdotter, og det e·r da rimelig å anta at Bertel har
giftet seg med steda~ter til Børje Gomnes og har
fått Kile med henne.
Et ·eksempel på hvor forsiktig en skal være:
Brukeren på Søre Gjesval fra i alle fall 1678,
kanskje før, heter Tollev Olsen, og han er stamfar for Gjesval-ætta. Brukeren i 1664- 1666 heter
Ola Halvordsen, og det er da naturligvis fristende
å tro at Tollev er hans sønn. Men nå er tilfeldigvis skiftet etter Ola Halvordsens kone Anne Rasmusdotter -av 15. april 1664 beva.11t, og det viser
seg da at de ikke hadde noen sønn Tollev, og selv
om Ola giftet seg igjen, kan ikke en sønn av et
nytt ekteskap ha vært voksen i 1678.
Av og ril får påfallende likheter en god forklaring. Brukeren på Nersrad heter i 1528 og 1560
Bent, i 1600 Engebret, 1612-1626 Simen og
1627-1628 Bent. Fra 1628 overtar Engebret Haraldsen, som vi vet var sønn av Harald Auren.
På Ferden finner vi en serie som ligner: Engebret
i 1528, Nils i 1557, Gudbjørg i 1560, Simen i
1594 og 1600, Engebret fra 1612 til 1621, Harald
Engebretsen, sønnen, fra 1618 til omkring 1660,
og så hans sønn Anders Haraldsen. Det er rart
·a t i 1600 heter brukeren på Ferden Simen, han
på Nerstad Engebret, og i 1612 er det omvendt.
Men ved en åstedssak mellom Myre og Egge 19.
-april 1653 er Harald Ferden, da en mann på
omkring 80 år, innkalt som virne, fordi han var
oppfødt på Nerstacl; dermed m å vi kunne slutte
oss til at Engebret Nerstad i 1600 er den samme
(Over til side 32)
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I PRÆSTLÆRE
Det var på vei til skolen Asbjørnsen som 14
års gutt kom til Lyse i ørkedalen for å legge veien
over Krokskogen til Kjerraten i sa og videre
til
orderhov prestegård.
Han spurte kjerringa på Lyse om veien. Men
før hun kommer med den kjente reglen om at
hun «skal te ham den saa skjellig, som han saa
den for sig• , vil hun ha greie på hvem han er, og
gjentar for seg selv: «Ja saa - er han i Pra>stlære hos Ringerikspræsten ».
Prester skulle de nå ikke bli, alle som gikk på
artiumskurset i orderhov prestegård. A bjomsen
skulle ikke bli prest, han ble sendt dit fordi han
var doven og likeglad med skolegangen i Christiania. Alt dengang hadde Asbjomsen så mange
interesser utenom skolen at det gikk utover leksene.
ogneprest i orderhov på den tiden var Abraham Wilhelm toren ( 176-1-1841 }. Han var prcstesonn og hadde vokset opp i trange kår sammen
med 15 sosken. I 1820 ble han sogneprest i 1orderhov og var i virksomhet der til sin dod. ogneprcst toren var ualminnelig aktiv og avholdt på
Ringerike, kunnskapsrik utover det vanlige, han
var f. eks. ikke så lite av en lege, dertil arbeidssom,
pliktoppf},llende og modig. I 1795 ble han gift
med prestedatteren Johanne Cathrine Brandt og
hadde med henne 11 barn.
Den eldste sonnen, Christopher \,Vessel u:1ren,
fodt 1797, var personalkapellan hos faren 18241828 og deretter residerende kapellan i orderhov
til sin dod i 1834. Han var gift med sin kusine
Ida Eline Christine Brandt. Det var Christopher
Storen som tok initiativet til igangsettelsen av •studenterfabrikken » som han de forste årene drev
sammen med broren Peter Johan toren (18001885}, og hvor også faren, sognepresten, underviste.
Peter Johan Scoren var offiser, gikk senere inn
i postetaten og døde som postmester i Fredrikstad.
Han var gift med Helene Andrea Aabel. En tredje
bror, Henrik Eilert (1807-1867} kom ril som

lærer ved kurset i 1831 da han ble personalkapellan hos faren. Han hadde senere sognekall rundt
i landet og dode som sogneprest i Enebakk. lian
var gift med Laura Ingara Krefting fra Viul.

A. IV . Storm. Sog,uprtst i

orderbov 1820-JSn .

I begynnelsen av 1830-å rene kom kurset inn i
mere vante former for alminnelig skoleundervisning. Det holdt da til på kapellangården Honen.
å ser det ur til å ha vært stopp i noen år. Men i
1839 er Skolen igjen i full drift i reglementene
former med egen bestyrelse o.s.v. Peter Johan,
den tidligere løytnant, som på den tiden var postmester på Ringerike, er da den eneste av familien
som er med som lærer. Skolen holdt i de årene
til på Hesselberg.
Fra den tiden Asbjornsen gikk på kurset leser
vi i avisene annonser fra det Størenske artiumskurs. På er vesentlig punkt skilte dette kurset seg
ut fra andre, ider legemsøvelser, gymnastikk, gikk
inn som fag i timeplanen. Detre var noe helt nytt.
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Det er vel loyrnanten som tår for disse timene,
som sikkert har hatt si n betydning. Sammen med
jakt og fiske og streiftog på Krokskogen har de
vært en oppmuntrende avveksling under en eller
ensformig skolegang og kontrollert lekselesing.
Her på Scoren artiumskurs motes Asbjornsen
og Moe, et skjebnens spill som skulle få så betydning fulle folger. Det var sommeren 1827 de mot tes der forste gang, Asbjornsen 15 år gamme l og
Moe I-!.
Jørgen Moe hadde fått sin forste fo lkesko leundervisni ng hos overk lokker J ens L:trsen i I orderhov. Larsen var dansk semi na rist og har innlagt seg store fo rtj eneste r av skole vesenet på Ringerike. Han ege n kole på Berger var monsterskolen, og den forste faste skolen. H er gikk J orgen
Moe i 3--1 år og kom så inn på C<Studenterfabrikken » i prestegården, der skolen holdt til i "Munkestucm,.

Sikkert har skolen, lærere, li vet i prestegården og
omgangen med jevnaldrende fra alle kanter av
landet satt spor og etterlatt inntrykk for livet hos
alle elevene. Men de andre elevene horer vi lite
om, de sdr i skyggen av Asbjørnsen og Moe. Hvem
var disse andre ? Og hvor ble det av dem ?
Vi kjenner ikke til noen elevfortegnelse fra
Størens artiumskurs. Bare i en biseming her og der
kan man srote på en og annen om hvem det blir
fortalt at han hadde gått på Storcns "Studenterfabrikk » i Norderhov prestegård. Det er gjerne
Svlide a11Sette embedsmenn. Men vi stoter også på
hoyst særpregede perso nligheter, folk som det går
historier om enere i livet. Hvor for kjellige de
enn lrnn ha vært, så har de fleste av dem et trekk
felles, - de er friluft mennesker, glad i å ferdes
ute i naturen, ivrige fi skere og jegere. Et par
av dem vi kjenner best, Moe og Grøtting, var i
fysisk henseende under middels.
år de tiltrots
for det ble ivrige friluft mennesker og vandrings-

menn gjennom hele livet, skyldes det lllvilsomt
miljoet og samværet med kammeratene under skolegangen på R ingerike.
Av de mere særpregede elevene vi kjenner fra
kurset foruten Asbjornsen og Moe, har vi forst
og fremst Andreas Grotting. Han var samriclig
med Asbjornsen og Moe og en god venn av dem
begge, - ellers ville han vel vært glemt. Grotting
var prestesønn fra H allingdal, en merkelig humoristisk begavelse, uten fremferd og blottet for
ærgjerringhet, men streng i si ne krav til seg selv.
Faren ville han skulle bli prest og han tok teologisk
embedseksame n, men prest ville han ikke være.
Det ble til at han slentret gjennom tilværelse n,
var huslærer her og der, og s treifet landet rundt
som turist i en gammel snippkjole. Det hendte
han var med Asbjørnsen på fisketur og på jakt,
men utstyret hans var så god t innpakket i va nntette hylstre og omslag at han jelden kom til å
bruke dem, og allerminst når det var best anledning, forteller Asbjom sen.
M en vi som gleder oss over eventyrene og
sagaene står i takknemlighetsgjeld til Grøtting.
Det er ikke lite som er kommet fra ham av elet
som Asbjornsen og Moe har nedtegnet og utgitt.
oe senere enn 3- kloveret A bjørnsen, Moe og
Grot ting, kom Haakon Basberg Muus ril Scorens
artiumsku rs. Han ble senere den sagnomsuste
"herren til Ullevå l», storbonde, grand seigneur
og selskap mann. To ting hadde hans mor prentet
inn i ham, kunne han fortelle, - for det forste
alltid å være hjelpsom, og for elet annet :i være
arbeidsom. Han var gjennom hele liver begge
dele i stor målestokk, med sin romslige gavmildhet
og sine kjempekrefter som det gikk frasagn om.
En trofast venn og en trygg støtte for alle om
kom i hans vei og trengte hjelp.
På Ull evå l møttes ele norsk-norske, Bjørnson og
Vinje, Helge Væringsa asen, Christopher Bruun og

~L,...,/ ~.;{/_~, ,,,,2:. Ø-~,~/ d/~- ,__

A~ ,_.,.,,_,, ~ 7

4

../

-·-K.......L. _,--~- ~ -- .,/"~~-~

--L..-~~~ . & L ~-- ~ ~ ~4z--..4!:-.__ ~,,..;~--,Å,,.-/~/~~---- Al:Ptr

,,--/d , ~ ~ ~ ~~

;lsbjor11se11s fiskekort for Nord111arke11 fra 1848.

14

R1 GERlKE

mange andre, og sist, men ikke minst den trofaste jaktkammerat, Asbjørnsen. Jakten var deres
felles glede og adspredelse.
4 år gammel giftet cc herren til Ullevål,, seg. Han
hadde ett et fotografi av en ung dame som han
likte i utstillingskassen utenfor fotograf Havees
atelier i Aker gaten, fortelles det. Han gikk opp
til fotografen for å få damens navn og adresse, han
ville gifte seg med henne, sa han. Det var fotografens 19 årige datter. Kort etter var de gift.
Til slutt kal vi nevne en elev fra kurset som
ble kan hende den ivrigste jeger og friluftsmann
av dem alle. Det var Herman \.Vedcl-Jarlsberg,
baronen til Bogstad, og første hoffjegermester ved
det norske hoff. «Han kjørte med 4 hester for
vogna, baron', og skulle det være rektig fint,
brukte han forridder », leser vi i Reidar 1-loltvedts
ørkedalshistorier.
Hans liv var jakt og hester, heter det om baronen, og den dag i dag lever historier om ham i
Sorkedalen. « , det var vel moro når baron' var
på harejakt, da var det ofre mye folk med, og
mange bikkjer. Denna baron, sa alltider så mye
rart ,, .

Han ble også medlem av Carl XV's jaktklubb, et
eksklusivt selskap som med samme lidenskap dyrket Bacchus og Diana, og hvis jakter gav stoff
ål munterhet og dydig forargelse over hele 1 orden, skriver Yngvar Hauge i boken om Bogstad.
Broren Harald \.Vedel-Jarlsberg gikk også på
Størens kurs, og det var han som i en lang årrekke
hadde hånd over jakt- og fiskerettigheter i ordmarka. Den som ville jakte eller fiske der måtte ha
skriftlig tillatelse undertegnet av baronen selv. Det
var noen få urvalgte som fikk tillatelse, og hadde
man forst den da fikk man også lov til å bruke
bhene som var i vannene, og til å ta inn på
plassene. At Asbjørnsen høne ril de få utvalgte
sier seg selv. Asbjørnsen gikk bare et års tid på artiumskurset
og etter hans senere skolegang å <lomme ser det
ikke ut til at han hadde hatt det utbytte av Ringeriksoppholdet som hans for hadde ventet. Men
lrnn oppnådde ihvertfall å sette dypere spor etter
seg i presreg:irden enn noen annen av elevene der.
Han forelsker seg i sogneprestens datter Jacobine
Støren, søster til begge lærerne! Og det ble litt
av en historie.
Svermeriet for jomfru Støren har nok Asbjørnsen forstått å skjule mens han gikk på kurset. Han
var vel redd for at han med sine 15 år og hun

med sine 13 ville komme i et komisk kjær som
forelsket yngling. Men 17 år gammel og på sikker avstand blir han modigere. Da sender han
fra Christiania et brev som J orgen Moe får i
oppdrag å overlevere jomfrn Storen. Hun spor
hvem det er fra og da Moe svarer « fra A bjornsen », rødmer hun og blir svært forlegen. cc Alt å
formodentlig fra hans soster», tilfoyer J\loe diplomatisk for å hjelpe henne. Det forble cia også en
hemmelighet at det var fra Asbjornsen. Noe senere
sender Asbjørnsen en gave til J acobines 15 års
fødselsdag, ledsaget av et dikt som ikke var ril å
misforstå, viste det seg. Moe var overbringeren
også denne gang og nå ble det ikke lenge en
hemmelighet. Moe, som forst senere fikk lese
diktet og font ar det cc robede en brænclencle lidenskab», skriver til Asbjornsen at det vakte atskillig
rorc og av tcdkom en lengere hissig disku jon i
prestefamilien om hvordan en delikat sak om
denne skulle håndtere . Jorgen 1 loe fikk ikke
overvære familiediskusjonen men han fikk den
referert av den felles venn Grotting som hadde
lyttet ved dørene. Han fortalte at det hadde gått
varmt for seg og at gamle-frnen, støttet av datteren 1Vlarie, hadde forlangt at alt omgående kulle
sendes tilbake til Asbjørnsen, selvsagt uten folgeskrivelsc. Men begge prestene, for og sønn, fikk
avverget dette drastiske skritt, skriver l loe ril
Asbjornsen etter denne episoden.
Hos Asbjørnsen stakk begeistringen for Jacobine sikkert ikke dypt, det var ikke for te gang
han var forelsket, og elet ble såvisst ikke den siste
Jørgen Moe kjenner sin venns svakhet for det
smukke kjønn og skrive r noen alvorsord ril ham
etter denne affæren, ut fra det inntrykk han hadde
fått, nemlig ar Jacobine virkelig var blitt glad i
Asbjornsen. I tidens svulmende stil skriver han:
• O ! Havde du seer hende under denne yndige
Forvirring, kjære Ven ! - aldrig skuldc Du da
oftere rillacle dig at sværme om paa Trolosheclens
fraadende Hav! » Mens Asbjørnsen forble ungkar
hele sitt liv, ble Jacobine 22 :ir gammel gift med
sogneprest Adolf Sigholt.
Det ble stille i presteg:irden da artiumskurset
flytter ril kapellangården, og slutt ble det og å med
de timene som den gamle sognepresten hadde hatt
så lenge kurset holdt ril i hans hjem. En kjærkommen avveksling for ham har det derfor sikkert
vært da han sommeren 183 3 fikk celebert besøk,
er besøk som er foreviget i et lengere dikt. Det
(Over til side 32)
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NORD ER HOV-SLAG ET
2s. mars 1716
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Sogneprest Gjeilanger har gitt Ringerikes Museum en
utskrift av kaldsboken for Norderhov fra 1733 angående
en innforsel om slaget ved Norderhov Prestegård den
28. mars 1716. lnnforselen gjengis her in extenso :
(Herfra sileres fra side 5 fra del påforle ./. og til og
med «A men» p å side 8).

Av Arne B. Bang

A11110 1716 den 28de: Martii: En Loverdag imod
Aftenen, kom et Fiendtlig vensk Partj, 3nfort af
Obrister Lowe11 p33 I 000de: J\land til Ile r ind
over I forstue Skoven igiennem I Iadeland og herud
efter 111arqvere11de, og tog ind til N3ttehvile her
i Nordrchoug præstegaard; Obristen med Officereme I Magr. '}011,e Rtrmi I luus og h3ns medh3fte
Hcstefolch lagde ig ucle i gaarden imellcm Huuscrne og giorde alle veigne anrænd lid op for ig,
saavel i Præstegaarden, som op efrer jorclerne og
paa gaarden T3nclberig, og S33 meget bædrc, den
3t /: Gud kee tach :/ V3r g3nske stilt for Vind og
Væjr. 0 3 Fienden havde nodt Aftens-Mad, om
Magr. 'Jouas og Kiærcste lod tilbære og givc Dem,
~ampt oil og brændevjin, afforde de sine Klæder,
M1111deri11g, Stofler, og 3ttc geværene hen til
Side; Lagde sig i P3rtje Viis for de op tænde lider
og Varmer tryggel ig og roll ig til at ofve; Gaf 811d,

efter de forhcn udsenre Kundskabe rs Expresser,
H iclp og Rædning, I elet Obrister Øctken med
3de Compag11ier Drag1111cr over Holsfiorclen,
samme at fra G33rclen S1ce11, lmod Klokken-3
pa3 1-:irtcn arrivercnde til 1 ordrchov præstcgaarcl i ald rilhed, og en Skyndelig !il, I last og
et fuld Rænd, til llcst, Rccd ind iblant Præsregaardens H uus er med Skud og blaatte pal/asker,
overfoldende Fienden udj sin liggende Roilighed,
hvorover vensken blev Slagen, Co11s1emerc1 og
adspræd, uden der allcrringcstc til Deris I:orsvar,
dehl ihiclskurtc, mange hugnc og nedsablede,
H esrcrne kurre og hugne, Ja: den mæste deh l
af Mesterne i saadnn al/ann læcle ig lo
og
henfloye over Jorder og Enger til kovs; Obrister
Lowm kom ud af Kammcrcd og med H ans
Officercr bleve Fangne strax neden ved Kirken
paa Jordet i Hans undcrklædcr, som Iland pna
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engen havde ligged med, vidende ig i Morked
ingen reternde, fordj Hans Hester og folch alle
vare i yder te Co11fttssio11 og Constemntion, af
kyden, Raab, Jammerlig I lyllen og stor krig,
at den Enne iche fornamb den anden, og de som
!idet Kræfter havde, ogte Marken og koven at
henflye udj, alleene Svenskens Pickec vagt af
Cnpi1ni11 Allemmzder med 25 hos sig havende
landskab fra deres Pose onden og Væscen for
Kirken, scrax lauget begynces Escnperede i Mørked udefter ved Hoele gn til Issen og over Tyrefjorden, hvor de om Morgenen bleve af Ringeriges folch eftersatte og fangne i Wiggers1111d,
siden fort till Brngemes. aa blevc og de slagne
og blæsserede førde til teen med Obrister Lowe11,
sampt 0/ficerer, og derefter til Brngemæs; En
!iden Ræst af Fienden, af forvirrelsc tog tilbage
op efter om Hadeland igien, den Vey dem kom
fra, alle saa rill-Reedc, blesserede og Klædernc
onderhugne paa, at de hængte og Slængce paa
H esterne frem og tilboge, item Hcsterne knap
kunde bære dem, og ingen af Boigdens Mandfolch
/:fordi alle laae i Leyren paa Krokskoven Hidst
og Her:/ var cilstæde, som kunde optage dem,
ogle af venskens Hester gich lo e for ig
elv, uclen nogen var hos Dem. De udj Præstegaardcn ved og omkring liggende Fiendens dode
Kropper i Talled imod -10 swcher, blev om
Morgenen Kast i en Graf, efter lauget og
nttncqv1m var overstanden, i det ordre l·l iorne
æderst paa Kirkegaarden, og der edgrafvede.
Hvor da den venske Obrister Lowen, med
iine Officerer, blev fangne og mi tede i11 niles
med fangne, b/æsserede og dode hen ved = ,, 700
Mancl.
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Den Reysse Lowen var beordret til Ko11gsbærg, for at bemæstre ig Mynten, ampt olvec
og polere olv-Værked, faldt underweigs saalcdcs ud, Hand forst maatte befinde hvad der
var i Dnnner Kongens Vaaben og lade ig undcrrætte, paa Mynten scaar saaledes:
MOOD, TROE KAB, TAPPF..RIIED, OG HVAD
OM G IVER Æ RE, DE
HEELE VERDE
KA D, BLA T 1 OR KE KLIPP ER LÆRE
Det var den Overscrift (a:) som Kongen Landet
gaf, Og mangen vensk det Aar har andet i sin
Graf.
(o:) Ved Kongens Ankombst till

'orge i
1704, hor Hans Ko: Ma: En 1\l ynt
udgoa, h,·orpaa med Bogsio,·cr i Kanten
kring, stoar o,·cn skrcfnc 2dc: Ljnnicr.
Gud rædder inc underligen i
odens
Hans avn. være Ævindelig Ære!

=

Aaret
ladet
ombTid,

AME

I 733 var Hans Rosing sognepre t i orderhov
og ovenst!endc innforsel i kaldsboken skyldes vel
ham. Anna Colbjom datter levet fremdeles på
Gudsg!rden. !Jun hadde en avtale om pensjon
med sogneprest Ro ing.

Ame B. Bmrg.
ænnere opply ninger om de forskjellige kan
finnes bl.a. i: orderhovsboken 191-1 ( . 318 on.fl.).
lekten Bernhoft, Christiania 1885 (Ramu og
Colbjornsen). orsk Tid krift for Genalogi, bind
2 1920 (Rosing). Lagcsen: R ingcrik kc lekter
bind Ill (Anna Colbjorn der.).

Tilhorer
Ringerikes Museum
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Glimt fra Hønefoss
OMKRING ÅRH UNDRESKIFTET

*

Næringsveier og daglig liv )4Av A. Rynning

I et tidligere hefte har jeg forrolt litt om byens
utseende omkri ng 1900. :i blir jo det neste sporsmål: H va levet s:i det ves le bysamfunnet av, og
hvo rdan artet det daglige livet seg blant jevne
folk? J eg ska l forsokc :i gi leserne en skildring
av det, og jeg ber om unnskyldning hvis billedet
blir mangelfullt.
Den uten sa mmenligning stor te arbeidsgiver,
og den som byens okonomi for en stor del avhang av, var Honcfoss Brug. Det cicles av eler
engel kc fi rma Edw. Lloyd Ltd ., som i 1893 hadde
kjopt det av Chr. Anker fra Frcdrikshald. Bruket
hadde tremassefabrikk, sag, hovlcri og snekkerverksted. Av faste arbeidere kunne elet vel bcskjcf tigc mellom 150 og 200 mann, og noen f:i
kvinner som stoppet filtene. !\'len i somm ersesongen når tremassefabrikken gikk for fullt, og sagen
var igang, tok det inn ekstraarbeidere, om regel
de samme år efter år, å arbeidsstyrken i de hektiske sommcrmåncclcnc vel kunne komme opp i
bortimot 300 mann . V cd tremassefabrikken var det
dag- og natt kift, fra kl. 6 til 6 i hvert. Taubanen
som frak tet trema scballcr opp til lageret ved
jernbanestasjonen var i sving hele dagen .
Bruket hadde en spisesal, hvor folkene spiste sin
medbragte mat - i pent vær om sommeren sa tt ele
forresten ofte ute. Maten bragte ele med seg i 2delte mat pann med remmer på sidene, som holdt
ele to delene sammen, og dan net hanken. De arbeidere som hadde hjemmet sitt i nærheten, fikk
forresten middagsmaten bragt ril seg av et av barna.
oen trygclekas c eksisterte ikke dengang. Det
var jo forst 3/ 7 -11 at syketrygden trådte i kraft,
men bmket hadde ansatt lege, s:i både arbeiderne
og deres familier hadde graris legehjelp. Forsåvidt
var bruksarbeiderne bedre stillet enn de ved små-

bedriftene. Det var dr. 1 ils Bryh n som va r brukslege omkring 1900. Foruten :i være en m eget dyktig lege, var han en lun, koselig mann av den gam le
huslegetypen. Ulykke forsikringe n fo r industriarbeide re var begynt all erede i J 895, så om uhellet
skulle være ute - og elet var det nok dessverre
av og ril - så var arbeiderne sikret en li ten invaliderente, og enken og barna fikk en liten stonad
ved dodsulykker. Såvidt jeg husker, var enkepensjonen på den tid kr. 20,- pr. mnd, med et tillegg
på noen kroner for hvert barn. D et hores ikke
meget ut nu, men det var bedre enn ingenting, og
de hadde ikke hatr s:i meget :i rutte med mens
mannen levet heller. Daglonnene var jo ikke store,
fra 2 kroner dagen for en vok en arbeider. Topplonnen for en maskinforer - den hoyeste sti ll ing
blant de va nl ige arbeidere - var adskillige år
senere kommer opp i -I kroner dagen, men s:i hoy
var den neppe ved århundre kiftet. Og når en
tenker på at de fle te hadde store barneflokker
og leiet hus, s:i skjonner en nok at alt avhang av
at hu moren var arbeidssom og okonomi k, ikke
brukte en ore til annet enn det aller nodvendig te,
og at hun stoppet og lappet, og elv sydde det
meste av toyet både til seg selv og barna. Ja, og s<i
naturligvis av at mannen ikke drakk opp det
meste av ukelonnen . Des verre var det nok en) eire
som gjorde det, men det var jo unntagelsene. De
aller fleste kom nok hjem med hele )onnen i behold.
I de mindre bedriftene var vel lonn forholdene
noenlunde de samme om ved bruker, gjennomsnittlig 2-3 kroner dagen for en voksen mann.
H oncfo s Bryggeri, som beg)•nte sin virk omher
i 1856, kunne vel be kjeftige en 15-20 mennesker,
deriblant noen kvinner om skyllet flasker. Og 3
dette var jo delvis en sesongbedrift som hadde adskillig fl ere folk i arbeide om sommeren enn om
vinteren.

Ellers var der jo endel selvstendige næringsdrivende, håndverk mestre, vognmenn med 2-3
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Parti fra Ho11,fo,s Bm ca. 1900.

skyssgutter i arbeide, og så naturligvis alle de på landet, og fikk lov å ha julegrisen sin der. På
handlende. Dessuten var det om somme ren be- ~ett og vis fikk de dradd den med seg, og om der
skjeftiget ikke så f monn i nocningen - eller ikke akkurat var s:i store fortjenesten ved elet, s:i
brocningen, som vi kalce det, - og om vinteren var det en sparebosse. For grisen 111ii11e ha mat.
var det isskjæring oppe på lfolvald. Is var en
Der var ogs. mange fjo i byen, s:i der ble holdt
nodvendighetsarcikkcl. Elektriske kjoleskap eksis- adskillige kuer i det vesle bysamfunnet, men det
terte jo ikke, s:i de mere velstående familier hadde var noe v entlig hos selvstendig næring driveniska ser, som trengte ukentlig forsyning. Flere be- de, ikke ho vanlige lønnsarbeidere, elv om det
drifter, forst og fremst bryggeriet, og endel for- nok kunne forekomme. Hons var det og mange
retninger måtte også ha is. De store blokkene ble som hadde, ikke store honserier, men en 10- 15
oppbevart i sagflis for å holde seg til de skulle ras stykker var det alminnelige, og hanegal horces så
å si over hele byen.
i bruk om sommeren.
De som hadde arbeide året rundt, led jo ikke
Handelsbetjenter og «butikkjomfruer» hadde
akkurat noen nod, så ant de fikk være friske, men of te kost og losji ho sine arbeid givere, og jeg
alle de om bare hadde sommerarbeide, måtte jo husker at og :i endel hånd,•crksmestere hadde svense å skaffe seg annet arbeide om vinteren, og da nene og læreguttene boende i huset. På den m:iten
kunne det nok bli noen ledighersperioder. Det var ble jo det kontante utlegget mindre. Det var også
forresten en god leveregel blant fornufrige folk, gårdsgutter i ele storste kolonialforremingene, og
når de hadde forholdsvis godt benlt sesongarbeide, ~ky sguuer hos vognmennene og hos enkelte leger
:i legge litt til side, så de kunne ha noe
mote og dyrleger, som bodde på arbeidsstedet. Det var
det mest praktiske også, for de måtte jo tidlig opp
noen ukers ledighet med.
Mange arbeidere hadde gris som ele slaktet til om morgenen og stelle hestene.
På den maten ble elet store husholdninger
jul, og var dermed selvforsynt med kjott om vinteren. Grisehus var der så og si i hver gård, men - s:i det var mange ·tjenestepiker - de kaltes
de som ikke kunne disponere noe grisehus der ikke hu hjelper den gang - i arbeide i byen.
hvor de bodde, hadde ofre sine foreldre boende Deres tonn var vanligvis 8-1 O kroner måne-
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Ho11efoss Kirke ca. 1890.

den enktclte særlig flinke kunne kanskje
oppnå 12-15 kroner - men det ble regnet for
en meget hoy lonn.
Den kaffen kolonialforretningene omsatte,
kjøpte de rå fra grossistene, og brente den selv.
Det var gårdskaren og en av hand elsbetj en tene
som stod for brenningen. På H ande lsforeningen
ved 1• Torv - det nuværende Ring. amvirkelag
- husker jeg det var butikksjefen And . Ullern og
gårdskaren om had de dette arbeidet. Det ble foretatt på loftet i den lave sidebygningen mot Strandgaten. Huset var dengang en gammel trebygning,
og elet er jo ikke så svært mange årene siden det
ble revet og erstattet med den nuværende murbygning. Der var en åpen gjcnnomkjorscl under
loftet, og i den ble det anbragt et veldig firkantet
trau, like bredt som selve åpningen. år så kaffen
var ferdig brent, ble den helde fra 2. etg. ned i
trauet, og dermed fok de lette slrnllcne ril alle kanter, og bare de tunge bønnene falt ned i trauet.
Prosessen samlet alltid en hel del ungdommelige
tilskuere, og det var en deilig kaffeduft over hele
strøket på de dagene det ble brent der. 1u for
tiden ville sikkert myndighetene kalle det uhygien isk og forby det, men det var det ingen som
tenkte på for 60-70 år siden.

elvsagt var det dengang som nu, at mange av
dem som arbeidet i byen, bodde utenfor den. 1vlcn
det fantes jo ingen rutebiler, så ele måtte iallfall
ikke ha hjemmet sitt altfor langt unna. oen ga nske få hadde nok klart å skaffe seg en sykkel, men
det var ikke mange. Sykkelen var jo enda et sjeldent transportmiddel, og den var dessuten for dyr
å ansi<affc for en alminnelig arbeider, så elet ble nok
vesentlig å bruke apostlenes hester.
H vordan klarte store fa milier å greie seg på
de små daglonnene, vil vel de fleste sporre om i
dag. Ja, om jeg før har sagt, avhang det for t
og fremst av hvor flink og okonomisk husmoren
va r, og av at mannen ikke solte bort noe, dernest
var jo pri nivåe t et ganske annet enn i dag. I ronen
var mange ganger så meget verd, og kravene til
livet va r meget beskjedne. Et brød kostet 20 ore,
men elet ble allikevel for dyrt å bruke i en litt
større familie, så nesten alle bakte selv. Kaffen
kostet vel noe sånne som kr. 1,80 pr. kilo, men
folk bmkte sikori som tilsetning. Alle drakk jo
kaffe til maten, både store og små. 1ysi lt melk
kostet 11- 12 øre literen, og skummet 5-6 ore,
og så var det deilig fet kjærnemelk å få til sam me
pris som skummer. Jeg kan forresten ikke huske
at barn fikk melk å drikke, iallfall slett ikke ny-
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ilt. Den m:itte ette bort og kummes. 1 ei, den
melken som ble kjøpt, ble nok brukt i hu holdningen, til grot og velling.
Det var kommet margarin i handelen, og den
ble brukt av alle mindre bemidlede. Jeg kan ikke
hu ke prisen, men meierismor ko tet 2 kroner
kiloen,
jeg (,mlle anta det var en 60-70 ore
for margarinen. irup, pulto t og prim var det
vanlige p:ilegg, kjottp:ilegg ble for dyrt. Kjott
til middag mat måtte det selv agt kjopes minst
mulig av. Det var forst og fremst mannen som
gikk i rungt arbeid, som kunne pi e eg mett på
d e t, til kone og barn ble det nok bare en liten
mak, og mest poteter og aus og uppe. Honefo s
Brug hadde mange arbeiderboliger og et tort
jordareal oppe p:i vartbråten, og der kunne ele
bruk arbeiderne om ville, f en liten parsel å
sette poteter p . Potetene kosret ellers 5- 6 kroner
tonnen, n r en kjopte dem direkte fra bondene.
Av fi k brul,,-c vesentlig pekesild, om ar billig,
og a og til ferskvann fi k, som folk fra fjorden
gikk omkring i g&rdene og solgte.
Butikkene ar åpne fra kl.
morgen til kl. 7
om aftenen de fire forste dagene i uken, men
fredag og lordag tengte de ikke for ved - 9tiden, i all full ikke kolonialforretningene. De
i-te \":lr som de gamle landhandlerier, med alle
lag
arcr, å folk prakti k talt kunne f
kjopt alt de trengte der. Tauverk, pann,
lamper, parafinkanner, h jetrad og river hang
p veggene og delvis i taket. Bak di ken 10
svære sildetonner, smor- og margarinbutter og 10tre forskjellige lags sirup tonner om de oste opp
av med en liten trespade n r noen 1,,-om med spandene inc og kulle ha en halv- eller heikilo. Den
morkcste irupen var billigst. I hyllene lå det billige blåtoyer og bu erulltoyer til arbeid klær. Jeg
kan ikke huske om de også hadde parafintonnene
inne i butikken, men det var vel rimelig de hadde,
for det ille el vært altfor tungvint å gå ut på
lageret hver gang noen kom med kannene sine
og forlangte en liter eller to. Bely ningen både i
butikkene og i hjemmene var jo parafinlamper, så
det kulle -ad killig ril.
:i ynes kan kje noen at jeg har be kjcftiget
meg -alrfor meget med arbeiderne og deres levevilk:ir - men faktum var jo at de få kontorfolk byen hadde - og også lærere - ikke hadde
overvettes meget mere i lonn. Dessuten
måtte de holde seg penere i toyet - og vel ogs
bo litt mere stand mcssig å det ble nok ikke
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så svært meget mere til overs til mat der en n
ho arbeiderne.
elvsagt var elet mange kjopmenn og selvs tendige håndverksmestre, læger, dyrleger og embetsmenn som hadde adskillig storre inntekter, og
hvor levemåten derfor var meget bed re, men det
ble nå allikevel et fåtall. Den alt overveiende del
av innbyggerne i elet lille bysamfundet levet slik
som jeg har forsøkt å skildre det.
Tuberkulosen herj et og rev bort mange love nde
unge mennesker. T æringen var elet jo ikke noe
botemiddel mot den gang. H adde den fo rs t angrepet et menneske, så var det det samm e som at han
eller hun var clod domt. Og de tæring syke bodde
jo hjemme i de overbefolkede leilighetene, delte
kan kje til og med eng med en av sine so ken.
Derfor var det ganske almindelig at fl ere ble
angrepet i amme famil ie, når fo rst en hadde f tt
den lum ke S)•kdommen. Det var fo rst flere år
efter århundre kiftet god eier Olaf Færden ga
tomt til et tuberkulosehjem, og Trygstad ble oppfort. iden kunne de syke overfores dit, men som
regel ble det forst gjort på et så ent stadium , at
ele nok hadde rukket
mitre andre for de ble
fjernet fra hjemmet itt.
pebarndodeligheten var og å stor. Av barneflokker p - 10 var det ikke jelden at de 3--4
dode om pebarn. P& sett og vi kan en jo si at
det var naturen egen måte li regulere befolkningstilveksten pi. Den jaltet ut de mindre livskraftige,
slik at de sterkere fikk bedre vek unuligheter.
Allikevel kunne jo ikke arbeid livet absorbere alle
som vokste opp, og det var hundrevis av unge
mennesker bare fra dette vesle bysamfundct, som
måtte si hjemstedet farvel og utvandre til Amerika.
De fleste av dem tok seg godt frem der, vant som
de var til fattigdom og nøysomhet. oen av
dem å nok aldri hjembyen igjen, men i de senere
år, efter at avstandene p. g. a. de bedrede kommunikasjoner er skrumpet inn, er det mange av dem
som dro ut den gang, som har rott seg en eller
flere rurer hir p bcsok til slekt og venner. Ja, det
er mulig ar noen er kommet hjem for alvor og o.
Men, vil vel mange si, hvordan kunne folk
holde ut en så tri t og fattig tilværel e? Var det
da lett ingen gleder eller fornoyelser? Til det er
å svare at tilværelsen ikke foltes så trist og håplos
den gang, som det kan se ut når en sammenligner
med dagens velfærdsstat. Folk var ikke vant til
annet, og var stort sett fornøyd med det ele hadde.
De hadde ikke lært seg til å stille krav, og ordet
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I BØNSNLEJS KIRKE
sitt lille he fte fra 1930 utgitt i anledning
Olavsjubilcet derre :ir - «Fortidsminner p:i Ringerike» - ne vner Eivind S. E ngelstad altertavlen
i Bonsnes Kirke. M alerie t 111 adverden » er signert «J . Leuning Fecit, Ao 1736 ». E ngelstad sier
at kunstneren har et hittil ukjent navn i norsk
kunsthistorie, og at maleriet heller ikke tyder p:i
noen særlig bemerkelsesverdig kunstner.
Det kan allikevel være av interesse å trekke
frem noen data. Jens Leuning var foclt i I 70 I i
Skedsmo og er nevnt i Skedsmo Bygdebok Il som
oppgir at han er sonn av J oha n Henrich Leuning
p:i Leirsund g:ird og gjestgiveri. Moren var datter
av auditør Jens J ensen p:i Mellem Asa k g:ird.
Faren clode i 17 17 og i 1728 skifret moren med
de 7 barn. En datter var gift med kjopmann Peder
Jorgensen Als, Liersuncl p:i Strømsosiden og det
er muligens detre som gjor at vi finner Jens

gerikske Slekter• .

levesrandard hadde de aldri hort tale om. :i r de
hadde sin lille faste fortjeneste, og med sine enkle
vaner i mat- og klæsveien fikk endene ti l :i møtes,
var de like glade og muntre som folk er i dag.
Værre var elet jo når de ble rammet av langvarig
sykdom eller arbeidsløshet. Da hendte elet nok at
ele m:irre g:i den ,runge gangen til «fattigkassen ».
For syke- og arbeiclsloshetscrygd eksi terte jo
ikke, bortsett fra at en del fagforbund , som Jernog Metall, Bakerforbundet og Typografene visstnok allerede hadde opprettet understøttelseskasser.
• Fattigkassens » hjelp V3r ikke stor, elet ble bare til
:i holde den værste sulten fra døren. Dessuten var
de fleste den gang s:i ærekjære, at de syntes det
var en stor skam :i komme p:i «kassa», s:i ele kviet
seg nok i det lengste for :i henvende seg dit. Men
av og ril var det jo ingen annen råd.
M. h. t. gleder og fornøyelser s:i hadde de kanskje den gang en rikere evne til å glede seg over
lite, enn i vår blaserte tid. De d)•rket omgang
med slekt og venner i all enkelhet, selv om selskapslivet kanskje ikke besto i annet, enn at de
stakk innom hverandre for :i prate litt over en
hffetår. Noen fornøyelser var det da ogs:i. Det

var ingen kino og radio og T -V, det er s:i , men det
var sammenskuddsfeste r med dans, juletrefester i
romj ulen, og det va r folkefc ter i chjong lunden.
Like for :irhunclreskiftet eksisterte det i fl ere :ir et
dramatisk selskap, som oppførte amatorkomeclier.
Av repertoa ret var visstnok 11 Til Sæters» og
«Svenskene p:i ' orderhov» det som hyppigst ble
spilt.
Der var hornmusikkorps, som «Fremad »s og
11 Honefoss Bnig»s, og der var strykeorkestre og
enslige fiolinister og pianister som spilte ril dans.
Ungdommen, ja eldre med, glemte alle hverdagens
sorger og savn og svingte seg lystig i dansen.
Livsgleden lot seg ikke kue av f:migdom, som godr
var. - Kostbart utstyr ril allslags sport, som ungdommen nå har vennet seg til :i kreve fra de er
ganske sm:i, hadde de riktig nok ikke. De gikk
på ski - hvis de da var den lykkelige eier av et
par til noen f:i kroner - i de klærne de hadde, og
de kunne glede og more seg like godt i det, som
ungdommen i dag. Ja, det spørs om de ikke hygget
seg mere enn n:i tidens ungdom som affrjd har
vært vant til :i stille krav og f:i alle sine ønsker
oppfylt.
R.

Leuning p:i Bragernes, hvor han ble gift I. april
1732 med Mette Sophie Matfelt, datter av kaptein ils l°Vlatfclt p:i Eker.
En soster av Mette ophie Marfelt ble gift
med kaptein, senere major, vend J csper Birch
ved eler Ringerikske kompanie. Han handlet ogs:i
eiendommer på Ringerike, vesentlig i Hole, hvor
han syntes :i ha hatt sin bopel p:i Fjclstacl, som
han eiet fra 172 1 ti l si n dod hen ved 30 :ir senere.
Det her nevnte kan muligens forklare at Jens
Leuning kom ciJ Ringerike. Leuning kaldes «skildrer» i dokumentene, men «Cap. des Annes» ved
sin dod i Hole omkring 1736. Det er ikl,e nærmere undersokt om han og :i var militær.
Opplys11i11gene ovenfor er i det vesemlige gitt av
fru Cecilie Lodrup og dels lumet fra Lagesens • Rin-
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Av Helge Fonnum

D. N. LX,s. 251.
Lagrettemennene Gjord Arnulfsson og Hermod
igurdsson kunngjør at Gunbjørn Gudbrandsson
erkjente at hans far hadde solgt 6 oresbol jord
i søndre Sigmen (Semmen) i Årdal i Norderhov
sokn på Ringerike samt et oresbol i vestre Bergesund i nevnte fjerding og kirkesokn til Erland
Amulfsson, og alle pengene var betalt.
Datert Bjarnestad i Stens kirkesokn sondagen
nest før midfaste i kong Eriks 47. regjeringsår
( dvs. 11. mars 14 36).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Det
første av de 2 segl er borte.
D. N. LX,

s. 268.

Lagrettemennene Gudbrand Torgeirsson og
Estin Sigurdsson kunngjør at Brynjulf Gunncrsson
(Slu111i11g)
på vegner av sin kone Sigrid Bårdsdotter er skiftet
De tre siste år er det blitt omtalt brev fra en hel del jordegods på Ringerike, Hadeland og
Diplomatarium Norvegicum bind I - VIII. I år Raumarike med Dyre Erlendsson og hans sosken,
nevnes brev fra bind IX - XIII, gjengitt på E.rlend Bårdssons barn. Her nevnes bl. a. fem
samme måte som tidlige.re. Det gjelder tilsammen øresbol i nordgården ved Hole kirke på Røyse
85 brev fra Ringeriksbygdene, relativt sett et på Ringerike, og gårdene Mo og Berger i Jevnganske stort antall. Særlig er 1300-tallet og 1400- aker sokn på Hadeland, og østre gården i Lunder
tallet temmelig godt representere. De anførte brev på Hadeland.
fordeler seg nemlig slik:
Datert prestegården på Hole på Ringerike
Fra 1200-tallet : l
fredagen nest før lauparsmesse anno domini
Fra 1300-callet 39
J\IICDXLllll (dvs. 28. februar 1444).
Fra 1400-tallet : 37
Originalen havcs ikke, men brevet gjengis etter
Fra 1500-tallet : 8
vidisse (dvs. attestert gjenpart) i D. . IX, s. 338:
De tre foregående år er det gjengitt foto- Lagrettemennene Hans Hermansson og Egil Torgrafier fra 1300-, 1400- og 1500-tallets diplomer. gilsson kunngjør at de på St. Ambrosius's dag
I nærværende hefte gjengis fotografi av det aller anno domini MCDLXXV (dvs. 4. april 1475)
eldste kjente brev som nevner en gård fra Ringe- var på (T)onberg og så og hørte lest ovenstående
rike. Brevet er fra 1291, er gjengitt i heftet brev med hele og påhengende segl.
«Ringerike » 1961-62 og gjelder gården «Ulleren
i Røyse på Ringerike ». Originalen er et skinnbrev D. N . IX, s. 337.
i de Arne-Magnæanske samlinger, så bildet lrnr
Lagrettemennene Hanes Hermansson og Erik
måttet skaffes fra København.
Torgilsson kunngjor at Klemet Einarsson erkjente
Helge Fom111m.

D. N. IX, s. 193.
Håkon Asulfsson og Evind Gudthormsson
kunngjor at de var til stede og så hva som tilkom
Asbjørg Smidsdottcr i Byrgen (dvs. ~o(gen i Haugs
sokn på Ringe.rike?) og i 3 gårder 1 _S1gd~I.
Datert Luken i Haugs sokn på Ringerike torsdagen nest før Pålsmesse i kong Eriks 10. regjeringsår (dvs. 23. januar 1399).
. .
Originalen er et skinnbrev på Gævnø t Siælland.
Begge segl er borte.

å ha solgt til Håvard Torgilsson 2 oresbol i
Somadal i ytre rdal i Strandefjerdingen i orde.rhovs sokn, samt halve Somevatn, og at han hadde
fått hele betalingen.
Datert Tonberg St. Gregorius aften anno domini MCDLXXIll (dvs. 11. mars 1473).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Rester
av begge segl henger ved.
D . N. IX, s. 425.
Gunnar Dyresson, lensmann på Ringerike,
kunngjør at han etter begjæring av Erlend Dyres-
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Ski1111brev fm Royse 1291.
son opptok vitnesbyrd av Engelbrit I itilsson,
Torleif Kitilsson og l farald Engelbritsson, som
bevi tnet sine foreldres utsagn om at hverken kongen eller noen annen mann eiet noe i oydegården
Finnesand i rdalen, og de forklarte også Finnesands grenser og fi ke. H åkon Amund on hengte
også sitt segl under brevet.
Datert orderhov lordagcn nest for 9. fasteuken anno domini IDXI (dvs. 15. februar 1511).
Originalen er et ski nnbrev på Gavno i jælland.
Av de 5 segl henger det fjerde ved.

D. N . X., s. -10.
Kollbjom på Darbud, Olav A lcsson og Borgar
lange kunngjor at Gunna, Agmunds kone på
I lunding tad, ga sin datter igrid i medgift 3
orcsbol i gården Daulin på Modhcim med samtykke av sin husbond Agmund og sin bror Kollbjom.
Datert Hundingsstad på Royse fredagen nest
etter lartins messe i kong Magnus' 22. regjeringsår (dvs. 17. november 1340).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. eglene
er borte.

H
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D. . X, s. 81.
Eivind Gudthormsson og Thorgjcir Thorgjulsson kunngjør at Thorvard Iljømsson erkjente å
ha solgt ril H åkon Asulf on fossen og 1..-vernstøet
nest nedenfor Gunnersrud i Asa i Valbonde fjerding på Ringerike, og ha fån hele betalingen.
Datert nordre gården Moe i teins ki rkesogn
på Ringerike korsmessedagen om vå ren i kong
Eriks 13 . regjeringså r (dvs. 3. mai 1402).
Inntatt i brev D. . X, s. 109 (se nedenfo r).
. X, s. 109.
Halvard Haraldsson og
arve Thorvidsson
kunngjor at H åkon Asulfsson erkjente å ha solgt
til Bjørn Sigurd son fossen og 1..-vernstøet i såen
nest nordenfor Gunnersrud som ligger øst i Asa
i Valbonde fjerding på Ringerike, og ha fått hele
betalingen.
Til slutt følger brevet D. t. X, (se ovenfor) .
Datert orderhov sondagen nest for første Vorfrumesse (Marimesse) i kong Eriks 35. regjeringsår (dvs. 13. august 1424).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Begge
seglene er bone.

D.

dagen (on dag) nest etter påskeuken anno domino
MCDXXA'V quin to (dvs. 27 . april 1-135).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Alle
4 segl er borte.
D. N . X, s. 826.

T re lagrenemenn i Halli ngdal, nemlig H alvo r
Olu fsso n, Olu f Guddul fsso n og Østen Elu fsson,
bevi tner at brodrene Poul, Bjørn , J on og jur
Helgessønner og deres søstre delte arven etter
sine fore ld re: Brodrcne fik k begge gårder i Gulsvik, hele Rappe og en del av gården Rud i ognedal. T il bekreftelse hengte også E rland H alvorsson
og Elling Halvordsson sine segl under brevet.
Datert Gulsvik i Flade ( Flå) kirkesokn i Hallingdal lordagen nest fø r kiesslo sond ag an no domini MDLXlll (dvs. 27. mars 1563 ).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Alle
fem segl er borte.

D. N . XI , s. 22.
Presten Arne, vicarius Anund (på) Hove og
Alf på V ce kunngjor at de beregnet Elif Gu nnarssons arv etter datteren igrid, som hadde vært
gift med Thorger på Vappin ( Roppum ?), til 24
mark og 8 ørrugcr i sølv, og for det skulle Elif
D. N. X, s. 110.
ha I markebol jord i Berg og en fjerdedel av
Lagrettemennene iculas Thorkjelsson og Eilif Rudstaden i Bergsmarka inntil Thorger kan skaffe
Ketilsson kunngjor at Gudbrand Thorgeirsson og ham annet like godt jordegod på Ringerike og 3
hans kone Joron erkjente å ha solgt til Bjørn Hal- måncdsm:11 bol i l·fallingdal som E lif hadde gi tt
vardsson 1 øresbol jord i nedre Berg i Soknedalen sin datter Sigrid.
på Ringerike, og ha fått betalingen. Og at Ase
Datert sondagen nest etter krossmc e om vå ren
Eilifsdotter vedgikk at Thodgeir Helgesson hadde i kong Magnus' 10. regj eringsår (dvs. 7. mai 1329).
solgt til Bjorn 1 orcsbol jord i nedre Berg i SokneEtter avskrift fra slutten av det I 7. århundre
dalen, og å ha fått hele betalingen.
i Riksarkivet (fra Gulsvik i Flå). Uten segl.
Datert Frøy(s)hov i Hole sokn på Røyse på
Ringerike sondagen nest for Bartolomeusmesse i D. N . XI , s. 22.
Bevitnelse om en overenskomst mellom Thora
kong Eriks 35. regjeringsår (dvs. 20. august 1424).
Originalen er et skinnbrev i Riksarkivet. Begge på (Bratte)val (i Jevnaker?) og Tu (bbe veinungsson?) som erkjente at barna hennes hadde rett
segl er borte.
til 2 oresbol jord i nørdste gården Rå
ordcr(hovs sokn på) Ringerike . . .. . .
D . N. X, s. 125.
Datert .. .... for (Mari)messe i fasten i kong
Fire lagrettemenn på Ringerike, nemlig Tord
Gudmundsson, Annund Guttormsson, Ketil Hal- Magnus' 10. regjeringsår (dvs. mars 1329).
Etter de tre seglremmer under brevet D. . XI,
vordsson og Gudbrand Bjømsson kunngjor at
Ragnhild Laurensdotter stadfestet sine foreldres s. 23 (se nedenfor).
(Brevet er meget mangelfullt.)
salg til Gunnar Iljørnsson av alle de jordparter
som hennes mor <irvet etter sin far. For det ga
Bjørn Gunnarsson til Ragnhild en hest til 8 marks D. N . XI, s. 23 .
Tre menn, nemlig lensmann Thorstein, herr
verdi.
Datert klokke~tuen på
orderhov midtviku- Munæus embedsmann på Ringerike ; Thorgeir på
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Om man tidligere kunne være både uvoren og
tarvelig i arbeidslaget, så tok man det meget omstendelig ved visse andre leiligheter, som f.eks. ved
bryllup og begravelse. Var huset noenlunde velstående, ble det fo rut for slike begivenheter både
slaktet, brygget og bakt. In nbydelser gikk ur med
et varsel på min r en uke, undertiden opptil tre,
og skjedde i stor utstrekn ing muntlig ved «bearmann n, gjerne den samme person som var kjogemcster i selskaper. Min for husker godt denne
innbydelscsm åre og kunne fortelle om den. Bearmannen måtte tre inn med sin verdigste mine,
linne seg en plass ved doren og stående si frem
en formel som beveger seg i stive former og hoytidelige ordlag. Innbydelse til begravelse kunne
ha slik ordlyd :
«Ettersom ar den allvitende Gud har bcsokr
den aktbare kvinne Inger Pedersen's hus med
sitt faderlige ris, ar han fra verden har kalt hennes
salige mann til et bedre liv, så vil hun på det
vennslrnpeligste bede eder, gode venner, at I ville
bevise henne den ære ac komme til hennes hus
på hans jorde/ercls dag, som er bestemt at skulle
blive tirsdagen den 5te juli forsrkommcnde om

formiddagen kl. I O slett, for at væ re medhjelpelig
med at bringe dette avdode legeme til si n grav
og hvilested, 3t I da vi lle være så gode at folge
hjem igjen og mottage et måltid mat etter husets
sta nd og rage til takke med den bevertning huset kan
frembringe . For sådan eders ærcsbevi ning lover
hun gjentjeneste, hvilket helst ønskes i gledelige
til/eller. »
Etter denne tale hilste «bearmannen » på hver
især i hu et, ble så «traktert n og gikk ril neste gård
der elet samme ble gjentatt.
Ved bordet leste og sa ng kjogemesteren. 1 år
m åltidet var endt, sang han til slutt: «Vårt m åltid
er til ende, vårt bord nå dekkes av. Til deg vi
oss nå vende, som oss det gode gav ».
Ved bryllup var det bl. a. skikk at spillemannen red foran brudefolget og spilte helt til de
nådde kirkeporten. På samme måte foregikk hjemturen. Oppover dalene mintes denne skikken lenge.
Men i sentrum, omkring orderhov og Høne/oss,
svant de gamle skikkene for så lang tid tilbake
at sikkert ingen nålevende minnes dem. I utkantene holdt de seg lengst, der folk levde sitt gammeldagse liv og holdt last ved de gamle vaner
og tradisjoner.

Ha/nord og Eivind på Ullesin , kunngjor ar Thord
Gudthormsson, som ombudsmann for biskop Halvard av I Iamar, og Thora p Brattehval møtte
etter stevning i anledning av gjerder og grinder
mellom Hole prestegård og Thoras gård Helgeland, som den avdøde prest Jon på Hole i sine 2
siste leveår ikke hadde villet holde vedlike slik
som Sigurd p:i Rud og H åva rd spett vitnet det
hadde vært for 40 år siden, og J-folclor klokker
og Inge Roe vitner det hadde vært for 60 :ir
siden. Tilstede var også Halkjel p:i Gilc (a Gæilum) og Halvard Bjørnsson.
Datert Helgeland på Ringerike lørdagen nest
for Halvards messe i kong Nhgnus' I I. regjeringsår (dvs. 12. mai 1330).
Originalen er et skinnbrev i Trondheims Vitcnsk. Selsk. aml. De ro første ( våpen) segl henger
ved, det tredje er borte. (Om seglremmene se
foranstående brev).
(D.1 .XII, s. 116, nevnes Eirik Erlingsson, bonde

på orclerhov, og hans hustru Gudrun Eyvindsdouer. Datert Fagaberg (Fåberg) i Gudbrandsdalen 26. februar 1-113.)
(D. 1 . XII , s. 646: Bonclcne p:i Toten, Hadeland og Ringerike p legges :i svare Hamarbispen
fjerdeparten av tienden (den såkalte bondeluten)
som de noen år har vegret seg for. Datert 1-fomar
23. november 1532).

D. . XIII, s. 9.
Thore på H ofnor og aule på Froy in kunngjor at Orm på orddal i Lider solgte til Thora
Ogmunclsdoncr 15 penningsbol mindre enn 3
orcsbol i nedre gården Moe på Roysc p:i Ringerike, og vedgikk at han hadde fått hele betalingen.
Datert nedre Moe på Royse på Ringerike Halvardsmesscdagen i kong Magnus' 16. regjeringsår
(dvs. 15. mai 1335).
Etter avskr. bl. apogr. Am. Magn. i Univ. Bib!.
Kbhvn .
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KOLEIII TORlE. FRA
VEG RDSFJERDl GE1
J e gikk i første klase på Vegård skole for fru
Ingeborg ilsen, forteller Karl J. \.Venner.
Morråsalma var ongi og bonnen var lest.
D a bad ei jente om å få synge en sang.
J a, det var hyggelig, sa fru
ilsen, og jenta
folda henda og sa ng en pen sang. Ei anna jente
ble også så modig at hun bad om å synge, og det
var også en pen sang.
Fru 'ilsen kom i godt humor, og så spurte
hun om ikke også en gurt hadde noe å synge.
En trofast gurt rakte handa i været .
ei så hyggelig, sa fru il en. Hva sl<al så du
synge?
Gutten folda henda og sa gravalvorl ig: Je kan
irte synge orda. Det er visst ingen melodi ri l
dom. J\len jeg kan lcsa dom:
Gifte seg det 11ytter ille,
silla i ei gammal hylle
itte n oe til vegger og ille 11oe tak,
sulme 1111ger og itte 11oe mat.
A, H erre Gud.
H ekke har lært deg detta da, gutten min, spurte
fru ilsen. A, det er a gamle Else, det, sa gutten.
Karl J . \,Venner omtaler skolen og lærerne med
stor respekt. J e gikk for Thor Olsen Sogård, sier
han, og det var gutt som kunne lære fra seg.
Omtrent det samme sa min husven, Anton
Andersen. Vi var heldige som fikk Sogård ril
lærer, sa også han.

Den forste tida hadde han lettere arbeid. i\ljolkekjoringa hadde han, og med mjolkekjoringa
forte mange småtjenester.
E.n gang ble Gudbrand lenge borte. Obersten
var et par ganger over i drengestua og spurte
erter han.
Siste gangen ble sådan beskjed gitt: S:i snart
Gudbrand kommer, kal han mote opp på kontoret.
Omsider kom Gudbrand. De andre husmennene
så på den unge kraftige gutten med medlidenhet.
De vi te hva det var å møte opp p:i kontoret.
Da dugurden var spist, gikk Gudbrand . traks
sto han på konroret.
A bli bydd en s10l :i sitte på var alt for ror
gestus for en lausarbeider. Ved dom ble han
stående, og obersten ga forst Gudbrand en alvorlig formaning. De leide ikke gutter p
ærstad
som ikke var raske nok.
Antagelig syntes ikke obersten at skjenneprekenen virket nok. En svepe grep han. :i skulle
Gudbrand få fole på kroppen det som ikke virker
på sinnet. Da greip Gudbrand en sabel fl"3 veggen
og ropre: Kom an !
Det ble et kra fåg basketak. Det endte med at
obersten ble liggende under på golvet.
Fra det basketaket var Gudbra nd den gjæveste
av husmennene på ærstad.

OBE.R T SEIP OG
GUDBRA D BØRDALE
Gudbrand Bordalen kom som ung gurt ril ærstad. En kraftkar var det, og det vane ikke mange
årene for han var G råbein nummer en.

Gudbrand Bordalen var en av de mest gjerdlause som noen gang har vandret p:i Ringerike.
En stemme som et tordenvæ r hadde han, og mot
og muskelkra ft va r det nok av.
Aldri ble husmannsflokken fra
ærstad jaget

DA KARL J. W E.
E.R VAR PR E. T
FOR GUDBRA D BØ RDALE.
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fra Honefoss hvis Gudbrand var med. Det hendte
at en eller flere kom hjem og beklaget seg over
at husmannsflokken fra andre storgårder hadde
jaget eller skubbet dem vekk . Da sendte obersten
flokken tilbake, og Gudbrand ble da satt i spissen.
I trav og gallopp gikk farten tilbake. Under
skrik og kraf eige bro! nærmet raiden seg Honefoss. Hvis den da traff karene som hadde fornærmest husmennene fra ærsrnd, oppsto der det
villeste slagsmål.
Gudbrand lå i lungebetennelse. Riktig skral var
han, men den gamle vikingen skjottet ingen ting.
Tobakk tygget han, og sputte gjorde han. Bannet
gjorde han også. De t horte til det daglige vokabularet.
Mens Karl J. \ Venner satt og pratet med Gudbrand, kom clolaor Herlofsen innom. Dagen for
hadde han vært budsendt, og da han etter sjukebesøk for forbi Lundheim, stakk han innom for
å se til pasienten.
i'-'lcd store brune oyne, i ulvcskinnspcls sto
han i dora. Dagen forut hadde han advart Gudbrand å bruke tobakk . Brunt spytt utover golvet
fortalte om at det forbudet hadde Gudbrand
helt ignorert.
I stedet reiste han seg i senga, og med si n
torerost sa l13n : «H ve m har sendt bud p:i dcg? u
Doktoren forsøkte :i gjore rede for elet.
Da ropte Gudbrand : «G :i - og elet litt fort! u
Doktoren nolte. Da stavret Gudbrand ut av
senga, greip hagla fra veggen og sa: «Hvis du
ikke g:ir med en gang, s:i sky ter jeg deg! »
Da nolte ikke doktoren lenge. H an skyndte seg
ur og forlot pasienten uten
ha fått gitt noe
r:id for sjukdommen.
Etter denne opprivende scenen gikk samta len
,~dere mellom Gudbrand og Karl. Karl mente at
G_udbrand hadde vært litt hard av seg ved en
slik fremgangsm åte mot en som kom innom for
~ se til han. I-Inn mente ogs:i at det gjaldt om
a be om forlatelse for en slik opptreden. Forovrig
kunne det kanskje være på tide n:i Gudb.r:ind, sa
Karl, ne du også ba Gud om forlatelse for hva
også du kan ha forbrudt .
Da svarte Gudbrand : En så snill Gud fin s ikke
at jeg kan bli tilgitt.
Karl minnet ham om barnelærdommen, men
Gudbrand la i en kraftig cd på at den hadde han
aldri kunnet noe av.
Dagen erter var Karl igjen innom. Da sa hus-

holderen : Du k:tn tro det har vært en urolig
natt her. Gudbrand begynte å be til Gud i går
kveld, og det har han siden holdt på med. Nå
er han endelig blitt stille, og det tyder på at
der blir slutten.
Den dagen docle Gudbrand.
MOLTE E HOS MEIG<ELRUDi
VEG , RO FJERD h GE
Sven Mekkelrud under H esselberg i Vegårdsfjerdingen er en kjem skikkelse. E n sliter i skog
og mark var han, og kona, Ellen Marie, var av
dem som tok loft som en kar og svor og bannet
på skikkelig vis, men hun kunne være b:ide omhjerter og snill.
Mekkelrudfolka bodde like under Stovdalsbakkn, sier Karl J. Wenner, og i det huset var
alle kar fulle av molter hver host. J\llange gikk
dit og fylte bærspannene sine. Varebytte uten
bruk av penger var det vanligste, men dit kom
også langveisfarende og byttet ril seg liter for
lirer for en billig penge.
Ongeflokkcn var stor, 8 til 9 var det. Og denne
flokken ble hjemme mens mor tidlig om morgenen dro til molrcmyrene innover Krokskogen.
Flink ål å gå i skogen var hun , og bær font hun
nesten bestandig.
jelden ventet Mikkelrudfolka til det ble blautmolter. De tok helst den store raue karten aklmrat i det hamsen :ipnet seg. Molrefong ten horte
med til livsoppholdet for Mekkelrudfolka. Det
trengtes å ta med en slik inntekt. Mange munner
va r det å mette.
En gang ble E llen '1aric lenge borte. måonga
begynte :i sm:isutrc. Sulten gnagde under bringa,
men det fantes ikke brod i huset, og de sa tt og
ventet og venrcr på mor som skulle komme hjem
og koke grau ten.
Til sist brast r:ilmodighcten. De orket ikke
vente lenger. Er fat med fi ne molter ble satt inn,
men for de spiste dem, ble de forlikte om hva
de skulle unnskylde seg med. Mor var nemlig
svært streng, og hvis de rorte moltene, ble det
juling så det forslo.
Da historien var laget, a tte ongeflokken seg
ril bords, og moltene forsvant i en fort.
Langt om lenge kom mor hjem. Da hadde og å
minstepjokken lært unnskyldninga. Han ramset
opp folgende : Mor - en rygg mann har være
her i dag. Han spisrc opp alle moltene i det store
pælefaret dit, og siden slo han det i tykker.
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Ellen J\'1arie var sliren etter turen, men enda man v\li ldenve)', men han rokk ikke å nytte det
hadde hun krefter. Hun fata en staur og spurte: t ilsendte, og borte er det bli tt.
Hvor tok mannen vegen? - Han tog vegen bortDa arbeidet på kjerkegården var unnagjort , ble
over mot Larsbråt an, sa gutten, og mor hufset det sporsmål om jeg torde gå p prestcgårdstaket
straks bortover vegen.
og skifte inn takstein som var g tr i stykker. Det
Om en stund kom hun tilbake, og veslegutten arbeidet kunne jeg ikke gjorc aleine, og jeg fikk
spurte søt i målet: - Mor, tra ff du den tygge med meg morbroren min, Hcnnan Bakken. Med
mannen og fikk fiflet han inn?
et tau om livet beveget jeg meg lett på raket,
- Godt var det kanskje at jeg ikke traff ham, for jeg var ikke hugærn om jeg kom aldri så
sa Ellen Marie, ellers hadde jeg kanskje nå vært hoyt, ier Karl.
en morder.
En gang jeg hang på ytterste og hogste takOngene i Mekkelmdsma slapp juling den kvel- kanten, sto pro ten nedenfor og laget solhylle
den.
med begge hendene. 1 å f r dere væ re forsiktige
så dere ikke faller mfor og lår dere i hjel, sa
PA ARBEID HO PROST FÆRDEN
prosten. Da s,•artc Herman: - Det er ikke farlig
Beretningen om hvordan folk hadde det for en når salig prosten er så i nærheta.
Favnevedhogst ble det cinarc. I smia fikk vi
60 til 70 år sida, burde skrives ned. En mengde opplaga kiler og stokksag hadde vi. Den var to meter
lysende stumper går i graven med de døde.
lang, og enda var der bare så vidt den rakk til.
Karl J. \.Venner forteller:
I utk:mten av jordet sto det den gangen bjorkeAlltid var det vanskelig om våren. Da ble det
ofte lire til levemåte, og det ble til at jeg snuste trær som det ble fem kvart favn av. Det ble noe
om hvorsomhelst for
få noe å gjorc. En vår å fyre med i storsalene på prestegården.
Bare en og annen gang ble de brukt. H vert år
var det særlig vanskelig. Ingen steder var det
er dagsverk å få. Sulten gnog og arbeidskreftene var det juleball på prcsrcgårdcn. Dit stevnet da
bygdens ungdom, og der moret de seg.
hadde ingen bmk for.
Mang en husmannsgutt- og jente sto kanskje
Da gikk jeg til prost Færden på prestegården.
utenfor i vinterkulda og on ket seg innenfor.
Da var det blitt tien mark, og prestedatteren Thora Færden gikk aleine på den store kjerke- Men standsforskjellen var stor i de dager, og det
var nok bare de kondisjonerte som slapp inn.
gården og pusset opp.
Kanskje kunne jeg tenke meg å hjelpe til
litt der? Jo jeg tok fart, og Thora Færdcn og jeg KO FIRMA J01 KORTET FRA
strevde fra årle morgen til seine kvelden for å OTTO CHRlSTOFFERSE '
pynte opp.
Karl J. Wenncr gikk og leste for presten ChrisEn dag spurte frøken Færden: - Har du, Karl, toffersen. Et godt forhold var det nok også mellom
enda fått noen pike kjær? Jeg rødmet, og bedyret barn og prest den gangen også.
at slikt hadde enda ikke vært i tankene mine.
Siste dagen, beretter Wenner, ble en og en
Men - sa jeg - Hvorfor har ikke prestefrokenen innkalt. Der ble eksaminert om både det ene og
giftet seg?
det annet. Far og mor ble det spu rt om. pors- A, kjære hvordan kan du finne på å sporre målet om hvordan det var med mat og klær, kom
erter slikt, sa hun.
også på rate, og til slutt ble det ogs spurt om
Frøken Færden kom først på kjokkcnet den Vår Herre noen gang ble nemnt hj emme.
dagen, og da jeg kom etter, flirte alle, for frøken
Je ga beskjed etter beste evne, ier Karl, og
Færden hadde sagt fra om samtalen vår.
\'i lo og grår om hverandre.
Frøken Færdcn giftet seg ikke. Hun var sin
Til sist ble je overlevert et kort. På det sto
far til stor hjelp. Siste lærde teologiske avhandlin- det:
gen hans dikterte prosten til datteren som fikk
La Herren få deg som 1111g og vann,
boken crykr.
mens 1,jertet slår kraftig i di11 bann.
Sine siste år levde Thora Færden i Moss. Hun
Har Herren v111met i 1111gdoms1ide11,
fulgte nøye med i air som skjedde på Ringerike,
så vil /,an aldri deg slippe sidm.
og under et innsamlingsarbeid om candidat FærDi11 Otto Cl,ristoffer st11
dcn, sendte hun bidrag hit. Det ble overlatt HerPrest.
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Pro t Christoffersen var et hjertemenneske. En
gang jeg s:i ham svært nedfor. I fan sa tt p:i kontoret og gr:it en sondag ettermiddag Erling Tobiassen og undertegnede bcsokte ham . Hvorfor
gråt han? J o en tilhorer hadde etter sondagsprekenen kommet inn i sakrestiet og agt:
- Vi kommer ikke til I irken for :i hore om
rei ene dine. Vi kommer hit for :i hore Guds ord.
Tobiassen trostet ham, og nart var rilhoreren
glømt. /\Ile tre endte p:i Bedehuset i I-lonefoss.
Ocr va r Det Kristelig Ungdomsforenings mote,
og Christoffersen \"ar ventet. Straks steg han p:i
talerstolen, og derfra talte han s:i der durte under
hvelvet.
Christoffersen var svært gla i :i spi lle p:i fiolin
ogs:i. Forsre gangen han kom ål Bedehuset med
det instrumentet, advarte en velmenende borger
ham fra :i nytte det instru mentet der.
Den gangen lystret jeg, sa Christoffersen, men
seinere spilte jeg ofre for ungdommen, og der
likte jeg.
En gang var Petter \Nenner og jeg p:i hytta
til Chri tofferscn. Det var noe som skulle repareres, forteller Karl J . '..Venner. Vi antydet at
arbeidet ville ta ei vekes tid, og da kom Christoffe rsen igjen.
Det ble en jelden festkveld. God mat ble
servert, og mang c; historie ble fortalt. Presten
kom ogs:i med noen, men det va r Petter og jeg
som fortalte mest.
Til slutt tok Christoffersen fra m harmo nikken.
Gla i musikk var han, og det var ikke len :i være
org:,nist for hom. Det skulle ikke tore tabben til
for det ble sagt fra.
Det endte med - sier Karl - at Petter og jeg
danset, og Chritsoffersen pilte både val er, hamboer og springar.1r. Jeg tror neppe jeg har hatt
det morsommere noen gang, legger han til.
E
/\ ' FERDIG FORTE LL!
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Far min, Johan Pedersen \;,.Tenner, var bruker
p:i Wenner i orkedalcn. Han og bror hans, Karl
Wenner, l:i som drivere inne p:i Oppkuven, en :is
mellom Sorkedalen og torfl:i tan . De hadde Gulen
med, en hest som var uvanlig god ril :i g:i med
truger. Truger var noe som ble satt p hesrefottene n:ir ny veg skulle :ipnes, eller når en
skulle hjem etter mat og for.

Men de I:i der inne p:i lunning, ble det et
forferdelig snovær. Det var umulig :i være ure.
nolaget vokste for hver dag, og til lurt s:i det
helr rrosteslost ur. Maten minket og foret ril
hesten svant, og ril slutt hadde de bare en
brodska lk igjen.
Da var det ikke noe annet :i gjore enn :i forsoke :i ta seg fram ril bygda igjen.
Et forferdelig li t ble det. Tro
trugene ble
Gulen ofre borte i snomengden. Om ider rorte
snolagec seg og Gulen fikk hodet over laussnoen og pusta ut s:i snoen sto m av neseborene.
eint gikk elet, ofte ble karene langt foran hesten.
1ede i lia p:i andre sida av Oppkuven visste
karene at det l:i en annen driver. Dit strevde de,
men :i finne hus i li kt novær, var svært vanskelig.
Denne driveren hadde for noen dager sida forlatt hytta, men noe por etter det, fa ntes ikke.
Far og onkel gikk foran om vanlig, og Gulen
broyta seg veg etter.
Da :i karene eg tilbake, men Gulen V'ar ikke
e. De venta en tund, men silt var det, og
ti l slutt m:itte ele g:i tilbake for :i finne Gulen
1g1en. poret fant de, og fulgte det.
Et hol i snoen font de ogs:i omsider, og djupt
nede i holet to Gulen og knurpet hoy. Like over
hoybua var den kommet, og :i var den fole ned
gjennom taket og like ned i bua . Der sto den og
hadde det godt.
Far og onkel tydde ned ril den, og der tok de
en god hvil. Brodskalkcn - det eneste ele hadde
igjen :i etc, ble delt, og Gu len fikk in del.
Da Gulen haclclc cå opp elet plokkhoyet som
var eler, var den kommet s:ipas ri l krefter at
den font opp igjen fra høybua og bega seg p
vegen hjem. Til nærmeste g:ircl gikk den, men
der snudde den og gikk til bake. Den ,,ille ikke
gå helt hjem uten at hu bonden va r med.
Mor som att hjemme og regnet ur h or lenge
nista ku nne vare, font ut at n:i var sikkert siste
brodsblken fortært. Med niste til kara og en
hoysekk på nakken drog hun innover kogen .
Snart font hun sporene etter Gulen. Dem fu lgte
hun, og strak morte hun karene som nå var
nesten utsultet, på hjemveg.
Da va r snart alle sorger slukt. Gulen knurpet
voldhoy og karene fikk de nødvendige broclskivenc,
og snart kunne vegen hjem trakkes.
Mor var et uvanlig sterkt kvi nn folk, lutra Karl
beretninga, og nest etter henne, var der Gulen 5
takke -a r karene overvant snovinteren p Krokskogen den gangen, slutra han .
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Skjorta og Julegeita
(

':lr jordas gaver var berga vel i hus, og dyra
på plass i bås og binge, fikk vinteren komme
når den ville. Den var forresten en lunefull herre.
Kunne være på pletten vinterdagen med sno og
frost og ikke slippe taket for vårsola jaga den inn
mellom fjella igjen. Da sa folk at det hadde vært
en lang og hard vinter. Andre ganger gjontc den
med sno på hogdcnc, men kom ikke for alvor
for langt ut i februar. Ja gammelt folk mintes
vintre som var bare sole og elendighet. Myrer og
vatten fraus ikke til, så tømmerdrifta gikk helt
istå. Da våren kom, lå markene der utjaska og
hadde ikke den grostyrke som en god vintersovn
gir. Arsvek ren ble forringa og avlinga skrnl. Låver
og bur stod halvtomme. Men som regel var vinteren tr0f:ist og skjøtta sine plikter som den skulle.
Og jula - ja den meldte seg om snoen kom
seint eller tidlig. Tok til å synge så smått i de
mest alminnelige bmksting og auka på innål hele
huset var i et eneste brus.
år så symaskinen
kom på bordet, skjome vi det skulle bli skjorter
og troyer til o , så J ulcgeita ikke fikk noe å bestille her i huset. Den kom bestandig og var ufin
mor den stakkaren som ikke hadde fån et nytt
plagg ål jul. å godt det var å hore duren fra
symaskinen. Den kapte trygghet omkring seg.
år alt var ferdigsydd, ble det stappa opp i vaskegryta og kokt der. Så ut på snorene for å fryse tort.
Da for t fikk det den rette dåmen og glansen.
En dag gikk turen til moster i Enga for å ånge
moljcbrod. Ingenting i verden var så godt som
moljc, men da måtte brodet være bakt av moster.
Det skulle være tjukkere enn vanlig og den
varme leiven brettes sammen to ganger på takka.
Da forst ble det «mostermolje». Alt dette hadde
mor forklart, så jeg hadde stor sakkunnskap.
Det var noe eget ved å komme ål moster. En
god matlukt på kjøkkenet som gjorde meg sulten
med det samme jeg kom inn. En rar fugl av tynne
crcspiler som hang i en snor i taket, svingte rundt
og rundt og var aldri i ro. Det store barometeret

ELLING M. SOLHEIM)

som ingen måtte rorc, og almanakken på spikeren
ved vinduet med a pckter for hver dag i året.
Dem k'UnnC onkel tyde og finne ut hvordan været
ville bli.
len det stod vel ingenting om juleskjorta mi der, den som blåste bort i snødrevet
ei natt og ikke var til å finne igjen. Mor nesten
gråt og far kremtet tort et par ganger, men verst
ble det vel for meg som ikke ville få noe å verge
meg med mot Julegeita. Tida gikk fort og det
var tusen ting som skulle gjorcs, så symaskinen
kom nok ikke frem mer dette året. De få kronene
far tjente måtte brukes ål nødvendigere ting enn
julesrns til meg. Dette var den kalde virkeligheten
jeg måtte bli fortro lig med. I halvsovne så jeg et
geitehode som mekra og lo.
Heldigvis ble det ikke tid ti l å fortape seg i
dystre utsikter. Dagene ble kortere og kortere
og julestria auka på. væ re lass fra skogen med
torrgrnn og bjørk ble kappa opp og stabla. Lys
og varme i vinrcrmorket måtte vi ha. Tidlig en
gråkald morgen kom Ola slakter med horse og n)'slipte kniver. Det var trist, men nødvendig. Grisepurka Trine og stuten Goliat måtte gå si n skjebne
i mote. Jeg stod barbeint med fingrene i ora for
å slippe å hore den 10rre lyden av skuddene. Fort
som et blink var det over og ang ten med det.
ettcne utover braste det i steikepanner og oya
ble fulle av vann i den storke krydderlufta. En
liten smak på ei skål gjorde ganene forventn ingsfulle. Endelig var alt vel forvart og ille forst
komme på bordet den store, rare 1,.-veldcn som
var siktepunkter for alt strevet vårt.
Det er en bestemt jul jeg har i tankene, men
i den er alle de andre juleminner med. Bygda i
travelhet og forventning, skogen i trygg ro bakom
det hele. Jula i bygda griper inn i alt og alle har
noe godt de skal gjøre.
En kveld bad for om å f snakke med mor
inne i kammerset. Vi andre sku lle holde o unn3,
Hva var nå dette for hemmeligh etskremmeri? Her
nytta det ikke med knurring og gnål. Eldste bror
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min holdt hustukt mens toppmotet stod p:i. Snart
var det hele glomt i en kjede betydningsfulle ting
som hendte etterhvert.
Dagen etterpå holdt julegrana sitt inntog. Den
var sriv av frost og sno og skulle forclobig stå
inne i låven. Et sendebud fra skogens store rike.
nm skulle det bli midtpunkt for all lys og glede.
Karlsvogna rulla sin skinnende ferd over å er og
fjell og var på en merkelig måte ett med alt elet
andre. Jeg kunne nesten rn den ned til meg så virkelig var elet blitt air elet som for var
uvirkelig.
Solhvcrvct kom. Lys og morke tok ryggtak.
Her trengtes elet at alle krefter var med på den
rette sida. Gikk det galt n:i, var all von ute. Livet
ville ise ned, og verda gå under. Det var kanskje
d lite som skulle til : Ei handsrekning naboer
imellom, ei bonn i et barnehjerte, og elet store
verdenshjulet snudde s:i lysmakta fikk overtaket.
Skjcbncdogn cia alt stod stille og venta. Sjol olkaggen i kjelleren var det ingen gang i, og m:ittc
brod bakes, ble det rongt og r:\cc. Det var tryggest
å holde seg nær heim og run og holde elden ved
like.
Aspektene til onkel slo ril:
att til julaften
kom det siste sno fallet. Jorda fikk likesom den
siste finpuss for hogticla. Men ennå var onde
makter ute som en måtte ta seg i akt for. Juleskreia i ær. Et mystisk folge av overnaturlige
vesener i menneskers og dyrs skapnad. Et huiende
og bråkende tog som drog over menne kencs bumder i morkningen. Plutselig gikk elet opp for
meg ne der var nok Julegeita med - dette ury ket
som ville komme og ta julekveld gleda fra meg.
Mor kunne fortelle sagn om folk som for ille
fordi de ikke al ra seg for skreia. I leseboka til
eld te bror min stod et dikt som hette «Asgårdsreicn1. Var det om jule kreia tru? Jeg fant det
fram og provde å srnvre meg gjennom:

• L)•dt gj1:1111om luften i 11a11e11 farer
et tog ptl skim1e11de sorte /,este.
I ston11gm1g drage de vi/de skarer;
de /Jave k1111 skyer til fodcfæste.
Det gtlr over dal, over vang og /,ei,
gje1111em 111111111 og veir; de ,e11se det ei.
Vm1dreren kaster seg ræd ptl veie11.
Hor /Jvilket g11y! - Det er Asgtlrdsreie11!»
lakter å ta seg i vare for på alle kanter. Det
var neimen ikke greit å være et ørlite menneske.
Men dette var jo dagen som skulle ende i jule-
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kvelden.
:i hadde vel ikke morkcmaktenc slikt
rnk allikevel. e der satte far opp kornbanda og jamen var ikke julcspurven på plass med en
gang. Den hadde sikkert holdt oye med utviklinga
og nå var maten dens servert. å samla vi oss
rundt bordet til moljefcst. Dampende, fettglinsende molje. Den lar seg ikke beskrive. Men hysj!
Kirkeklokkene tok til å rorc p seg og en bred
flom av malmt0ner fylte bygda. Jula ringtcs inn.
Vi måtte ut på trammen og lye til denne hendinga .
Il verc år hadde vi gjort det, men for hver gang
var det en ny opplevelse. Ja nå stod vel han I ils
eler oppe i tårnet og drog i det slitte reipet.
å inn for å bu seg til hogtidskvclden. Vask og
skrubbing i store srnmper, lukt av såpe og nyu,
reint toy. i\len det var en som ikke fikk gleden
til å skinne i seg, som hvert oyeblikk venrn besok
av Julegeita, det var jeg. Det varme såpevannet
sved i oya og mor skrubba meg dyktig på ryggen.
Jeg kjente gråten fikk mer og mer overtaket. Men
ingen hadde visst medkjensle med en hutrende
liten krok. Da gjorde mor en liten sving inn i
kammerset og med ett stod hun der med flunkende ny kjone til meg.
e så, nå trenger du ikke være bange for
Julegeita lenger.
Ør av glede fikk jeg hore at far hadde finni
skjorta igjen i en snosbvle og at han og mor
var blitt forlikte om at det skulle være en liten
ovcrra kei e for meg. De ante nok ikke alle de
kvaler jeg hadde hatt.
Lys over alt - julemat, granbarlukt og kongcrokclse. llogtid og heimscns hygge etter strevsomme dager og netter. En gammel bereming i
en svartpermer bok ble levende under srjemclyset:

, Me11 det begav seg i de dager,
at e11 befaling 11dgik

fra Keiser A11g11st11s
at all verde11 sk11lde indskrives i mm1dtal -

.•

Julenatta var kald og stjernestreng, men jeg
måtte stå en stund alene ute i det veldige og
sanse at det var meg som var her. Rundt omkring
i alle heimer var det lys og ro. Jeg pekte med
finge ren på hver enkelt og kjente dem aUe. Pekte
på stj ernene med. Det var så fredelig inne i brystet mitt og Julegeira var mange mil unna.
å
skulle jeg inn ril det som mitt var og de andre
ril irt.
God julenau aUe sammen.
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Litt 0111 æitt'~1·a11sli:i11=: Forts. frn side I 1.

En gammel skikk
ved begravelser i Hallingdal
Har de_:: skikken e ksistert på Ringerike?_)

som Engebret Ferden fra 1612 av, og elet ser
altså ut ål at Engebret og Simen har byttet plass,
og at vi clern1ecl får to klare ættelinjer, Bene
1528-1560, Simen 159+-1626 og Bent igjen
162 7-162 for I erstacl (lenger kan vi ikke folge
denne linjen, for i 1630 er Bent i folge skattemanntallet romt for farsotten), og E.ng-ebrct i 1628,
Nils (kanskje bare inngiftet?) 1557, Gudbjorg,
enke, 1560, Engebret igjen fra for 1600 ål 1626,
Harald fra I 6 I 8 til ca. I 660, og Anders H araldsen, 25 år gammel i 1664.
1 år det lar seg gjore å finne så pass mye ved
å gå gjennom bare noen få tingboker, skulle elet
være håp om 1i finne mer ved en systematisk
gjennomgang av alle sammen. Men det krever tid.

l Hallingdal ( og vi stnok også enkelte andre
steder) var det i gamle dager den skikk at begravelsesdagen ble ki ten satt inn i sruen, og ettersom
gjestene kom inn, vendte ele seg først mot kisten
en kort stund, og deretter hilste de på folket.
Før de tok ut, holdt fyriral mannen (kjøgemesteren) en tale, og da ble lokket tatt av kisten
så alle kunne se liket.
Etter fanejunker 0. T. Ruud i , 1 foreligger
et notat sålydende: «Då karane lyfte loket av
kista så folket fekk sjå liket, sa fyritalsmannen :
Forts. frn side 1-1
Dæ De æra, ha e vore, men dæ e æ, sko De bi. »
( itert etter hans datterdatter, cand philol. Aagot var Adam Ohlenschlliger, «1 ordens dikterkonge,
1oss, i hennes bok «Høgtider og samkomer»,
som kom for ti hilse pti l,nm fo r ti ftl sog11epreste11s
bereming om episoden 111ed A1111n Colbjomsdntter
Oslo 1963.)
Di se ord kaltes ski/111tilet og urraltes av fyri- og svenskene i orderl,ov prestegård 11ntten meltalsmannen på vegner av den døde til de etter- lem 28. og 29. 111nrs 17 I 6. Prestekonens l,e/1elevende. Kanskje var dette bare slutningsordene 111odige opptredl!// ved de11 m1/ed11i11g v11r nettopp
noe for Oi,/1!//scl,liiger, og i hans referat på vers
av en lengere tale.
- Om dette ski/111tilet er det bare få og uklare i 11 1orgcsrcisennl som utko1n året ette r, bcrommer
tradisjoner i vårt land. At det virkelig har vært han i et dikt med titelen « orclerhaugs Præstebrukt i Hallingdal, har vi et vitnesbyrd om fra gaard » Anna Colbjornsdatter og nordmennene, og
Hol. I bygdeboken for Hol (Lars Reinton : «Folk så fortsetter han :
og fortid i Hol », 11, s. 50) fortelles at den gamle
E11d stnnr den ærværdige Pr,cstebnl
skolelærer Tor Villand gjorde «skiljumålet » ved
Snn s0111111ersv11/,
en likferd ( I 885). Det ser ut til at dermed dode
Snn gjæstfri, 111ed si11e Rifter.
skiideen ut i Hallingdal.
Mnn viser Huller i Bielken der,
Det er et interessant forhold at dette skilorder
Mm, /,nr dem kiær,
skal være kjent fra gravplater ute i Europa fra
Det vid11er om A1111ns Bedrifter.
1200-rallet, og da på latin :
Her boer en blid, en ærv,erdig Pr,est.
l d quod sum, tu eris;
Jeg vnr l,n11s Giæst,
quod tu es, ego fui.
Hvor Kuglemc l,nvde k11nldet.
På norsk betyr dette ordrett:
Hvor Sporet vnr i Bi,e/kc11 nt see,
Det jeg er, skal du bli;
Der drnk jeg Tl,ee,
det du er, har jeg vært.
Og t,l!//kte pnn K,e111pefn/det.
Denne avskjedshilsen skriver seg altså ikke opprinnelig fra vårt land, den er kommet utenfra,
Fredrik Schjandcr.
og sannsynligvis gjennom presteskapet. Den kan
godt stamme fra gammel kristen tid, ja, rent
lallfall er det interessant å finne dette i en
menneskelig som den er, kan den gjerne gå tilbake norsk fjellbygd. - Finnes det noen tradisjon om at
til fø rkristelig tid. Kanskje en mann som pro- denne begravelsesskikken har vært i bruk på Rinfessor H. P. L'Orange kan gi opplysning om elet? gerike?
Helge Jio111111111
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