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ELLING M. SOLHEIM: 

livstog 

Ale-vende - stå opp og gå 
fra sorgens kyst. 
Deg er det gitt en gang å nå 
hva sjelen så 
i smertens dyst. 

Den drøm som flimret lik et lyn 
for øyet bratt, 
skal bli til mere enn et syn 
bak trette bryn 
i trengs!ens natt. 

For se: Den er en guddomsgnist, 
en skaperild. 
V ed den, av lrnos ubevisst 
for sant og visst, 
ble livet til. 

Og da all skapnings lwintessens, 
på allmaktsbud 
stod fram som homo sapiens, 
ble ilden dens 
fra lysets Gud. 

Omsider da i i:~tidsnatt 
et bål ble tent, 
stod himlen høy og vidnet at 
dens ild var tatt 
og vel anvendt. 

II 
Fra urtidsmannens flammeskog 
en funke sprang. 
Og gjennom slektens lange tog 
med sverd og plog 
dens ildsjel sang. 

I kraft a-v den antikken får 
sin stråleglans, 
der marmorslelaens ungdom står 
og Platon går 
med visdomskrans. 

Den er i hvert et morgengry 
på slektens sti. 
F 01'dunkles - men slår fram påny, 
som lyn fra sky 
i hvert geni. 

Gir kraft til Michel Angelo's hånd, 
til l.,uthers ord. 
Forløser alt av edel ånd 
fra støvets bånd 
mot stjernehor. 
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I Ne·wton, Dar·win, Ibsen lød 
dens røst: Gjør fri! 
Høyt løftet over jordislt nød 
et navn i glød: 
Madame Curie. 

Og han som, talte !Jjertets sak 
for ling og råd, 
i ham stod flammen bøy og ·rak 
nwt stjernetak: 
V år Nansens dåd. 

For så, som lwrnmodsblaf f forbi 
vår jordiskhet, 
i Einsteins svimle teori, 
flyr funlun fri 
1not e·vighet. 

Ill 
Løft da din senkte panne, bror. 
For visst du vet 
at livet følger dødens spor. 

'Ja, se fugl Fønix stiger av 
sin askehop. 
I<..ast sorgens kappe - bryt din stav. 

Stå rank og veldig uten svikt, 
du ildens sønn, 
og skap i ånd og stoff ditt dikt. 

Vid ut det stjernefylte rom, 
løs bånd og tegn 
i stjerneåker og atom" 

Alt venter på ditt løsningsord. 
Stå opp og byd. 
Hva fattes deg, min rike bror? 

Ditt øye søker som i nød 
på stormslått ha·v? 
Du gjemmer hodet i ditt skjød? 

Hvor vil 4u da din fot skal gå? 
Du sl?jelver jo 
som haftløst løv og vissent strå? 

Det stille sukk - hvor kom det fra? 
Ditt hjertes dyp? 

- Til Golgata. 

Elling M. Solheim. 
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Ridder-
_gaarden 
·OG SLEKTEN 

RIDDER 

( JltJ. .llag,o.t Yl(Jnning,) 

Som 'kj,ent blev Riddergaarden fur endel år si
den gitt til Hønefos,s kommune, men de g1amre 
eieæ har bruk,retten til den -så lenge de leve,r. 

Ifommunen har n:edlagt et gaitske stiort beløp 
:På å res,ta.urere den, under tilsyn av Riksantikvaren. 
Riktignok ,ofret de gamle ei:e1·e hvert år mange 
. penger og meget arbeide på å vedlikeholde aUe de 
gamle bygningene, men der måtte en omfattende 
.takreparasjon ti'1. Det nyttet ikke lenger me<l 
bare omlegging av 1s-tenen. Murene o.g de gamle 
.rappede veggene mætte også stelles på, og det 
trengtes nytt gulv i storstuen. 

Det kunne kanskje ha en viss interesse, ia:Ilfall 
for innfødte Hønefos\Sbo,rge1,e, å få vi-te litt om 
.den gamle gå1,den og om den slekt som bygget, 
,og eiet den. 

Det var forøvrig ikke denne gården s•om fra 
først av blev kalt Ri'dderga·arden, men den gamle 
.bebyggelisen på tangen, hvor Begna og Randsrel
-ven møtes, den som sener:e blev det kjente Glat
veds Hotel med stjerne i Baedeker. - Der slo, den 
.første R,idder ,seg ned, antagelig omkring 1730. 
Han het Chr.istopher og var bilthugger, dvs. han 
skar i tre: epitafier, altertavler og døpefonte,r, ·Og 
mulig,ens og,så and,re ting. Efter ham blev st_edet 

.s 

kalt Bilthugg·ertan;gen. Han var født i Nordexhov, 
hvor hans far, ,som hadde ,samme navn og samme 
yrke, hodde. Dennes far igjen som ogiså het Chri
s-topher, var ·en fra Holland innva:nd:ret biUedcskjæ
rer. Der v,ru: ,altså •i tre generasjoner en utøv:en:de 
kumtner ved navn Chri,stopher Ridder . 

Han som :slo seg ned på BHthugge1·tangen yar 
født -i 1704 og gifa med Else Marie Hesselberg, som 
var født 'i 1714. Såvidt en kan ,se, har ekte'skapet 
vært barnløst. - Det var hans bror, Ham Frederik 
Ridder, f. 1705, d. 177 (>, som blev &tamfar til den 
nuværende Rrdde1~slekt. Han eiet og ·bodde på går
den I-leieren, hvor han drev sag ·og møllebruk. Han 
var to ganger gift o,g hadde ni barn. Den eldste 
sønn Lars, f. 1738, d. 1794, overtok Bilthugge,rtan
gen ·efter ,sin ,onkel, og bygget der i 177 6 den ,store 
he1,skiapdige bygning med Man'sa.rdtak, ,som s·enere 
blev Gfa.tveds Hote!. Lars Ridder var sagfogd, 
trdast'handfor og ·sror ·eiendomsbesitter. Han eiet 
gårdene &kjørv:o1d, Steen ·og Alme. AHerede i Bilt+ 
huggerens tii:d hadde vd folk begynt å kalle s.te~ 
.det Riddergaarden, og -i La:r,s; Ridders, tid bI-ev det 
jo enda mere kjent, for han fø1,te •et meget St'oPt 
og gje<Stfritt hllls, så navnet beholdt det vel hdt 
til harns enke, f. Krefting, døde i 1804, og stedet 
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senere blev solgt. Navnet Glatvodgården fikk det 
først da Lars Ma1sten GJatveds foreldre kjøp•l'e det, 
og i 1816 begynte en landhandel der. Gjestgiveriet 
fikk de først bevilling til å drive fra 1838, men det 
er mulig •de hadde skysstasjon. 

Som nevn:t var Lars Ridder en grand seigneur. 
H an ~evet på en meget ·selskapelig fot. I storstuen 
lot han den kjente bygdemaler Peder Aadnes 
smykke veggene med de ·store malerier, :som de 
fleste vel ht11sker fra Gl1atveds Hotel. Det var stor 
synd at gården brente under siste krig. Bygningen 
V'<lr jo forøvrig da blitt meget forandret fra den 
opprinneliige. I 1870-årene b+ev de store verandaer 
og den lange fløy oppover mot folkeiskolens gym
nastikklokale bygget, fordi hoteHet triengtc mere 
plass, men der står et bille<le av den gamle byg
ningen i den gamle H ønefosisboken. 

Av Lars· Ridde11s ,syv barn var det ba.t'e datteren 
EJ.se ,som fikk efterkommere. Hun Mev gi,ft med 
senere -sorenskriver M-athias Stabell og fil<'k fem 
barn. Den yngste av barna var den kjente og av-

Maren F. Ridder, f. 1826, d. 1907. 
Borghild Ridder, f. 1878, d. 1936. 
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holdte generalinde Gram på Ask gods. Hos henne 
tilbrakte Else Rj,d,der Stabell •sine ,s,~ste år, inntil 
hun døde deri 1861, 84 år gammel. 

Lars Ridder hadde, som tidligere nevrut, 8 sølS
kende. Av disse nådde bare de fire voksen alder, 
og bare de tre fikk eftcrk1ommere. Broren Pe,tter 
Ridder, f. 1749 d. 1802, hadde en cla:tter og en 
åndssvak sønn. Bro·ren Ole, f. 1757 d. 1812, som 
-også var sagfogd, men senere blev skipsfører, bad- -
de ni barn, men dle sønnene døde som ha·rn. Av 
Oles døtl'C· var EUen, f. 1803, gift to ganger, sws-te 
gang med den berømte - eHer beryktede - hatte
maker Knudsen, som var hovedaktør i «Hatte
makerkrigen», og s·om en gæte i Hønefoss nu er 
oppkalt efter. - Lars Ridders søster lnge.r døde 
vistnoik barnløs. Riddem-avnet ville altså vært ut
dødd allerede omkring år 1800, hvis det ikke 
hadde vært for den fj,erde av brødrette, sagfogd 
og Høtningsinspektø·r Frederi!k Ridder, f. 1756 el. 
1798. Det v-ar han som bygget den Riddergård vi 
kjenner. H an var lenge ungkar, og må ha bygget 
gål'den noen år efter at hans bror Lars. ·s·atte opp 
sin pompøse enebolig på Bikhuggertangen i 1776. 
Antagelig blev gården bygget mellom 1780 og 
1790. 

Før Lars Ridder ,satte opp sitt sttore lllts, må det 
ha vært en eldre bebyggels1e på tangen. Onkelen 
Christopher hadd'e jo bodd der i nesten 50 år, og 
jeg har tenkt meg den mul1i1ghet at Frederik Ridder 
fikk de gamle huserre til nedrivning, og brukte 
materialene da han ·satte opp aHe uthusene på sin 
gård, de -som fremdeles står der. Dett har nemlig 
vært antatt at endel av disse husene, f. ·eks. brygger
husbygningen, er eldre enn før 1780-90. Frede.rik 
Ridder bodde nok der i atiskiHige år som ungkar> 
for han giftet seg først i 1796 med Ma·ren Andreas
datter Flauum som var født i 1754 og }eviet hel.t 
til 1837. De frk'k to ·sønner, men Fr. Ridder døde 
som nevnt allerede i 1798, efter to års ekteskap. 
Den yngstic av sønnene blev født samme år faren 
døde, men blev bare 3 år gammel, 1Så det blev 
den eldste, Hans Andreas, f. 1797, .s'Om skuHe føre 
navnet videre. H an blev boende i Riddergaa·rden 
hele si.tt til han døde i 1865. 

Det store tomtea,real, ca. 5 mål, som gården lig
ger på, var ikke Ridders eiendom, men bygslet p·å 
arvefeste -a.v gården H ønen, som jo eiet nooten 
aH grunn i nordre Hønefos1s. Et arvefestebrev var 
slik at 0.ie1°en aldri kunne ta tomten igjen, heller ikke 
ku1mc grunnleien forhøyes. Den blev for Ridder
gaarden 'Satt ril 25 r iksd-a'1er i året, eller 100 kro-



n:er da det -brev innført krorncver.di. Det var et 
meget stort beløp den gang arvefes.tebrevet bkv 
utstedt, og sikkert en god forretning for grunn
eieren, for -ingen kunne j-o forutse det store fal,! 
i kroneverdien, som vi opplever i vår tid, og som 
redusierer avgiften til en liten brøkdel av det den 
engang var. 

Sagfogd Frederik Ridder byggtet ·altså føxiS'te 
e:tappe på gården, nemlig den lange, hvite hoved
bygning, ·og alle uthusene, :som fra høyre utgjør: 
doer, ·stall og fjøs, låve og vognskur, vedskur og 
grisehus, ,stabbur, kfo:sbod og bryggerhus-bygning. 
Hovedbygningen var ikke imponerende, men grei1et 

Frøken Rynning i det gamle hjøldunet. 

seg jo godt til Frederik Ridder, iallfall sålenge han 
var ungkar. Den bestod av iSitors:tuekammers og 
storstue på venstre side av den 'Store, brede gan
g-en, ·som går tveris igjennom huset, og som også 
har dør ut til haven. På høyre s,i:de av gangen lig
ger 'Slå det g·amle kjøkkenet med pciis og kjøkken
benker og kjellernedgang, og •innenfor kjøkkenet 
ligger daglig;stucn. Spesielle soveværelser var jo 
ikke alminnelige dengang. Der var senger i dag
'ligrommene, men ant,agelig ikke i :storstuen, som 
vel bare blev brukt ved festlige anledninger. Mat
kjeller blev bare gravet ut under ·ende'! av kjøk
kenet og ,dagligstuen. Til klesvask, baking, bryg-
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ging og vd også det mes.te av slakt~ngen hadde de 
jo bryggerhuset. Der er det en garrske lang ba'ker
ovn, som går innover fra peisen, og der er takke 
og bryggepanne. 

Im1dlertid måtte det" nok snart en utv1ddse til, 
om ·i:lcke for annet, så for å huse oven1a,ttingsgjes
ter, og 1.5å blev den lille bygningen som står for 
seg -selv, -satt opp. Den blev da og,s:å kalt Ny.stuen, 
og det navnet har den beholdt i aHe år. Tradis.jonen 
sier ait den er oppfart i 1799, men det høres lite 
trolig m at enken bygget huset året efter mannens 
død. Det sannsynligste er vel at Frederik Ridder 
sa:tte det opp da han gif.teit .s:eg, eller like efter. 
Hvis da ikke hus:et ble påbegynt i 1798, mens han 
levet, og først fullført ·i 1799, efter hans død. 

Den .siste utvidelse fant ·Sted omkring 1840, ·eller 
muligens noen få -år før. Da hadde sagfogd Han:s 
Andæa:s Ridder .fått så mange harn, ,som var be
gynt å vokse til, at den gamle bygningen var bli'tt 
altfor liten, og så blev fløyen u:t mot haven byg
get. Den bes.tår av fire omtrent like csto1~e rom, 
nemlig et på den tid moderne 'kjøkken m'ed spis·
kamme,rs, og tre rom .som vel alle blev brufot som 
sovevææher. De;s1su.ten over hele fløy,en s,tore, lyse, 
fofosriom. Tidligere var ·aH mat bli.et kokt i pdsien i 
det gamle kjøkkenet, men dia det nye blev tatt i 
bruk, b,J;ev det nok straks satt opp en komfyr der. 
Det blev :forreistien aldrig kalt kjøkkenet, men 
«-stegers;et» . 

En li:ten beskrivdsie av alle de mange uthusene 
kunne kanskje her være på sin plas·s: 

Stallen var et srort, firkantet rom med 4 spill
tau. Fjøs,et har 3 bårs-er samt lrnlvebinge1·, og 1 
rommet ved siden av, bakfjøse;t ka1t, hoMt hønsene 
til. Over fjøs og stall er staUtrevet, hvorfra høy:et 
kunne kaste,s ned gj·ennom luker. I låven ,er de.t to 
1,tore wm og underlåve, antagelig 'to tH høy og 
ett ti,l korn, og på hjeUen. over underlåven b:Jev det 
tresket og skåret hakkel.s. Opp1'inndig var det l'å
vebro opp til hjellen, men den forfalt og blev iokke 
bygget opp igjen, så ·i den \Senere ti:d brukte man 
IS'tig'er for å komme opp, ·og fra høy lassie:t kunne 
høyet lempes direkte opp, høyere er det j'O, ikke. 
Låven 'blev i mange år, antageljg fra 1880-90 åren·e 
kiet ·av grunneieæn, adjunkt 0 . F. Lage&en, hvis 
jeg ikke husker fei,l, for 15 kroner året. Han eiet 
jo fremdeles stor·e ubebyggecle area'ler ·som han 
oy-rkiet, og avlet både korn .og høy. Hver høsit, nål' 
k?rn:et skulle treskes og Iiakke1sien skjæres, satte 
han opp kjørevandring _utenfor, 1rå gårdsplas:sen, 
men i de •srste å1•ene han leiet låven, var arealene 
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skrumpet inn, og avlingene derfor meget mindre~ 
1,å Ola NiLsen på Holttangen stod oppe på hjellern 
og -sliretresk.et korrre.t. 

Vogn1skuret var ganiske stort og hadde nok rom-· 
m:e.t mang,e kjøretøyer i åren:e1s løp. Det blev så'. 
fo.rfaHent for noen år siden, at det måtte rives .. 
Vedskur og gl'is:ehu:s er det lave hus:et meHom rå
ven og ·stiabburet. - Sra'bburet ja! Det var nær 
blitt min bane da jeg var barn. Deit 1s;tod P'å høye,. 
svære trestolper, ·og frammerre var anb1;a-kt et· 
s,tykke fra •selve bygningen, ,slik at det blev et 
åpent rom meUom dem og dørs'tokkene, anta,gehg 
for å hindre •at mus og rotter •skulle 'komme inn 
og ,spise opp maten. Men mu's var det nå der aUi
kevel. Jeg p'Leide ·å 'leke u.nder det, og det vai!: et 
under at j-eg il<1ke blev levende begravet un.cle·r den 
-svære bygningen, •som består av to s:tore stabburs-
11om og over dem etahbuts:Ioftet. For en morgen 
dia vi kom ut - det må vd ha vært i 1901-02 -
møute det o-ss- et unde.rHg syn. Heie s1tabburet s.tod· 
skj'evt, de tio 1SJtolpene nærmest skuret hadde gitt 
efter, 1Så bygningen prafotisk talt :s·to J1'ede på jo1·
den ·i den -enden, mens de to is.tolpene mot brygg·er
huset var like he1e. Antagelig hadde de vætt rå1tne 
i mange år, så det var jo høyst medrelig ·at de falt 
om natlten, og -ikke om dagen mens jeg var under 
det. Hele nabolaget hadde våkne't -av bråket og 
lurte selvsagt på hva som var bendt. De gjen
•ståen.de stolpene måote natu.digvrs fj·ernes, og så 
sto deit direkte på jo1,den helt til :slutten •av mdlom
kr-igstiden, da arkitekt Ridder fikk delt he•ist opp 
og •s tøpt fundamenter i hjørnene. 

Bryggerhu:sbygningen bes:tår, som før nevnt, av 
en stor klesbod, bryggerhuset med pei:s, hake·rovn 
og bryggepa'nne, en ,s:tor ruJlebod med en gammel 
stenrulle og ,strykebord, og så drengestu'kamme,1'Set. 
Rullen var 'temmelig tung å dra frem og tilbak:e, 
men folk var jo vant ;ri,J •tunge tak i den dden. 
I noen år, før feng-s<let blev bygget i 1862, leiet 
kommunen drengestukammerset til arrestlokale. 

Som en skjønner, var det uthus nok til et mindre 
gårdsbruk. Men der kunne jo rkke bli avling nok til 
2-3 kuer og hest p'å gårdens tomt, ·så familien Idet 
løkker bak den tredje St. Hanshaugen. Det var jo 
ingen Be1·gem;hane dengang, så løkkene stroak.te seg 
antagelig helt oppover mot LageshaHen. Hdt ti-1 
ut i de.tte århundre blev -di,sse ,løkkene kalt «Rid
dersløkka)) og clen. liUe :stuen som 1sood de-r het 

' ' ' «Ridders1stua». I den bodde· omkring midten av 
forrige ·århundre gården.'& trofaM·e og avholdte hus·
mann Lans, efternavnet vet jeg ·ikk:e. Sagfogd H. 
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A. Ridder ·eiet ogis-å i mange år den øverste av 
Kragstadgårdene i Haug, og den blev da sdvsagt 
kalt ((R~ddersktagstad». Hvem gården dengang 
blev ,solgt til, vet jeg rkke, men sen1e1~e eiere har 
vært A. P . Rytter-ager, og i de 1siste år JenJS Blom. 

Ha,ns Andreas Ridder mistet ·som n:evnt, s-in far 
<la han ·bare var halv-annet år gammel, men moren 
levet helt tH 1837. Endel formue må <det ha vært 
.efter Frederik Ridder, siden eniken kunne greie å 
beholde Riddergaarden og få sin :sønn frem. Han 
fikk som voks:en samme stilling som faren hadde 
hatt, 1S'a,gfogd og fløtningsinspektør. Brøtnings:a,r
beideme •som var i hans tjenes.te, blev naturligvis 
kalt Ridderskara. Jeg kan godt huske den sis't'le
vende ,av dem, gamle Ander& Haraldsen, som var 
født i 1816 og døde i 1910. 

H. A. Ridder var født i 1797 og giftet seg i 1825 
med Ka-ren Kristine Glatved f. 1801. Hun va,r ·søs
ter av La1·s Malsten Glatved som !senere begynte 
,gjeSitgiveri i, Gbtvedgården. De fikk ni barn, fem 
piker og fire gutter, men en av pikene døde i 5-
års ,a'lderen . .A:Ue døtren;e var eldst, sønnene kom 
si'st. Den eld:S't-e ·datter, Maren Frederikke, var født 
i 1826. Hun overlevet alle sine søsken og døde i 
1907. Ingen ·av døtrene gifoet s·eg, men tilbrakte 
hele ·livet ,i bamdom:shjemmet. Efter Ma1,e11 kom 
tvillingene Nicorinc Christiane (kak Lina) og 
I~are)1. Mathea f. 1827, ,så fulgte Dina Laurentze 
Annetre (ka.lt Annette) i 1829, og i 1831 kom 
Hanna An'clæa som døde i 1836. 

Av 'Sønnene var Frederik, f. 1833, eldst. Han 
var ugift. NiLs Christian, f. 18 3 6 reiste tifsjøs og 
fot seg 1senere hverve i den amer.rkarns.ke ma,rine, 
hvor han <avan:S'erte til underløytnant. Han falt i 
<len amel'ikanske borgerkrig, vi;snok i 1865. Han 
var også ugift. Nr. 8 av sø\Skenflokken, A'nton f. 
1838, utdannet 1seg som forretningsmann. Han star
tet og opparbeidet den kjente herreekviperi:ngi.slfor
retning med iskjortefabrikk av samme navn i Kris
tiania, og gi-ftet seg i 1873 med Thora Arn'.eisen, 
f. 1847 d. 1928. De fikk tre sø1mer og en datter. 
Den siste av brødrene Ri:dder, La1iS Engclha:rdt 
Dallin, var født i 1841. Han blev utdanneit siom 
agronom, ·og gi:fret seg i 1868 med Anne Nilsen fra 
Ho-le. Ektei.sika,pet viar bamløsit, og Lars Ridder 
døde allerede i februar 1870, bare 29 år gammel. 
Enken reiste ,samme år til Amerika, hvor hun 'Se

nere giftet seg 'i:gj en. 
Sagfogd H. A. Ridder ·skal ha vært en meget 

myndig herre - det trengtes vel med den arbeids
Hokken han hadde - men real, snill og grei. Han 
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hadde flere offentlige tillitshverv, bl. a. blev han 
byens førs'te <(b-ran·nm~jorn, <la brannves.erret blev 
oppreot:et 'i 1856, og han besØ'rget innkjøpt det 
fø.rsite ·sprøytemateriell. En pusiSig ting må jeg 
nevne ·her: Hanis datter l\tforen trodd-e fullt og fast 
at faren hade evn·e til «å st-enge varmen», iallfall 
for sin egen eiendoms vedkommende. Hun for
take at ,da den store brannen raste pa Nordsiden 
~ 1854, «•gikk han far rundt hele e•iendommen her, 
så varmen ikke maktet å 5Jå ·over hit». Arntagelig 
hadde han hot 1hj'elp av vindretni•ngen også. Hun 
for.ta:lte ogiså at faren hadde vært temmelig redd 
under «Hattemakerkrigen», LSå han var ka:m;:kje 
·iJkke foHt :så modi,g ·som han så ut til. Han døde i 
1865 og hans kone i 1876. 

Så hlev da de fire ugifte søstrene alene igjen i 
den gamle gården. ·Broren Frederik va-r på den tid 
ans,a,tt p:å et trefa!Stkontor i Dramm·en. Noen fo:r
mue å snakke om, utenom gården, va-r det visst
nok ikke, 'Så søstirene hadde ikke stort annet å leve 
av enn noen familielegater. No-en utdannels.e hadde 
j·o ingen av dem fått - den var fotbeholdt brød
rene - og utenom hus,a·rbeide og guvernarutep'o-ste-r 
ha-dde jo ikke kvinnene ,adganger til stillinger den
gang. Så de fire «jomfruer Ridder» måtte holde 
s,amme1n i hjemmet, og prøve å skia.ffe seg noen små 
inntekter ved siden av. Det var forrest,cn ikke s·å 
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mange årene de var fire, for 
den ·ene av tvillingene, )foTen 
Mathe-a, døde allerede i 1879. 
- De var flinke i havear
beide, og haven var jo ganske 
stor, så <le ,dyrket de poteter 
og grønnsaker de trengte, og 
utenfor Nystuen anla de en 
mi·stbenk. Der s,åidde de for
skjellig slags frø om våren, 
og solg,te bl•oms.ter- og grønn
sakplanter, når tiden kom at 
det 'Skulle plantes ut. Dessuten 
so,Jgtc de litt fra haven, men 
mange kronene blev det visst 
ikke utav det. De hadde høns 
og gris, og i mange år også 
ku. Da de sluttet å ha ku, 
kjøpte de som regel en oU{S'C
kalv om h06ten av driftsbøn
dene, og fø.dele den frem til 
juleslakt med det høyet de av
let på gården. I de siste å1'effe 
frk. Maren levet, blev høyet 
solgt på rot til en vognmann 
for 5 kroner i året. Det lille 
skuret ved siden av b rygger-
hushygningen, med dør ut mot Hønengt. var bort
leiet s,0111 sprøytehus ti:l kommunen for 5 kroner 
året. Sammen med <le legatporsj oner de hadde, 
klarte <lene ,seg, selv om de natudigvis måtte ut
vise stor nøysomhet. 

Deisisuten ·anskaffet søstrene seg et foi,ebibliotek 
i 1870-80 årene. E't nedlagt bibliotek blev 'innkjøpt 
fra Drammen, fra M. Biilow. Antiagelig var det fra 
et dødsbo, og •sannsynligvis var det broren Frede
rik, som dengang bodde i Drammen, som skaffet 
dem det. l3oksamlinge:n var på ca. 650 hind, al.tså 
ikke 650 bøker, for en mengde av bøkene var i 
mange bind (eller deler) . For leien ook de fem øre 
pr, bind, og da kunne leieren ha dem temmelig 
lenge. Med årene blev de bøk1ene r.om var mest 
ute, t:emmelig 1skidnc og fillete. Noen gu'l'lg,rube 
blev nok ikke bib-lioteket, men noen øre innbrakte 
det, og mange bekker små monner da litt elet også. 

Sostrene kjente Camilla Collett, for en •tante av 
dem var gift med Ni c. Wergelands efterfølger i 
Eidsvoll sognekall, så <le hadde vært deroppe flere 
ganger. Jeg har ofte fort på om fru Collett har 
hatt de fire ugif.te søstre i tankene da hun skrev 
sine flammende kvinn~safosromaner. Deres skjebne 
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var jo ikke på noen måte ualminnel ig dengang, på 
mange måter var de jo meg,et bedre sti:Uet ·enn de· 
Heste andre ugifte ddre damer, ford i de hele livet 
igj ennom fikk bo i siitt gamle hjem, og hadde en 
liten fast inntekt av familielegatene. 

I begynnelsen av 1880-årene ·kom deres bror 
Frederik hjem fra Drammen. Han fikk ende'J ar
beide -som bokholder, mest hos E. C. H een, men 
om søstrene hadde noen økonomisk støtte av ham, 
er nok tvilsomt. 

Så døde Annette i 1884, ·Og F'rederik Ridder i 
1889, og nu var det bare Maren og Li:n1a tiib·ake i 
hjemmet. Lina var sykelig i flere år, og ,sengelig
gende de si•ste pa.r årene 1cil hun døde i 1892. På 
spørsmål om hva hun ·døde av, sa frk. Maren at 
legen ikke hadde kunnet finoe noen ·spesieU syk
dom. Hun bare mistet kreftene og svant hen, så 
j'eg har ·ofte lurt på om hun hadde pcrn1ci6s anæmi, 
en sykdom som jo ikk·e Viar oppdaget ·enda deng·ang, 
og 'S'om det altså il<'ke fantes Jl'Oe botemiddel mot. 
Lever va·r det jo ingen 15,om spiste, den blev kastet 
når de slaktet. 

Og 'Så var frk. Maren alene igj en i barndoms
hjemmet. Eftersom dC't nu var blitt så god pfa.ss, 
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leiet hun bort Nystuen ti-I en familie, og in:ne i Hun døde den 3. ,sept. 1907, og dermed fantes 
hllset ett ,og •sommetider to rom ti'l enslig·e p'erso- det ingen frus.tboende Riddere mer i den gamle 
ner. Det blev det jo en liten inntekt av, selv om gården. Møblene b'lev stablet opp i storstuen? en
leiene vaT små, og det tr,en:gt,es nok, for legatpor- del taut irn1. til Oslo, storsituekammeret blev leiet 

.sjo.nene blev naturligvis nedskåret når det hare bort møblert, og alt på høyre siden av gangen 
var en igjen. Hennes bror Anton bodde i Kristiania, bortlei•et til familier. I 1917 dler 18 bltv storstuen 
som for tl'evn!t, men både han ,og hans familie var _ sætt istand, og fra den frd tilbrakte enkefru Ri·dder 
·ofte i Ridderigaarden, 1Så hans barn læne å betrak- og hennes barn no•en uker hvert år her om som
-te den gamle gården som sitt annet hjem. Kjøb- meren, av og til også enke1te ,søndage·r og påske
mann Anton Ridder døde i 1896, bare 58 år gam- ferien. Den yngste, ·arkitekt Thoraff Ridder var 
mel, og hans to unge sønner, Ha11iS Andreias, f. b0satt i Køb.enhavn, men de eldste hrødr•ene og 
1874, og Loui!s f. 1875 d. 1963 måtte ovei<ta for- søsteren Borghild, f. 1878, d. 1936, var her hV'er 
1·etningen på Karl Johan. De drev den godt opp, sommer. :Frk. Borghild Ridder var innehaver av 
·Og var innehavere av den innti'l den måtte nedleg- et tegnekontor for broderier i Oslo. 
g·es omkring 1935, fordi gårdens eier selv skuUe Fra 1926 blev Og>-'>å dagligstuen og rommet in
ha lokalene. S,kjortefabrikken fort:satt'e de visl5tn'ok nenfor <denne «Frederikkamme1,set» kah, ledig, s·å 
med i noen år til. de fikk bedre pla'SIS. Enkefru Thora R+dder døde 

Frk. Maren Ridder var m S'niJ:l, ·stillferdig gam- i 1928. Arkitekt Thoralf Ridder bosatte •seg fra 
mel dame av den gamle skole. På isirre gamle d'ager 1950-årene i Os'Io igjen og var s.i:den i R:iddergaar
var hun ofte li,tt tungsindig, men det var j,o iJkke den hve1'.t ·år, hvor han under oppholdene der stadig 

·\Så merkelig, ,eftersom hun, ;1;om den. eldiste av nii, var beskjeftig1et med forskjellige reparaisjonlS'arbei
hadcle sette aHe •sine søsken dø før s,eg. - En ~ror der. 
og høytidelig dag hvert år, var. når .hun ·skuHe gå Da ingen 'av brødrene ·bar ·efterkommere, dør 
bort i «Bigumsgården» til adjunkt Lagesen, og be- slekten ut med dem, og det var jo •det \Som var 
tale de hundi:e •kroner i grunnavgift. Da tok hun på grunnen til at de i 1961 ga gården til Hønefoss 
15,eg ,sin beste kjole, sin garnl:e sorte siHcecap'e og kommune. 
ørehatten. H os Lage~en b1'ev hun gjerne traktert Den brev fredet ·i 1920-årene. 
med ·et g1'a1ss portvin, og ,så ·satt hun der og fikk 
.seg en hyggelig prnt med grunneieren, som forøv-
rig var ca. 30 år yngre enn henne, og som hun Aagot Rynning. 
hadde kjent fra han var barn. 
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.5.iaffer 
OG ANDRE AVGIFTER 

på Ringerike i gammel tid 

Av de brevene vi har bevart fra middelalderen 
her i Norge, fra sagaer om de norske kongene og 
fra klager og bønnskrHter til kongen og embets
menn i nyere tid, vet vi at ,skatter har vært beta~t 
i ·en dier annen form i alle fall ·så lenge vi har 
slkrif tliige kilder til vår historie. Klagerne fortel
ler stiadig at skattetrykket nå er så hardt at om 
det ikke blir gjort noe med det, blir landet Ji.g
gend,e øde, og ikke sjelden har strid om skat tene 
fø1,t til opprør. Men. det er naturligvis sl~k i -eldre 
tid som 1rå, at påstander om at skattene er utå}e
lige må lrontrolleres før vi kan finne ut om det 
virkelig var ·så. I denne artikkden ha-r jeg tatt for 
meg de sk,atter og andre avgi-fter vi vet at bøn
dene på Ringerike måtte hetale, fra 1200-tallet 
og ned til eneveldeus tid, ca. 1660. Det er lang tid, 
men selve levevilkårene var temme'lig ens i de fire 
hundre·årene, jordbru'ket ble drevet på samme må
ten, og det var først i ;slutten av peri'Oden, omkring 
1600, at sagbruk og tømmerdrift etter hvert kom 
til å gi bøndene en velkommen kilde for noen 
ekstra kontanter. 

I. Tienden. 
Den ekliste og mest stabiJe fonn for offentlig 

avgiJt vi kjenner til er tienden. Dessverre har vi 
ingen oppgaver over hvor stor tienden av Ringe
rike var i middelalderen. De første opplysninger 
får vi j 15 5 7 og I 5 60, deretter får vi en sum i 
1600 og noenlunde rege'lmes,sige opplysninger 
hvert år framover fra 1617. T~enden skulle, som 
navnet sier, være en tiendepart av å1,s1inntekten. 
I praksis vil det for bøndene si avling på åkeren 
og avdrått av buskapen. Men i den. eldste kri:sten
retten for Eidsivating er det bare ta'le om tiende 
av kornavlingen, og det •er tydelig at det ,er denne 
tienden ·som har vært det vi'ktigste alltid. En oste-

tiende blir nevnt på 1500-tallet, men den er så 
li:ten i forhold til resten av ti•enclen at den aldri 
kan ha spilt noen stor rolle. Annen tiende hører 
vi ikke om i foHder fra Ringerike i nyere tid, men 
i et brev fra 1415 <er det tale om fiskeitiende av et 
vann på Tyris'trand. Men sfrk tiende av jakit og 
fiske var det ·aUtrd ~nda vanskeligere å ho'kle kon
troll med enn inntekt av avlingen, og det er vel 
derfor vi hø1'er så lite om det. 

Tienden ble innført her i fandet i førstningen 
av 1100-taHet, av Sigurd J orsalfare. Formå.let med 
den var å skaffe midler til bygging og vedlikeho1ld 
av krrk,er, avlønning av presteskapet og underhold 
av de fattige. Alle gamle no1•ske lover bestemmer 
at tienden ,skal eldes i fire., en fj·erdepiart til bisko
pen, en fj:ercl'epart til presten, ,en fjerdepart til kir
l<1en og en fjerdepart til de fattige; denne siste 
fjerdepat'ten skulle bøndene selv forvalte og for
dele. Hvordan det ble skaffet midler til dil'l'se for
mål for tienden ble innført, vet vi ikke noe dir.ekte 
om på Ringerike, men vi kan vel gå ut fra at det 
var ordnet slik ,som i Telemark, hvor tienden aldri 
ble ·innført, at bøndene betalte «reide», en vi,ss av
gift til presten, og hadde plikt til å holde kirkebyg
ningene i hevd. 

Etter 1•eforma!s.j•onen ble den danske kirkeO'l'd
ningen innført i Norge, og i Danmark var det 
vanl'ig å dele trenden i tre, mellom bil5kop, prest 
og kirke, det vd si det var ingen fjerdepart til de 
fattige, «bondeluten» som den ble kalt i Norge. 
Det er ikke ,sikkert at dette var en nyordning som 
bk gjennomført med vilje, det ·ser nærmest ut ti1l 
at regelen kom •inn i kidceo1,dningen fordi regje
ringen hadde hastverk, og ikke var klar o,ner hvor
dan ordningen var i Norge. I alle fall vi-ser kil
dene tydelig at langt utover fortsatte folk å dele 
tienden i fire istedenfor i tre. Dette førte til en 
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strid om bondeluten •som 111:ange •steder kom til å 
bli temnre.Jig hard. Andre siteder .ser det ut tiI at 
øvrigheten bare har .akseptert den gamle ordnin
_gen uten å lage båk, i •aHe fall før 1600. Av denne 
grunn ·er det vanskelig for oss. å regne ut tiende
summer, for de summene vi får oppgitt i 1•egn
·.skapene, er pres,teITs, kirkerus dier biskopens part, 
ikke hele summen. Ved reforma.sjonen gikk nem
lig biJskopens part ovier til kongen, meI11S d'e ]utber
.sike biskoptene fikk lønn i penger. Kongen:s del iav 
tienden ·av Ringerike er derfor nevnt i regll's:!rnper 
for 1557, 1560 ,og 1599. Hvis vi nå . kunne være 
sikre på om det var en wedjepart e'ller en fje1xle
part a·v hde ti·enden, kunne vi regne u't omtrent 
hvor stor ·avlingen var. Det eneste vi har å støtte 
-oss til, er at bi'Skopen i Oslo så s·eint som i 1585 
ber om at kongen1s del av tienden av bl. ·a. Ringe
.rike, og dessuten bondefoten, blir bevilget ti,I støt
te for fattige skolledever i Os,l,o. Når bondeluten 
eks.i'sterte ennå i 1585, er det vel rimdig å regne 
med at kongenl5 del i 1557, 1560 og kanskje også 
1599, var fjerdep·arten. I 1557 b'le det g.itt 60 tøn
ner korn (b'landkom .av bygg og havre), 13 tøn
ner mg og 7½ tønne erter, i 1560 henholdsvis 
54, 18 og 8 tønner av hvert slag. Dette viser med 
en gang hvor ·stor varia1sjonen kunne være i av
lingen fra et år til et annet, og det spilte na<tudigv:i:s 
en stor rolle for ska.tteevnen, selv ·om tienden all
tid var en tiendedel av avlingen. I dårlige år kunne 
<let bli snaut nok med 'korn, og da var det ingen 
liiten avgift å skulk ut med tiendepar:ten. Prestens 
part -i alile fall var den v,iktigste delen av presitens 
lønn, mens kirkens del naturligvis måtte omgjø.f'es 
i arbeid, dvs. enten måtte kornet selges for penger, 
eller brukeis ti1l direkte hetal'i-ng for arbeid på lår
ken. Ifongen:s de.J ble nok solgt for peng,e1· ti'l bøn
dene ,så s•ant det var mulig, for det var atskiUig 
enklere å frakte pengene enn å frakte kornet. 

Når biskopen kunne be om bondeluten til m.1der
sitøtte'lse av skole:elevene, var det i S'amsvar med en 
prnkisis som var vanlig på den tid. De:t er tydelig 
at både i slut:ten av katolsk <tid og eitter reforma
sjonen var fattigdom og ·tigg,eri ,ikke folk så -a'l
vodig som det må ha vært før den ·sto·re manne
dauden. Det var jo1;d nok ennå for den 'som kunne 
arbeide, slik at bygdene stort ISiett ikke hadde noe 
a-lvodig problem å stri med når det gjaldt fatJtig
steHet. De fleste g·amle og syke og vanfore hadde 
famihe som kunne ta s·eg av dem, og bi:s:kopen 
mente vel det var nyttrgere at denne dden ,av pen
gene ble bruk.t til å hedre skoleste'llet. 

Den korntønna det er tale om i tienderegnska
pene, to'k ca. 146 liter. Hvis 60 tønner lmrn i 1557, 
<kongens del, svarer ·til fj•erdeparten av -samlet tien
de det åflet, skulle hele tienden være P'å 240 tøn
ner kom og •avlingen skuille være 2400 tønner, dvs. 
ca. 3500 hl bfa.ndkorn. Dette var hovedavfingen, 
rugen ble vesentlig ·sådd i bråter, og utgjorde i1kke 
så :store ·avlingen, bare noe over 750 hl 'i 1557. 

I 15 60 var det mindre Mandkorn, men mer n1g 
og Ii-tt mer erter, ·O'g slik vefosling f.inner vi senere 
også. I årene mellom 1617 og 1628 veks·Ier s•å
ledes. inntektene for kirkene på Ringeri-ke meHom 
55 tønner blandkorn (i 1619) og 87 tønner (i 
1628). 

Tienden v,ar på en måte den smidigste av avgif
tene ,i ddre tid, og den lå ,såpass høyt at den måtte 
fordele seg etter et noenhmde rettferdig prins•ipp. 
De fleste andre slrntter og ,avgifter for kirkelige 
handlinger var .fastsatt ta ·en be'Sltemt sum pr. gang. 

2. Leidangen. 

I kongesaga·ene fo·rteHes det at kong Håk'On den 
gode innførte en landevernsordning i Norge, og 
den ble kait leidang. Den gikk ut på at hele ky!Sten 
fra sven!Skegrensen og nordover bie inn.delt i 'Skip
reider som skuHe holde et skip til hærferd, med 
folk og fuHt utstyr av mat og våpen. Ordningen 
gjaldt ikke i Opplandsbygdene, de nærrne,ste skip
reidene for Ringeril{'e var Asker med Ve\Stre Bæ
rum og Lier. Lovene gav nøyaiki6ge regler for når 
kongen kunn'e kalle s•ammen lei-dangsfoliket. .Med 
de urolige 1tider under borgerkrigene på 1100-tallet 
gikk det .ikke fang .tid meUom hver gang, og lei
dangpliktcn ble en tyngsel wm bøndene gjerne 
viHe være kvitt. Etter hvert ble det derfor til at 
kongene krevde inn skatt i .· y,arer istedenfor å 
kreve leidang&følge, og øtter hvert ble denne skat
ten •i ·ky,s•tistrølrene en årvis\S utgift, :som bøndene 
bare sJ.app i de årene da leidangsflåten virfoelig ble 
•sam'l·et. 

Det er ;tydelig at i 1200-årerre er leiclang:en bli1:t 
en :skatt i kyststrøkene. Men også i Oppfands!byg
dene fins det i slutten av meUoinakleren en •slrntt 
som kalles leidang, men den blir betalt med pen
ger, og·den er så liten i 1500-årene at den nødven
digvis må være gammel. Det vfaer seg neml•ig at 
ska1:ter som blir ·utregn~t i penger i g.ammelno:r.sk 
ti1d, følger pengeverdien ned gjennoin 1seinmiddel
alderen og på 1500-taHct. Leidangen i Opplan<ls
bygdene ble bare betalt hvert tredje år. Etter den 
e1dste jordeboka for Akershus len, fra 1577, ble 
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det på Ringerike betalt 2 skilling i leidang av 
hver fullg,ard og I skilling av hver halvgard. Like 
før sj uå1•skrigen, i 15 60, 'lmnne en i Oslo få ei 
mark smør (215 g) for en skiHing, og i 1577 V'ar 
skillingen enda mindre verd, så noen tung skatt 
var dette ildce. Men regner en om sa1tsene trl det 
gamle no1~ske mynrsystem som gjaldt omkring 
1300, finner en at fuUgardssatsen svarer til 1 øyre 
og halvgardssatsen til ½ øy1·e av de <cforngilde» 
pengene som den gang gjaldt. For en forngi'ld øy.re 
kunne en da få 27 merker smør eller ca. 5,8 kg, 
og det ulir i alle fall noe, selv om heller ikke det 
var så ,·cldsomt mye, isærlig ikke når det baTe skul
le betales tredje-hvert år. 

Vi vet ildæ når leidangen ble innført på Opp
land'ene, men det må j aHe fall ha skjedd etter at 
den virkelige «lctdarrgen» i okyst'bygden.c hadde gått 
over til å bli s:kat:t. Det er vd ikke ,så urimeJ.ig å 
tenke seg at skatten ·er innført på 1200-taHet, da 
styret i H åkon H ålronssons tid var blitt vel ut
bygd og organisert. Det ville i alle fall være nes
ten utrolig at oppkndingene skulle ha vært helt 
skattefrie, mens folk ute ved sjøen alt hadde måttet 
venne seg ti1l en ganske sterk beskatning. 

3. Vissøyren. 
Den 10. april 1297 utstedte hertug Håkon Mag

nusson, den ~inere kong Håkon V, en retterbot 
( dvs. fororcln:ing) for Ringerike, der han gav en del 
detaljerte regler om styring og stell i bygdene, om 
lensmenns, og sysselmenns re'tter og plikter. I inn
ledningen forteller hertugen ,a,t utsendmger fra 
r:ingerikingenc 51ammen med ,en 1sira Ni:kofas, vel 
en av prestene der, har væ1,t ho'S ham og bedt om 
tilgivelse for det opprørsforsøket de hadde vært 
med på, egget av falske menn. Samtidig samtykte 
de i, ,a.t for aH framtfd ·skulle hver bonde gi 4 er
toger årJ.i:g, og hver einvirke (dvs. bonde P'å en 
gard der det ikke trengtes voksen arbeidshjelp) 
2 ertoger. 

Det er tydelig at •det her er ta·le om et slmttepå
legg, og det er nok dette ·skattekravet som har 
ført til opprøret fra før9t av. Vi vet at hadelen
<linigene, som ·hørte til samme admini,strasjonsom
råde, også hadde vært med på opprø1,e,t, og ho
vedmennene har visst vært derfra, for i den re·tter
botcn hel'tugen gav· hadelendingene, er han bety
delig sfoaxpere i sine ord. 

Denne .ska·11ten e·r noe 'Større ,enn leidangen, for 
den skal betales hvert år, og 4 ertoger er 11/3 øyre. 
Men ble nå denne skatten ,stående <efor all fram-
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tid»? Riksarkivar Steinnes, som har unden;økt 
elet gamle ,s'kiættcsystemet i hele landet, har vist 
hvordnn ,sammenhengen er mellom skattene slik 
de viser seg i dokumenter fra 1500-tallet og slik 
de må ha vært i eldre tid. 

Både i Danmark og Norge gikk det i 1500-årene 
16 l'ikiH-ing på 1 mark, og hver skiHing var deh 
i tre -al'bum. I det gammelnorske systemet gikk elet 
8 øyrer på mai·ka, og hvert øyre var delt i tre er
toger. Omregningen er da lett, mark svarer til 
mark, en øyre svarer til 2 1S1ldlling, og en e1;tog c,j,J' 

2 album. Når da hertugen utskriv,er en ska,tt med 
satsene 4 og 2 er.toger, skulle vi vente å finne <lem 
igjen i 1577 som 8 og 4 album. Og det er akkurat 
det vi gjør, for s,nmmen med leidangen står i jorde
boka den årlige v,i,søyren, 8 album av fuHgarder 
og 4 -album av halvgarder. 

Dot kian ikke godt være tvil om at den skatten 
:S'Om hertug Håkon skrev ut i 1297 er den samme 
som vis:søyrcn i 1500-årene. Men akkura-t som 
leidangen hadde den gått ned i verdi. Omkring 
13 00 var 4 ertoger, ska.teen som en bonde på en 
vanlig gard måtte ut me,d, prisen på 7,7 kg smør, 
men i 1560 kunne en -i Osfo få bare 570 g smør 
for 8 album, vissøyretaksten for fullgarder. 

Utenom v~s<søyre og kidang etter to fot1skjeltige· 
siaitser for follgarder og halvg,arder, ble det i 157T 
betalt vissøyre ,av tre ødegarder, 4 album av Ho
nerud og Hjelle, 1 skilling ,av Oppsal. I 1588 er 
det nevnt 7 øydegarder til som skal gi vissøyre" 
og siden øker tallet på slike garder jamt og sikkert. 
Det er derfor all grunn til å tro at ele tre ødegar
dene med vissøyre i 1577 først hadde fått denne 
•skaoten tcmmeliig nylig. 

De to skattene leidang og visGøyrc var de eneste
faste skatter dl kongen som ble betalt på Ringerike 
før 1500-årene. Det var ikke 1Store greiene, hele 
v:i1ssøyresummen for Ringerike i 1577 er 20 merker 
2 -skilling 1 album, og '1eidang5ummen var 141/z 
mark 7 skilling. For vissøyren og leidangen av 
Ringerike til -sammen kunne en omkring 1560· 
kjøpe noe slikt &om 120 kg -smør i Oslio, eHer 23 
kuhuder. Det er ldart at ~tatcn i lengden ikke ville 
gå med på så lave 'Skatteinntekter av innlandootrø
kene, enten måtte de gamle :skattesatisene økes el
ler en ny skaitt måtte til. 

4. Foringen. 

En gang nrellom 1530 og 1560 dukker de:t opp 
en ny SJkatt i innlandsstrøkene, og den vanlige be
tegnelsen er foring. Fra først av forlangte lens-
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.herren på Akershus at bøndene ·skulle holde hester 

.for ham, det vil si ha dem til foring, deretter har 
han så gåR med på at bøndwe 1skulle betale en 
viss ·årHg aV'gifit for å slippe, og denne avgiften 
ble fws>tsatt til ½ daler for fullgarder og halvpar
·ten, 1 ort, for halvgarder. I regnskapet for 1557-
58 og 1560-61 er det oppført foring av henholds
vis 56 10g 50 garder på Ringerike. Det er ikke mu
l ig å finne noe ·system i fordelingen, for noen bøn
.der betalte foring det ene året, noen betaler begge 
.årene, og , noen har ikke beita•lt fop.i,ng i det hele. 
Sannsynligvis må det være slik at noen bønder 
vr1•kelig har ha•tt hes,ter . til foring, m•ens andre har 
beta'1t for å slippe. I 1577 er i alle fall foring:en en 
.regulær skatt 'av aUe fuUgarder og halvgarder, 
mens ødegarden•e •er og alltid fortsatte å være fri
t.allt for foring. 
, I 15 60 gikk de1t 48 iskiUing på dale·r'en, sli'k at 

-den halve daleren en-.follgardsmana måtte ut med 
i foring var ni gan:ge,fr~1Lmye verd som de 8 a1lbum 
han betahe i· vissøy-r.ø·. ]:<'or.ingen av en fullgard 
svarte tiil prisei1 .på 1 bismerpund eHer 5, 14 kg 
·smør, altså ca. tto tredjeparter ,av ·det de:n høyeste 
viissøyre15a•tsen var verd omkring 1300. Men rik
tig nok hqdde smørprisen steget mer enn prisen 
på ·andre. varer, 'Slik a1t de to prisene ikke kan s·am
menliknes uten videre. De tre verd51lige skattene 
leidang, vilssøyr:e og foring var formelt sett de 
eneste regulære ,skattene, 10g de blir ofte S!ammen 
ka}t jordeboks-1ska't1ter fordi de stod oppført i de 
offentlige jordebøker. 

5. Syslegjeld. 

I regnskaper for Akershus len fra 1529, 1557 
-og 1560 finner vi en liten avgift som er betalt inn 
av le11JSmenrrene i Oppfandsbygdene. Den kalles 
sysfogjeld, og fra Ringerike kom det i 15 29 6 
skippund malt, i de to andre regm,kap·s.årene litt 
mindre. Dessuten sitår det i regnskapet for 1529 
en l1j!s,te o'Ver inntekt av ødegarder <<'som 1lensiman
ne.n tar til hjelp til syis:legjdd». Inntekten svarer til 
ca. 2¼ skippund, slik at de't bare blir igjen 3¾ 
skippund som lensmannen vel da m'å ha krevd inn 
av bøndene. ,Det blir ca. 75 'lispund, og i 1529 var 
elet på Ringerike ,i ·alt 129 garder som betalte Sikatt, 
og noe sånt som 6 til som var fr~tat t av en eller 
annen grunn. Det vil •sii lat hv.iis hver bonde be
talte det ·samme ( og med en så liten avgift er det 
lite rimelig ,at det har vært forskje'Hrge sat>ser), 
m·å avgiften pr. bruker ha vært no1e over ·e:t halvt 
lrsp:und, eller noe over 4 kg ma'lt eller tilsvarende 
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i mel. Denne skatten er ikke nevnt i jordebøkene, 
men i 1577 er det nevnt at bøndene i Odal klager 
over våpenvite, «'som de kaller 1sy<slegjeld» . Vå
pem•i1te ·er et ord vi kjenrrer, de betyr •eg·entlig en 
bot folk måtte betale når de ikke ikun:rre viise a,t de 
hadde hordt sine våpen i orden. Hvks SJY'slegjeld 
er det s1amme som våpenvite, må ·denne faste av
gift.en ha oppstått på samme måten rsom f:eidang
;skatten, ved at bøndene har ·sloppet å møte til 
impdrsjon av våpnell'e på våpentinget mot ,\ betale 
en liten av,gift. I 1578 avskaffet kongen våp!enviite 
for alle ,som holdt 'sine våpen i orden, og siden vi 
aldri \Senere hører om ·sys1'egjeld, har vel den gått 
samme vei·en ·som de avgifoen:e som virkelig ble 
kalt våpenvite. Men det at folk •i 1500-årene be
traktet iSY'slegjdd og våpenv:i:te :som ·samme skatten 
er ikke noe bevis for at deit alltid har vært s1å, og 
navnet wsyslegjeld», dvs. «avgift, betaling av sysla» 
kunne nærmest tyde på noe annet. Men vi ha.r ikke 
midkr til å finne ut hvordan det egentlig henger 
sammen med denne s!kaHen, vi kan bare gjet:te p·å 
a't enten er det våpenvite, !SOm de mefllte på 1500-
tallet, eller det er en avgift iti-l syslemannen som i 
seinere tid gikk i kongens kasse. Noe s.r•ort tap 
for •sitatskassen var det i aUe fall ikke at sys·le
gjdd ble avskaffet. 

6. Ekstraordinære skatter. 

Magnus L:agabøters Landslov slår fast at skat
tene skal være som de før har vært. Ifongen hadde 
ikke rett 61 ,å kreve nye ·skatter, for å få d:et til, 
måtte han forhandle, be bøndene om hjelp. Under 
·<:t 1sterkt <kongedømme, og når pengemangelen var 
der; var <leit nok ikke så let:t for bøndene å IS!tå i 
mot et ,skattekrav, og t5-amtidi:g måtte det være klart 
for aUe •at ·bø111den1e i Opplandsbyg·dene 'slapp lem
peligere fra s:kattene enn andre. Derfor kunne her-
1tug Håkon få gjennomført fonførrngen av vi'Ssøy
ren uten ak for stoi-e vansker. Men det ble si'S:te 
gang på flere ·hundre år ait en regulær skatt ble 
innført, &)'1S'legjelda var ·sikkert ordnet som en «fri
villig» avta,le om ,avgift mot å S!J.i,ppe vi'SiSe tyn
gende plikter. 

Skattene i No1,ge i mrddda}deren var små hvis 
'i-i s,ammenUlmer med andre :nordiske J.and, selv 
i kystbygdene da de var på si'tt høyeste i fø.risten 
;av 13 00-taUet. Den store mannedaude:n førte til 
en voldsom nedgang på dette området som på ~Ile 
andre, fø.rist og fremst fordi follætaHet sank, og 
·ska:tte,ne var bundet til lands!ky1d dler folketall 
eller tall på bønder. De viktigste skattene i inn-
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landet var fastsatt i penger, og de gikk derfor også 
nedover sammen med pengeverdien, førs.t 1'a:ng
somt siden raiskere og raskere. Kongen var s,tadig 
i p·engenød, enten han satt i Norge eHer i Danmark, 
og siden skattetrykket var langt mindre i Norge 
enn i Danmark, må t1te tanken om ekstraordinære 
~,katter i Norge ligge nær hver gang pengenøden 
V'ar rikitig -ille. Kild'ene forteller om en del slike 
ekstraskatter før 1500, men vi har ikke regnskaper 
som vrser hva de kunne innbringe. Men på 1500-
taHct får vi flere opplysninger. 

7. Gjengjerd og landskatt. 

Den første ekstra-ordinære •skatten vi får å gjøre 
med, er gjengjerclen, en skatt som egentlig svarte 
til den gammelnorske veitsle, dvs. en .avgift i mat
varer ·som bøndene måtite ut med når kongen kom 
på besøk, veitsle. Vi har et regnsfoap fur gjengje·r
den for 1514, men det nevner bare 13 menn som 
bet11Ite på vegne av alle, men oppgir ifoke nøyaktige 
ra,JJ på 'Skattebetalere. Denne gjengjerden ble betalt 
med varer, men den ne~te, gjengjcrden til Frederik 
I's kroning 1529, blir be.talt med penger eller sølv. 
Det er 129 p·erson:er som betaler, og dert er nok 
i'kk,e langt fra al'le gardbrukende bønder på Ringe
rike det året - len:smannen og en del an1dre var 
nok slmttefri på grunn av s1ne pli-kter. Satisen er 
den samme for aUe, aloså ingen fo1~kjell på full
og halvgarder ( ødegarder var ikke kommet i bruk 
som skaitteobj·ekt). De betaler enten 24 skilJing ei~ 
ler 1 lodd ·SØl'V. Når en tenker på at vi'SISøyren sam
me året var betalt med 8 album eller 22/s skihling 
av en fullgard, ·ser en straks ait gj·en,gj,erckn i aHe 
fall va.r en skatt som måtte føles ha11d. Vi kjenn:e-r 
til andre ekstra·sikatter i de urolige -årene før refor
masjonen, og ,i alt ble det utskrevet 13 mellom 
1500 og 1550 og like mange i resten av hundreåret. 
Skattene har forskjellige navn, landehjdp, leilen
dingeskatt, landskatt o. 1., men systemet er stort 
set?t det samme. VanHgvis sbl 10 bønder gi enten 
10 daler eller 20 lodd (det gikk med andre ord to 
lodd ·sølv på en dakr). «Husmenn», dvs. folk som 
drev håndve11k eller liknende, men ikke hadde 
gard, og tjenestedrenger for foll lønn gav halv
parten. Btter hvert bJe også jordeiende bønder 
skattJoagt etter sin forutekt av eiendommen, dv,s. de 
skulle 1betale en del av sin inntekt. De s-om hadde 
så lite jord at tredjedelen av fandskylda ble mindre 
enn en daler, ble skattlagt som olcilenodinger. En 
gjennomgående regel V'ar at «·den rike lS!kal hjelpe 
<len fattige», det var derfor bøndene Me skattlagt 
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i flokker på 10, slik at stimmen kunne fordeles 
rettferdig mellom medl'emmene av «legdene». Den: 
·ekst1·aordinære skaitten s.foiHer seg aluså fra jorde
boksskattene for det første ved det at den i.ikke var 
årviss, men kom igjen med mellomrom som mer 
hang sammen med de pol~ti'Ske forhold enn med 
skatiteevnen hos follL for ,det andre tar den ikke 
hensyn til det gamle systemet med fuJ.,!garder cig
halvgarder, men har -s,amme isat'S for alle, som 
gj,engjerden. Ettersom ødegardsbrukerne hie skatt
fagt, kom de i ,samme ·s,tiHing som gruppen hus
menn, og betalte altså halv 'Skatt 

Den vanlige ,skattesatsen, en daoler, var dobbelt 
så høy <som den høyeste ·satsen for den tyngsite av 
jordeboksskattene, foringen. For en daler kunne· 
·en ,j 1560 få 2 kuhuder, eller ½ skippund (dvs. 
92,6 kg) mel eller malt, eller 2 b~smerpund smør 
(10,3 kg). Landska·tten var derfor en ska<tt siom 
kunne 'SVi, men utålelig var ·den ikke, klagene ove·r 
skatten ·erttross alt ikke så mange. 

Men utover 1600-ta.Het økte skaittebyrden både 
fordi summen gikk opp og fordi skatten kom of
te11e igjen, fra 1623 ble l,ands·katten betaJ.t hvert 
år. Samtidig ble det h~ r gang det var krig eHer 
utsikt til krig, utliknet nye elrstra:skatter, bygnings
skatt til Akershus, offise11ska-H, båtmanns·skatt og 
flere andre. Navnet ·sier hva slike skatter skulle 
gå til. Odelsskatten var et vanlig påheng til land
skatten, og ble bet,a'lt av de bønder som hadde s'å 
mye inntekt av elet de eide at den tredjedelen dier 
fjerdedelen de skulle ut med ovenc;.teg vanlig ·skat
tesats for leiledninger. Rosstjenesteskatt var også 
.en •særskatt på alle jordeiere. Men .stort sett var 
det landskatten ·som var den ty.ngstie •av a'll'e skat
ten·e. 

Fra omkring 1620 blir det regnet 96 skilling
på ,d.aoleren, og den vanlige ,satsen for bygning1sska1t

ten var 60 siki,Jling for fullgarder, 30 fur ha1vgar-. 
der og 1 ort (en 'kvart daler) for ødegarder. For 
de ·andre skattene var s-at:sen omtrent den samme,.. 
f. eks. ½ da·}er, 1/1 daler og 1/s daler, og dorssie s·at
·sene vekslet ikke; når ·skattene ble økt i vanskel'ige· 
tider, var det landskatten som ble sant opp. Den 
vanlige satsen for den var ennå en da•ler for alle 
bønder på foll- og halvgarder, og haivparten for 
ødegardsmen.n, håndverkere og husmenn. I 1624 
var satsen satt ,opp med en fjerdepart, til 5 ort, 
i 1628 var den 3 da'1er 9 skilling, og foa 1629 får 
vi et første forsøk på å variere skattebyrden etter 
yteevne, og :summen for de ·enkelte bønder varie
rer med fra 5 daler ned til l daler. Det vil si at 
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den gamle regelen om a,t den i-ike skal hjelpe den 
fattige nå holder på gå over til en slags o.ffentliig 
ligning. Men i de følgende årene blir skatt!en satt 
ned, og vanlig sats blir igjen 1 daler med små varia
sjoner opp og ned. 

Med regden om at den rike skulle hjdp-e den 
fattige skjøv staten fordel'ingen over på legdene 
på hve·r ti bønder, men dette systemet kunne bli 
urimelig, for legdenie y,ar satt opp etiter den rek
kefølgen bøndene stod i i jordebøkene, og da 
hadd:e en slett ingen garanti for at hver iegd 
hadde et rimelig antall av «fattige» og «rike». 
Under Hannibaltsfeiden ble pengenøden igj·en sitor 
for sl.'aten, og Hannibal Sehested, statholderen, 
gikk :over ti.J et nytt system: Alle de gamle skattene 
ble slått sammen til en, som ble kalt koll!tri.bt~sjon, 
S'Om i 1644 Me innkrevd med 12 daler av hver 
fuU- eller halvgard, med tilsvarende satser for 
de andre s,kattebetalerne. 

Dette var en miastesats for fuHgarder som 
hadde en fall'skyld av· inntil 2 ·skrppund tunge; gar
den som skyldte mer enn 2 ·skippund, måtte ut 
med 1 daler ekstra pr. overskytende skippund. 
Dermed var i vfrkeHgiheten dett ·gamle· sy:steniet 
med siamme •skatt på a'lle bønder oppgitt, og skatten 
ble ·avhengig av landskylda på garden, og etter 
hvert festnet dette ;systemet ·seg, slik at landska1:ten 
bl:e betalt med en vis:s sum pr. •skyldenhet pr. år. 

Denne ·skattlegningsmå-ten var tHsynelatende 
mer rettferdig enn den gamle, sædrg da når odels
skatten på gods som bøndene eide !kom i tillegg, 
for odelsskatten var alltid en· viss prosent av bon
dens land:s'kyldinnt'efot. Men skyldseuingen av g•ar
dene var ,i,Jdce noe pålitielig grunnlag for å beregne 
den virkelige ;slrntteevne. Land:stkylda var fast1.5aitt 
for lenge siden for de Heste større ga1,der, og det 
skulk mye til å forandre den. Det er gjerne først 
når garder hadde lidd virke.Ji,g sto·r skade ved ras, 
fliom eller andre ulykker at vi virke1ig får reduk
sjoner i lands,kylda. Ikke sjelden ser vi at garder 
hlir liggende øde i en årrekke, med .stadig·e merk
nader om at neds•ettds,e av landskylda er nødven
dig. Krakstad i Haug og Rå i Norderhov ligger øde 
i store deler av 1650-tallet på grunn av dette. 

Dette at -:ska.tten-bJ+e bundet til landskyldsummen 
førte til forsøk på omregulering av ~andtsky·Jda, 
og den istore landl<>ommisjonen som i 1660 &attte 
opp fuUstendige overs,ikter over alle· garder i lian
det skulle nettOpp legge grunnfaget for dette, veid 
en omhyggelig regi&t1·ering av alle ga:rders, fordeler 
øg mangler. Men aHe fo1,søk på revits+j+on støtte 
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på den avgjørende hindring at en nyordning ikke 
må+tte føre til at ,den samlede ska:ttiesum minket. 
Det var lett nok å finne garder som vi.He nedsettes, 
og det er temmelig mange garder med den meå:
naden i jordebøkene fra 1660, men det er ytterst 
sjelden å finne en som «kan ·oppsettes>>. Resultatet 
ble derfor at den landskyld:summen siom står an
ført i jordebøkene fra 1660, den ble gjeme ståen
de ved lag til -1838, ,då matrikkelen bJ,e revi'dert 
for alvor. 

8. Slwttetrykket. 

Hvor stort va,r nå de't reel1e s:kaittetrykket på 
Ringerike til forskjellige tide·r? For å få en vilss 
an:els,e om det, må en :for <let førstte kjenne l:i.+tt til 
pengesystemet, •og for det andre må en ha noen 
priser å gå ut fra. 

Det · gammdnor'ske pengesystemet var som 
nevnt I mark a 8 øyrer a 3 ertoger. Detre syetem 
var egendig et v,e:ktisystem, ·Og en pengemark · inne
holdt en vektmark (215 g) sø,Jv ('gull var pra•k,tisk 
talt ikke i bruk S'Om myntmetall). Men alt om
kring 1300 inneho,ldt en pengemark bare en tred
j'epar,t ,sø,Iv, og senere minket sølvinnho'1det stadig. 
Dermed +s'ank også verdien av pengene. Det var 
en jamh inflasjon, pengeverdien sank og pri's,ene 
gfkk etter hvert opp. Men pri1sene på varer steg 
ikke i samme monn som sølvinnholdet i pengen 
sank, for sølv va·r mangelvare i hele Europa •i ·sen
middelalderen, 1s!ik at i virkeJiigheten var det . +slik 
at sølvpdsen ·steg og vaxeprrs•ene :sa,nk. Derfor ha,d
de de elendige pengene på 1400-tallet faktisk stør
re kjøpekrai,t emi vi skulle vente i forhold til sølv
innho1det. M1en fra omkring 1500 begynner t·il
førsi}ene •a.v myntnretaII fra Ame-rika, sølvprisen 
synker, og nå går da vårepr1sene i været med vo+J-d
som fart, samtidig ,som sølvinnholdet i de pengene 
som var ,i omløp, .st'adig fortsatte å synke. Staten 
gjorde ikke noe for å rette på dette; vesentl•ig fordi 
det å mynte ut s.tadig dårligere mynt ble en pen
geop,erasjon, en slags s<kju'h beslmtnin:g, som fyr
sitene i Tyskland og Norden drev med (til stor 
erg1•else for aUe kjøpmenn). Men på 1500-tallet 
ble det skapt en ny pengeenhe:t, da+Jeren, både i 
Norden og Tyskland, og dette var en skik+kdig 
sølvmynt, med finvekt 26,79 g, dVls. den svarte 
i v:ekt til den gammelnonske øyren, og hadde om
trent det 1sølvinnhoklet som øy1'en hadde ha,t!t før 
HataM HaJ."dråde begynte å Mande kobber i mynt
metallet. For å vi:se bide hvordan prisene kunne 
variere i ·løpet 1av 'tre hundre år, og hvordan selv 
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hovedsystemet i pri:snivåct kunne holde ,seg, kan 
det være nyttig å s•ammenlilme noen pris.er på 
bonden•s p,rodukter-i 1300 •og omkring 1550. 

I begynnelsen -av 13 00-årene kunne ·en fo.r en 
øyre rent sølv, eUer tre øyr-er «forngrlde» penger, 
få: 
Enten 1 7, 4 kg smør, eller 1 ½ kuhud, eller 92,6 kg 
mel eHer tna1t av blandkorn, eller 13 9 kg kom" 

I ·1560 fikik en for en dalet i Oslo: . 
10,28 kg smør •eller 2 kuhuder eller 92,6 , kg -mel 
clkr malt (kornprisen stod i -samme forhold til 
melprisen som i 1300). 

Med •andre ,ord, prisen for kornvarer i fo11hold 
tif •sø'lv var den samnie, smørprisen hadd·e ~t_eget 
kraftig, ·skfanprisen h'<ldd·e gåct nod. , 

De pris·ene vi må operere med når v.i: skal finne 
ut ve1,dien av skattene fo-r bonden må være nor
malprrser, faste takste.r. Det er klart at i kjøp og 
,sa'1g måtte ,5ærlig kornprisen:e veksle med åringene 
og med krig og annet ·som kunne skape mangel på 
ko.rn, men skatter og avgifrer måtte betaies med 
penger eUer de varer bonden hadde, og da måtte 
verdiforholdet være stabik, det var i lengden ti:l 
fordel for beg,ge parter. De pri&ene vi kj'ennea: fra 
tniddidalderen er \Slike normalpriser, som holdt 
seg i lange perioder ufurandret. Når s,ål,edes pri
s•ene føI'st på 1400-talle:t 'er omtrent de samme om
regnet i penger som hundre år før, kommer det 
som før nevnt av sø:lvknappheten -som gjorde at 
sølvpri'S'cn i vitkeligheten ~teg. Før.st på 1500-tal
let, da 'h'andelen ble livligere, kildene er r.i:kere, 
·ser vi at ta:ksopriS'er og virkelige priser skiU:er lag 
for godt; således svar.te i 1560 den virkelige pri
sen på I tskippund malt til pdsen på 4 kuhuder, 
men i landS'kyldregningen regnes med en takst 
som har samme pris for 1 skippund ·Og 2 huder. 
' Det bøndene på Ringerike måtte ut med ·i skatt 
på 1300-taHet blir da: 

Vissøyæn, 4 ertoger •av en fullbonde: 7, 7 kg 
smør, eller 2/s kuhud, eHer 41,14 kg mel 'dier malt 
(av bilandkorn). Leidangen, hvert itredje år: F,uH
bonden betalte errten 5,7 kg :smør, dkr ½ hud, 
eller 3 0, 9 kg mel -eHer mak 

Omk;ring 1400 hadde smørprisen steget, m'ens 
,de arrdre frem:deles var de ·samme: FulLb'Onden 
kunne betale vissøyren med 6,92 kg •smør og lei
dangen med 5,14 kg. 

Omkring 1500, da S'tnø1<pri·s·ene var enda høy;e1re, 
svarte vissøyren t-il 5,12 kg smør og leidangen 
tit 3,86 kg, mens hud- •og 1nelprrsen fremdeles 
offisiek var <len samme. 
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I 1520 har vi .en god del virkelige priser fra 
Bergen, og hvis vi sammenlikner dem med skatte
sansene, får vi øynene opp for hvordan sikattei,nn
tektene holdt på å bli helt bo1~te i ,inflaisjonen. 

V:issøyxes.at,sen for fuHgarder, 4 ertoge:r, ble nå 
beta'1t med 8 ,album, og det var i 1520 prrsen for 
8 mark smør (1,72 kg), eHer 1/o ku:hud, og lei
dangen, nå betalt med 2 skilling for en fnllgard, 
var prisen. for 6 merker smør (1,29 kg) eller 1/s 
kuht1d. 
, I 1560 var inflasjonen kommet enida lenger, for 
da var 8. album :i Oslo pris'Cn på 21/3 madr (572 
g) 1smør og noe over 1/i2 kuhud, menis 2 skiHing 
s:varre til 2 merker (430 g) 1smør ·o,g 1/i2 hud. 
-.. Jeg har her brukt brøkdeler av kuhud i utreg
ningene, men det er hare av praktiske grunfliCr. I 
nyere tid ble det regnet 12 kalvskinn mot 1 ku
hud, og -sannsynligvis var det ,slrk også i middel
alderen, men vi vet det ikke eikkert. I aUe foll 
kan vi se at de støxre gai,dene på Ringerike om
kring år 1560 ikke betalte mer, enn verdien av 
bortimot 1 kilo smør eUer ha'1varmet ka:lwkinn 
dler vd 2,5 kg mel eller. malt pr. år i gj'ennom
snitt :i faste skatter. 

Forings:s,ætsen på fuUgar<ler, ½ daler, var i 1560 
prisien for 1 kuhud, eHer 2 sauer, -eUer 46,3 kg mel, 
eHer 5,17 kg smør. 

Denne ,skatten innbrakte da i a:11-e fall noe, men 
,den var ikke en &å tung utgift for bøndene som 
vi:ssøyren var den gangen den først ble innført 
omkring år 13 00. 

I nyere tid var gjengje1idcn og efostrasikættene 
utgifter som kom til å veie tyngre enn både fo
ringen og de eldxe ·skattene tH ·sammen. Gj engjer
den i 1529, 1s'Om gi:kk med 24 skilling eller to lodd 
sølv -av aHe ·garder, svarte i verdi til: 72 merker 
(15,43 kg) smør dler 1½ kuhud, dv:s. verdien av 
'Skatten lå betydelig over verdien ,av viisisøyren på 
sitt høyeste, det er i det hele nok en vi,rkelig tung 
skatt, og vi :ser <la og-så at det er en ·del bønder som 
enten s,tåt til I'est eller får slippe med halv skatt 
fordi de er .fattige. 

Eks.traskatten eller ~ands:katten var det dobbelte 
av .s:atsen for foring, ,slik a,t i ,de åren:e da det ble 
betaJ.t både landskatt, foring og de gamle små
·ska:ttene, pfoss ,de mindre ekst11ao,rdinære skattene, 
ble skattetrykket betydeliig større enn det hadde 
vært i middelalderen. I et tilfeldig valgt år, f. eks. 
1620, mætte ,en bonde på en fullgar,d ut med 1 
daler i lands,kat:t (96 $-killing ,i daleren), 60 skilling 
i bygningsskatt og 48 skilling i foring, pluss 5-6 
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skilling i lerdang og vissøyre, ,dvs. ca 21/s dal,er. 
Prisene hadde riktignok nå steget enda litt fra 
15 60, slik at tafostprisen siom gjaldt for landskyld
betaling nå var 3 daler for et skippund mel eller 
malt (av bfa11dkorn, ca. 185 l~g), og et biismer:pund 
s,mør (24 merker = 5,14 kg) kostet 3 ort (72 skil
ling) . Likevd var d'et at:~illig smør eller mel som 
skulle til for å dekke skattebeløpet. 

Den &tore kontribusjionen i 1644 var på 12 daler 
pr. frcllgard, o,g ·det må ha vært en hard byrde 
for selv gansike ,store ga11der. Det ,sviarte til ve1,d~en 
av ca. 740 kg mel eHer malt av blandkom eller 
ca. 82 'kg smør. Nå har vi en del oppgaver s:om 
gjør det mulig å regne seg fram til avling og ursed 
på g-ardene på Ringerike på denne tida. En større 
gard som f. eks. Folum, med en landskyld på 50 
Hspund, hadde i 1659 3½ tønne blandkorn i 
tiende og en ut!sed på 8 tønner i 1660. Hvis opp
gavene er riktige så noenlunde, og hvis vi regner 
om tønner til skippund etter vanlig forhold på 
Ringerrke (1 tønne kom regnes likt med 7½ lis
pund), får vi følgende regnestykke: 

Landskyld: 277,74 kg mak eiler pengeverdien 
av det, Kontribusjonen: 740,64 kg ell:er pengever
dien av det~ Tiende: 244,02 kg eller pengeverdi,en 
av ~let, Såko:rn til neste år: 545,48 kg. 

Sum: 1,807,88 kg blandkorn. 

Avlingen må være ti ganger tienden, altså 2,440 
kg, slik at bonden i dette tilfellet bare v,ille ha 
igjen 630 kg av kornavlingen ,til eget brnk, eller 
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fat over ,sjettepartcn. Nå hadde naturligvis bøn
dene ildre bar,e komavlingen å falle tilbake på~ 
avdråtten av buskapen kunne også tas med til dek.! 
ning av utgifter og til livberging, men uten de 
ekstrainn:tckter 'Som bøndene på Ringerike på den
ne ti:d hadde av skogs,arbeid og kjøring tH siagene 
kunne nok ikke et slikt skattetrykk opprettholdes. 
Det var da også bare under krigen at kontribusj,o
niene var så høye, siden ble skattene som før nev.nt 
utHknet mer etter ga1xfons evne. Men i tiUegg ti1l 
skattene kom i krigstida utrnstning av ,soldater o& 
diverse proviantutredninger, levering av hester og 
utstyr 1som det tak lang tid å få eJ."statning for, og 
i uheldige tilf eUeJ.· 'Også krigshandlinger. 

Som et hovedresultat av denne undersøkdseri 
må vi kunne si, at skattet1ykket på bøndene i mid
delalderen vanligvis var moderat, og mot silutteri 
av middelalderen var ska,tJten-e 'svært lempelige. 
Derfor ser vi da også i regnskapen:e a:t opp til ca. 
1630 kom skattene inn uten altfor mye bråk, men 
etter 1630 begynner det å bli vanskdig:ere. Om
kring 1650 var :skattene svært høye, og uår og 
andre vansker nettopp da må ha gjort det van1ske
lig for marrge. Derfor ligger det alltid sammen 
med ,slmtteregnskapene tingsvitner fra bøndene på 
tinget om hvHke ga1,der som har ligget øde og 
de.dor i'kkie kan gi skatt, og d:et kommer ikke få 
søkn:a:der om nedskjæring av landskyld eller ned
settelse i en annen gardkfas.se, således f. ekis. for så 
pa;s-s store garder som Bråk, Krakstad og Rå, som 
a:Ue var gamle fullgarder. 
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STUDENTERTOG 
Av FR. SCHJANDER 

Sommeren 1839 dro 150 !Svenske studenter fra 
univ,erisitetet-i Lund over Ore:sund etter innbydel
se fra student6r ved Københavns universitet. I 
flere år hadde ,små grupper studenter hver som
mer vært på heisøk hos hverandre, uformellie og 
improviserte turer over Oreisund av helt privat 
kar.akter. Etterhvert ble det knyttet sterke venn
-skapsbånd og stiftet varige bekjent'Slkaper, og i 
1839 fant de køb'enhavnske •studenter at tiden var 
inne t'il å arrangere en fdle:s1·erse for sven:skene ti-I 
en -s•ammenkomst i Køhenhavn. Dette studentikose 
arra11geme11tet ble -innledningen til de slmndirra
viske studentertog som ble arrangert i d-e nordi-ske 
hovedsteder og universi·tetsbyer med uregelmessige 
mellom.rom i åre1i:e frem til 1875. Det året g~ldc 
det si;s,te av ialt 8 tog. 

Sitndente1~togene gikk etter fast oppSilcrift og 
ruteplan. De1takeme ordnet og be.talte selv felles
reisen frem ·og ti1lbake, men oppholdet, -som var 
basert helt ut på privat innkvartering, og alle ti1-
st-elning'er og utflukter ·og ane.hie utgifter ble be
talt ·av vertskapet. SelskaP's:r-eiser i denne form var 
noe nytt og i mangel av en bedre betegnelse fikk 
de det noe misvisende uavn: Studenter-tog. 

Sammenkomsten '~ København i 1839 var nær
m:est et ·se1skapelig p·riva:t -arrangement, helt uten 
offentl:ig preg. Selv ikke universitetets professorer 
var med, heller ikke -andre 1·epresentanter for un'i
versiitetene. 

I 1842 var dc.t igjien sammen:komster i Køben
havn og i Lund, med større p-1°ogrammer, . men 
fremdeles nærmest .av privat 'lmrnkter. !vkn så -
året etter i 1843 tonet lstudent'en:e flagg. Da sto de 
frem som forkjemper:e for Skandinavismen, en be
vegelse som hadde til mål de 3 rrordilske rikers 
politiske og kultureHe· enhet. Det var studentene 
fra Nordens eldste universitet, universitetet i Upp
sala ( opprettet i 14 77) som det året tiiJlyste og inn
bød til et o.ff entlig og bredt ·anlagt Mud-entermø-te 
med en rekke fremragende og kjente takre under 
Skandinavi:smens fane. 

Inntil da hadde folk og myndigheter sett med 
velvilje på istudentermøten:e iog forbrødningen over 
fandegren:s·ene. Det meste ,av t.i:den gikk med til 
endeløs1e taler, svada og hje1•telig :selskapdig sam
vær og bege1,svinging, kanskje li-tt ut over ,det •søm
melige. Med litt v'elvjlje og overbærenhet lot det 
seg imid1e·rtid altsammen tilpasse det ·solide bor
gerlige adf.erdsmønster ,som da var gjeldende. Men 
da S!kandinavi.smens fane ble .foldet ut ble det 
ståhei. Alt Me gjort for å forpurre møtc't i Upp
sala. Myndig.hetene benyttet de smålå•gs1te og sim
pleste midler for å hindre deltakerne i å komme 
avsted. 

Ja, både den svenske og den dan:ske kongen 
tok pe.r.sonlig ·affære hak kui]'iiss-ene. Dette gju:rd-e 
·selvsagt lStudentene store og betydnsingsfu.He i 
egen innbildning, de ·så seg selv 6om fo.rf-ulgte 
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misjonærer. Da de danske ·studentene kom t il Sve
rige ble de møtt med ubeskrivelig begeis1tring av 
<Sine brødre der. Vel hjemme igj,en, va.r •stenmin
gen fremde1es på topp. De stiftet «Skandin·avi:sk 
Samfund)). Det ble omgående forbudt av myn
dighetene, men dukke't sene-re opp -~gjen som «Skan
d'inav~sk Selska.b». 

Studentene lot seg i:kke stanse og ideen om et 
s:tort en:ig Skand:in-avia fieng,et i vrde krets1er. Og 
statsmyndighetene ga etter. 

Hvorfor var de som hadde ansva.re,t for landets 
ve og vel på vakt mot Skandin:av.i!smen? En tanfoe 
som for oss såv~sst ikke vi11ker -avskrekkende! 
Grunnen var vel den, at de erfarne statJsmenn i 
Norden v11siste at en bevegel'se som denne, båret 
frem på -en ·stemning.slbølge, alltid burde mø.tes 
med nøktern skeP's.i:s. Når det het 1Seg at dett var 
studenter som sto bak, så betød det ikke at det 
bare var situderende ungdom. Det var, kan vi se 
av delta:kerlister for istudenter.togene·, de «stude,r:te>>, 
det vil si akademikere ·i a.Ue a,ldre, det var landets 
ånds·elite •som var engaisje1·t. Da var det alvor! En
delig må vi se denne sterke motstand når det 
gjaldt nye ideer og impuJ-s.er på bakgrunn av de 
opprivende 50- 60 år som var gått forut, en ka;ta
strofetid med kriger, revolusjoner og nydannelis,er. 

Svensk studenterbesøk i Norge i 18 51. 
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Ingen folte seg trygg for gjentagds·er, hverken 
fyrste el:ler folk. Enhver ny i•de, po.Ji-ri:sk, sosial 
eller ·ku'ltureH, var uønsket. 

Ette1,hvert kom un-i<ms:tanken i bakgrunnen, bå
de i 's1tudenterkrets-cr og bl•ant folk ellers. Istedet 
tar mere prnktiske ideer og tiltak form. Når dette 
arbeide i årene1s løp har båret så rike frukter skal 
det ikke glemmes at det var de nordis:ke akademi
kere oom med s:ine ~tudenrertog sikapte en folke
opini•on for denne pra1ctis:ke Skandina:v.i!sme. 

Det er ganske bemerkeJs.esverdig og ·en triumf 
for pionerene at kongene s:elv tok opp ideen og 
gikk i •spi'Ss:en for den videre utbygging av samai·
beidet mellom de 'SJkanduravi,sike rand - ·og,s.å po
litisk! I 1853 ble det f.eks. enighet om feHes skan
dinaviske nøyt1·a1i:tetsregler og -i 1863 kum tilbud 
fra svenskekongen til kong Fredrik VII om et 
forsvarsforbund. Det v:arte da heHer ·ildre lenge før 
kongene •stirre seg oom de høye beskyttere av stu
dentertogene! 

Ti!l. d~t grunn-leggende første offentlige skan
d:in:aviske !studentermøte i Upp.s1afa møtte ingen 
representanter for de no,rske studenter. Det norske 
Studentersamfund sa. nei ta!kik til innbydeJs.cn med 
en lite overbevisende unnskyldning. Grunnen til 
denne avvis·ende holdning var vel den a.t nordmenn 

på den tiden ikke 
kuooe tenke seg fri
villig å gå i:nn i 
sikandinavi1sk foæ
ning, det hadde de 
fått nok av. 

En enslig nord
mann mø,tte allike
vel opp, som pl"liivat
mann o.g for egen 
regning, på det før
ste møte i Upp.safa. 
Det v.ar stud. jur. 
F. T. Rambech. Det 
hle i d'en an}edning 
under møtet holdt 
en tale for det no,r
ske broderfolk som 
Rambe-ch be-svarte. 
2 finske studenter 
som også deltok 
uten å væ1se repre
s·entanter for stu
dentene ,i hjemlan-
det, ble bortvist for 
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alltid fra universitetet da de kom tilbake til Hel
singfors. Og den danske dikteren Gio1dsd,mid:t 
fikk 24 dage1,s fengsel på vann og brød for en 
artikkel om møtet :som han skrev da han kom 
hjem. 

Når studentersammenkomstene t~l å begynne 
med var 1så siterl~t preget av politik'k, av Skandina
vismen, var det nødvencUg å få nordmennene med. 
Uten dem var j-o Skandinavismen bare tomm1e ta
lemåter, ingen realitet. 

Til det neste skandinaviske studentermøte i 
København i 1845, det andre 1i rekken, ble det (SOm 

i 184 3 sendt høytidelig innbyddse ·til s-tudenrene 
ved ,samtlige nordrske univetS'iteter. 

Det 1,0,1,ske Studentersamfund tok også denne 
gang temmelig uviltig mot innbydeiiS·en. Det ble 
il~ke rent avslag som første gang. Men det ble sagt 
tydelig fra ait det var en ·ren privat sak om noen 
ville reits·e, og at de isom kunne tenkie:s. å ville dra, 
på ingen måte •skuHe anses 1som represent<anter for 
norske -studenters interess·er og innistilhng. I skrift 
og tale ble det her hjemme ,gitt uttrykk for b'eikym
ring da <leit vrs-te ·seg at det ikiJce v-ar så gan:ske få 
som vine ti-I møt-et i København. Man var redd 
for at de -som reiste ikke tydelig nO'k sku'lle gi til 
kjenne at de var nordmenn, rkkc ·skandinaver! Det 
var 144 som rei!ste, og de forstod å hevde seg. 

Det er på derme bakgnmn vi må ,se studenter
toget ·ti1l Chri•sti-arri:a i 1851, elet tredje møte i 
rekken. 

Ti'l trovs for den sure skepsis, den trege mot
vilje og den sterke mi!sitenks'Omhet ;som V'ed tid
ligere anledninger var lagt for dagen foa nord
menn'ene-s ,side, ble studentermøtet i 18 51 ·en heh 
enestående begivenhet, j-a det var kanhende høy
dcpunkt'et i hele rekken av de 8 møter som i åre
nes løp Me holdt. Byen Mod på ende! Hele Stor
Oslos befoHming, med ,svenskekongen i spi'S'sen, 
var aktivt med p·å å ·skape noen uforglemmelige 
fos-tdager 1så strålende a.t deltagerne s.trømmet o•ver 
av begeistring, av takknemlighet og av - forbløf
fellse! Vi må nøye 0s1s med å gi et kort referat. 

Båter, brygger, trær, ,gjerder, hustak og fest
ningsvoller var ,tett besatt av en begeistret folfoe
ma:sse ·da de \Svenske ·studentene ·kom med damp1slnp 
til Oslo. Under endeløs ju'bd dro de gjennom 
byens gater og spredtes etterhvert rundt i hj·em
mene hvor -de 1silmll'e •innkvartereis. Om kvelden var 
det fest i FrimuretlQlsjen med en av.sikrek'kende lang 
rekke talere og sanger. Dagen etter var studentene 
kongens gjester på Oskarsha11. 

<1Anna Colbjørnsdatter11 omdøp; til 
«Harald I-I.årfagre 11. 
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Tredje dag gi•kk turen til Ringerike. Det ble uten 
sammenli:gning den -største ·opplevelse for delta
ke,1·111e. «Ringerikes bønder hadde innbudt O'SIS til å 
se dereis -skjønne hj-em og bø!l'derne fra Aker sogn 
ville kjø11e QISS ut tiol dem», Jeiser vi i den danske 
beretning foa møt-et. Kl. 6 om morgenen dro et 
endeløst tog av kjøretøyer fra 0S110. Alle akade
mikere 'kunne -de-lta, også de s:om ikke -offisidt var 
møtedekakerie. På }onsrud, øverst i Lommedalen 
var det frolrostpat~Sle. Når vi leser at det gikk med 
20 000 ,s,rnørbrød 1som lommedølingene hadd·e 
smurt, og ti'Isvarende kvanta øl, får vi en forestil
ling ov hvor nrnnge det må ha vært med. En sang 
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«Ved foden -af Jonsrud:klcven», skrevet av C. P. 
Riis, ble utdelt og ,sunget. 

For de som valgte å ta ben'a fatt over Kroksko
gen var det servering av øI på Lang.ebru og .i\i1'idt
skogen. På IOeivstua var det opphold med full 
oppdekning. « Under fanfarer ·01g lurernes klang» 
gikk man tilbordiS, til mat og øl og vin, og en sang 
av Jørgen Mo,e: 

Træd ud p1aa Fjeldets Styrtning her, 
Og lad min I-Ijeunlbygds fagre Dale 
En ·Samlet Hili&en dr-rstig tale 
Til dig fra Landet fi'ern og nær! 

Også vVergelands «Til klevens svimlende portal» 
ble sunget. 

Serveringen ble besørgC1t av artilleris:ter i full 
uniform. Etter flere 1sanger og mange taler toget 
se!silrnpet ned kleiva tri Sundvolilen for å Mi fraktet 
med båter oppover Steinsfj,orden til Hung·erho1t. 
«Det var R:ingerikos egne beboere ·siom nu, frivi•l
lig likesom Akers, gav oss befordring». Tandherg
moen var samlings1s,tedet og her ble det i løpet 
av kvelden og natten ,avviklet en strålende fest m:ed 
sang og mus~ld,, folkedans og Iyrved.::eri, og den 
tradisjonelle flom av 
taler, fra rrorsk side av 
prosten Bruun i Nor
de.rhov, pastor Broch 
og amtmann Blom. 
Enkelte ta,1ere berørte 
såviidt den gamle uni
onstanken, men det er 
karakteristi:sk for den 
strnmet1dPing som s.tu
dentermøtene hadde 
ta'tt æt det var den ær
værdige Grundtv1ig, 
folkehøysko:lens for
kjemper, som bk hilst 
med sitørst begeistr•ing 
og høstet det s-terkeste 
bifall av talerne. 

Natten tilbraktes 
rundt på gårder og 
plastSer, i uthus O'g på 
låver. Dag·en etiter dro 
deltakerne samme vei 
t'i'lbake til Oslo, til fes
ter på Klingenberg og 
avskjeds:fest i Frimu
rerio.sjen. En s:tor skuf
felse hadde det vært at 
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Uppsala~,tudentene ikke hadde væTt med på s.tuden
termøtet i Oslo i 1851. De hadde måtteit mekle for
fall fordi tidspunktet falt 1S'ammen med store f.est
lrgheter ved Uppsa1a-univ-cTs•itetet. Men Oslo-stu
denten·e var ikke snauere enn at de året etter, som
meren 1852, arrangerte et ·studentermøte i Oslo 
for bare U ppsala-studen.ter. Riktignok fikk gje'S
tene ingen tur til Rtngex.ike, de måtite nøye s-cg 
med å bestige - Kolsås med påfølgende fest på 
Helgeruclhøyden i Bærum, men ·e!Hers var møtet 
preg·et av den samme begeistring og hjertelighet 
s'om det første. På O'Sikarshall ble deltakerne denne 
gang traktert med kongens champagne. 

I 1869 var det igjen Norges tur til ariran
gere studentermøte - det ble det neist &.iste i 
rekken. Dette møte ,,ar blottet for politiske inn
slag, det va.r «Den prakci1sike Skandinavisme» 
6om nå var kommet på programmet, et imn
arbeide mellom unriversitet,ene, ,skolespørsmål og 
da førs:t og fremst folkehøyskolen. Det ble 
holdt forelesninger og foredrag med etterføl
gende dis'kusj,on, •tilpa•sset studentenes forskjellige 
fag og intereisiser. 

Uppsala-studentene bestiger Kolsås i 18>2. 
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Men festltgheter var det t1,oss alt! Og tur til 
Ringerike! Denne gang ikke over Krokskogen, men 
den nye veien over SoJiihøgda, R:ingeri'ks:vei·en og 
Svangst1,andveren. I 140 vogner dro de avsted kl. 
6 om morgenen utover Drammensveien. Mange 
mennesker var alt på bena, de .sto 'langs veien med 
blomster til gjestene, ·sang og vinket. I Sandvika 
var det arrangert en blomS1terhyklest. Og langs 
Ringeriksveien va·r det r'eitst bloms•1:e1~smykkede 
æresporter. Ved pla1ssien Tyskland 'som ligger ved 
veien midtveis mellom Sandv,ika og Sol.Jihøgda 
rastet selskapet og fikk servert forfriskninger. Rin
gerike ble hitst av deltakerne med vill begeistring 
og hurra1°op da de kom frem gjennom Skare.t. Ved 
Næs ·stanset vogntoget. «.Merkesmennerre» som 
var fordelt i vognene med jevne meJlomrom mar
sj erte inn med sine små faner som ble P'la111tet på 
tunet. En <<spisevrse» bl,e utdelt og 'sunget etter at 
deltakerne hadde plassc1•t sieg ved småborder :rundt 
omkring på grønnsværet. Under måilitidet, hvor 
3000 smørbrnd gikk med, ble det holdt taler og 
sunget en sang av Bjørnson 1ncd 12 lange veris-, 
deretter flere ta'ler og som avslutning 2 s:anger. 
Mens de spi•ste ble de overrnsiket av ·en viold:siom 
tegnskur og alle krøp uncler bordene. Men stem
ningen var like høy! Den unge kandidat Yngvar 
Nielsen, 1sen:c-re professor ved Osilo Unive1·s'itet, 
forteller ,i et brev til sin forlovede om deitt:e inter
meS1s·o: «Jeg ·satt under et bord med Wachtmeister, 
et fat \Smørbrød, to da:nske studenter, tre fJæsker 
øl, en dram, en norsk student og en fla•ske is:herry» . 

Etit'er et par ti1ne11s opphold på Næs gikk del
takerne ,ombord i dampskipet «Anna Colbjørns
datte1·» 00111 med 2 store pramn1er på is:lep ·satte 
kurs mot Vikersund - «och så gic'k farden framå:t 
ofver Tyrifjordens djupblå 1stiHa vatten, en fard 
så fortju1s1ande skon, som endast drommen brukar 
kunna må·la», ]eser vi i •den ,svenske 'beretningen 
fra studentertoget i 1869. 
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«Anna Colbjørnsdatter» var et av de mange 
dampskip .som i de årene ble ·satt inn i trafikken 
på Ty1,ifjortden. Den fikk •som alle de iandre en 
begivenhetsrik historie. Båten var bygget og le
vert etter bestiHing i 1862. Den hadde et visist 
lukisuspreg, beregnet på turisttrafikk i sommennå
nedene ved !Siden av den ordinære trafikk mellom 
Hønefoss. og Svang1strand. Næs og Vikersund var 
faste all'løpssted, ellers, vari•erte anløpsstedene fra 
år til år. «Anm Colbjørnsdatter» ble ingen god 
forretning for erernc, a:k i 1864, 2 år -erter at den 
var ferdig, ble den solgt på auifosjon. De nye 
eierne fo1"'Søkte ·seg også i trafikken på Tyrifjorden, 
men g;a opp i 1868. Til tm•en med •studentene i 
1869 var båten leiet fo1· anledningen. Da var den 
ave.rtert 6lS1alg<s, et sa:lg som først kom istand i 
1871. Det åreit ble «Anna Go'lbjømsdarter» omdøpt 
til «Harald Hål-fagre» og •satt i fart på Rands.fj'Or
den. 

I Vikersund ble deltakerne mottatt med kanon
salutt og mus.iikkfoniarer, og med blomsterregn 
av stedets unge damer. I Drammen s:tod hele 'byen 
Idar ti:l å ta imot dem med åprl'e armer. Her skul'le 
de overnatte og aUe var •inn:kvartert privat. Natte
;9øvn ble det ikke stort ·av, ser vi av referatene, 
det hle en sammenhengende strå-lende fest fra be
gy1mels1en til slutt, med byens honoratiores: i spis
•sen. Nes1te dag dro studentene videre med håt til 
Osfo hvor ·de ble hilst vdkommen tilbake med ka
nonsalutt fra festningen. Samme aften var det ball 
på Akershus ·og dagen etter avs'kj·edisfest og avreise. 
Dermed var det slutt med studentertog til No,rge. 

6 år •serrere, i 1875, gikk studentertoget til Upp
sala, Det ble det sits.te i rddæn av diisse St'Ol'!Stilte 
arrangem:enter -som utvi!Is·omt har hatt stor betyd
nlin,g for det intime samarbeide mellom de nor
diske land som vi kan glede olSS oYcr i dag. 

Fredrik Schjander. 
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Rektor Helge Fonnum: 

~t gammelt og underlig ucrs 
(HAR .DET VÆRT KJENT PÅ. RINGERIKE?) 

Under innsamling av fo}keminner i Al i J:-Ia-1-
lirngdal for vel en mannsaMer siden, kom jeg på 
gården Rimejorde i hovedbygden over følgende 
linjer S'0111 var vakkert malt på en kammersdør: 

Tr42 3lrk2 h8r2r 
2 lsk 11 t s22r 
S33g hvld v22d 
Gj8r d5 v31 
Bonden på gården kunne forteHie a.t hans beste

far hadde flyttet s.ruen og hadde da fått en av byg
dens rosemalere ti!! å mafo denne teksten på den 
fineste døren i huset, kammersdøren. 
· Bonden kunne fortelle meg hva linjene betydde. 

Imidleitid kunne en bonde i Nordbygden fur
telle meg at han kunne huS!ke at det på en gam
mel dør siom var blitt solgt til en oppkjøper av 
gamle ting, sto et vers som i normali1s·ert rettskriv
ning lød s.J.ik: 

Tro ikke hører 
Elsk alt ser 
Si hva vet 
Gjør du viI 
Dette er opplagt samme verset som på døren 

i Rimej•orde. Istedenfor t:allene var ·det altså s:att 
inn voka,Ier, og det således at vokalrekken a-e-i-o
u-y-æ-ø i denne rekkefølge er ,satt inn isteden for 
ta'Hreldcen 1-2-3-4-5-6-7-8. 

Fremdeles er dog teksten temme1ig gåtefu!I, men 
blir den ba:re Jest på rette måten, er det god mening 
i den. 

Som det sees, er det fire linjer med tre ord i 
hver linje. Main kan også se det s:li'k ·at det er tre 
loddrette kolonner med fire ord i hver kolonne. 
Vernet ·skal leises slik at i hver linj,e ·Les,es fø11st diet 
først·e ordet, dern:e's leses hele kolonne nr. 2 fra 
øverst til nederis,t og endelig .siiste ordet i linjen. 
Tekstien hliir da slik: 

Tro ikke alt hva du hører. 
EJisk iikke alt hva du ser. 
Si ikke alt hva du vet. 
Gjør .i:k'ke a.Jt hva du vil. 

Dette .'er god fo.•svisdom. Men så godt som 
verset er, kan det neppe være laget i en fjellbygd. 
Hvor kan det være kommet fra? 

Jeg har vendt meg til fremstående arkivarer og 
museums.folk, men uten resultat. 

Det v~lle være av interesse å få vite om dette 
verset er kjent ·andre steder i landet enn Ha1ling
dal. 

Kan noen fortelle om det har vært kjent på 
R·iingerike? 

. .......................................................................................................... . lll ...................................................................................................... ,11 

(Bør Ringerikes Museum anskaffe 

fotografiske gjengivelser?) 

~H ~~ ~ 
~ ~ ~............................. .. . . . ................................ ~ l ~ 
:: ;:: : : : : : : : : : : :: ~::::::::::: :: :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : ::: 

I d.e siste fire årganger av h.efret «Ringerike» har 
jeg omtalt innholdet m. v. av 85 Rrngeri1l(1$,d,oiku
menter fra mellomalderen. Det ·er skjedd etter 
Diplomatarium Norvegicum. 

Hvert av disse årene •er det gjengitt et fotogriafi 
av et ·av diplomene. Og di:s1s,e fotografiene har væ1't 
vellykket, man kian nesten 1s:i1 at de fleste har vært 
vel så tydelige som originalene. Da ligger det nær 
å spørre ·om ikke Ringerike·s Museum burde skaffe 
seg fowgj1engivelser av ,a1!e meUomalderdokumen
ter fra Ri·ngerike. Det vi'lle jo bl-i en større affæ1·e, 
men det kunne veil fordeles p•å flere år - det er 
•ikke en sak .som ha:ster. 
· Blant de opplysninger jeg har gitt her j heftet, 
er o,gså. angivelse av hv•or hvert cnkdt originaildo
lmment nå befinner ,s:eg. 

Over til siste side. 
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Hønenstenen 
(VINLANDSSTENEN) SOM FORSVANT 

Av Arne B. Bang 

R111gerikes Museums bibliotek har fått en ny 
ti'lvefost i 1965. Det er «Hønen-Runerne fra Rin
gerike udgivne af Sophus Bugge». Denne avhand
lingen •er omtalt i en artrkkel i heftet «Ringerike» 
for 1954/55 om ((Den fors,vundne Rurresteiin ved 
Hønen» av H. V. I 1960 kom Hel'ge fogstads be
kjente bok (<Landet under Lei:da1,stjernen» som 
omhanclJ:er en ferd til Grønrands norrøne bygder. 
Ogiså her er Hønenstenen, emer la oss heUer 'kalle 
den Vinifandssteo.en fra Hønen, omtalt 'Og vi kjen
ner Ingstads arberde med å få lokafa,ert srenen. 
Dette arbeidet har interessert ·fol'k på Ring1erike, 
og det er nok mange som bruker øynene og ten
ker 1Sit1t om hvor stenen kan være. 

For folk som forts1att er på jakt, ·foan det være 
av betydning å kjenne litt mere ti-i stenen og det 
\50m vi:tes om den i:fø'lge Bugges skdft. Den er 
ca. 2 alen lang, altså ca. 125 cm. Den er 8 tom
mer -bred (ca. 21 cm.) og 4 tommer cy,kk (10,5 
cm.). Det er derfor ikke noen ·særlig stor sten man 
skal ,se etter. Runeinrrs!ln,iften står på den ene 
smalsiiden av stenen, og runene fyller på det nær
meste opp hele denne. De er derfor noe und'er 
4 tommer høye. Innskriften bk avtegnet og skisse 
av stenen utført av Lorentz Drderick Kli.iver i 1823. 
O11iginakn ha!S i:kke lenger, men en kopi ble tatt i 
1838 av sto1·ting,spresident s:enere stiftamtmann 
Christie, iSlom også skrev av Kliivers he-retning om 
funnet av stenen. Beretningen er gjengitt hos 
Bugge som følger: «På Halden el:Jer Lien nedenfor 
Tandberg-Gaardene, tet ved det Sted, hvor Løn
gangen formodes at være, er en beitydelig Kæm
pehaug (mellom Ga-arden Hønen og Tandberg). 
I denne, tet under Jorden, blev for nogle Aar 
siden funden en Runcsteen 2 Afen lang, 8 Tom
mer bred og 4 Tommer tyk. I Tykkelsen paa den 

ene Si:de findes forestæa•ende Runer meget svagt 
indridsede s·a-a jeg med :støt'Ste Møie har lrundet 
copiere dem.. 

Stenen er nu i 'bemeldte Præs.tes Ej,e, der vil 
anbringe den som en Zirat paa Høien, hvori den 
fancltes». 

Pre'Sten var res. kapd'lan i Norderhov fra 1814 
ti•l 1824, Henrich Andrea's Brock. Bugge anforer 
videre at •antiqvar Aren1t var på Ringerike høsten 
1817. Han hai- omtalt stenen, som altså må være 
funnet før den tiden. 

Res. kapdfan Brock ble sognepre1st å., Askim i 
1824. Han døde der i 1833. KaHet et'ter ham ble 
ikke besatit i de fire følgende år, men Christopher 
Wessel Støren, :som var søm1 av -stedets sogn·ep1,est 
Abraham vVilhehn Støren, var farens pers. kapallan 
til 1828, da han ble utnevnt til res. kapellan. Han 
døde alt i 1834 ·og Ifa111s Strømsøe ove11tok. Dette 
nevnes fordi det i Ringerikes Blad for ,Jø1,dag den 
3. desember 1898 finneis følgende redegjørelse an
gående Hønenstenen fra ·sogneprest Peter Fredrik 
Brock, ·sønn av Heinrich Andrea•s Brock ,s,om er 
nevnt ovenfor: Paa kapdlangaarden Hønen fand
teis der ingensomhelst kjæmpehaug, ikke engang 
nogen.somhe:Ji.st spor af en s-aadan. Den omspurgte 
runesten blev fonden i den ager, som ligger ø,s:ten
fo.r det af mig opførte saakal-dte Bakkehus. Gaar<ls
karlen fortalte min for, at arden eller plogen hav
de skuret som paa en læ.ngere stenhelle. Min far 
lod derfor •stedet, som drengen havde merket sig, 
strakis opkaste og fandt temmelig nær jordsko,rpen 
den omhandlede runesten, og j·eg, som kjendte 
min fars interesse for runestene, anser det meget 
tV'i'l!somt, at han skulde have gjenlagt noget brud
stykke af stenen, om et ·saadant havde el<'sisteret. 



RINGERIKE 

Af min far ble ·stenen behandlet og fremvist for 
alle beisøgende som en gj'enstand a.f stor interesse. 
Der blev gjort en trækraik til den, og den blev 
benyttet som bord for dyrene, hvergang de skulde 
trakteres med (salt. Jeg erindrer godt Klfrwers be
søg paa Hønen og hans arbeide med at faa ,stenen 
aftegnet. Den var omtrent 1 ½ alen lang og gode 
3 kvarter bred. Os bøm blev der sagt, at den gaade
fulde skri:ft, ,som-blo:t bestod i en linie efter stenens 
længde, angav, at her vaT 1300 mand begravne. 
Jeg, som er født ·-i 1814, var 11 aar, da min far flyt
tede fra Hønen. Jeg har saa'1ec.leis en tydelig erind
ring om, ,at stenen fanc.kes paa gaarden i 1825. 

Da jeg som foapeUanaspirant kom tabake til 
sogneprest Støren i 1838, var stenen fo1isvunden. 
Den daværende 1,esid. kapellan Strømsøe og hans 
eftermand, pa,stor Krogh, foretog sig intet bygge
arbeide paa kapdlangaarden. Deri'lllod havde min 
fars utl):i:ddelbare eftermand og Strømsøes nær
meste fo1mand, Kristofer Støren, nedrevet den 
gamle drengestuebygning, som fandtes i min fars 
tid, og bygget en ny større bygning paa -en anden 
tomt med bryggerhus, drengestue og kammer med 
potetskjælder under. Under dette byggearbeide 
ma1a stenen være bortkommen. Efter min tilhage~ 
komst til Norderhov blev der af løitnant, senere 
general Gram anst:illet en undersøgdse efter rune
stenen, og vi, som har kjen:dt Grams ualmindelige 
energi, ma·a være overbevi•st om, at undersøge1sen 
blev anstillet med al mulig gnmdighed. Stemrap
perne ti'l indgangsdøren blev opbrudte, vasked·e 
og undersøgte. Jeg var selv tilstede ved undersø
ge}sen . . . . Resultatet aif den af Grams ans.tiiHede 
undersøge'lse blev dette, som jeg en.dnu den dag 
i dag maa b1i:ve staaende ved, ,at vi alle var enige 
om, at stenen maatte være fo1'.svunden unde,r Kri
stofer Støren1s opførelse af den nye drengeistuebyg
ning, og ·at den muligens først, naar denne bygning 
bliver nedreven, kan komme for dagens lys.>> 

Vi ser av dette at stenen var forsvunnet i 1838, 
og at den bre brukt til saltsten ial'Ifal1 frem ~il 
1825. Alt annet iser ut til å være gjetve11{. 

Kan det allikevel tenkes at stenen kan finnes 
igjen. Det er vel muligheter. Hittiil har alle anta
gdser gått ut på at stenen må være lagt inn i en 
grunnmur, eller at den er brukt ti4 et annet mur-
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arbeide. Det kan jo være trolig, når det tenkes på 
at den ikke V'ar me·re aktet til hverdags enn at den 
var trukket inn som bruksgjenstand i gårdens drift. 
Det kan vel allikevel tenkes også andre muligheter. 
Det er kanskje i:kke engang sikkert at stenet1 finnes 
i nærheten av Hønen. Den klan ha blitt fraktet 
vekk til et eller anne,t formål. Vi vet at det ogiså 
er forsvunnet andre stener fra Ringeril{'e. Kan det 
tenkes at de ~ e_r blitt samlet sammen for 6enere 
undersøkelse? 

Sophus Bugge var personlig på jakt i 1901. Han 
rdste tiil Ringerike om høsten. Han fiorteHer: 

Den 18·de, 19de og 20de September blev, efter 
en med Eieren af Ringvold Hr. Anders Strande 
truffen Overenskomst, under TH:syn af Cand. 
theol Engebreg't Færden alle Stene i Drengestue
bygningens Grundmur samt i en derværende Skor
s:tenspibe og Bagerovn paa Gaarden udtagne o,g 
eftenseede; men ingen Runeisiten blev der fonden. 

Ogsaa en paa Grund af et Rygte sene,re fore
tagen Undersøgels,e af en muret Sti'krende under 
Veien i Nærheden af Gaarden Hønen var frugtes
løs. Flere andæ Forsøg paa at faa opsporet Stenen 
har ligesaa !idet ført til nog·et. » 

Hvorfor kan det være viktig å få tak i stenen. 
Jo det gjelder ordet «Vinlia:nd». Magnus Ols,en er 
ikke enig i Sophus Bugges tolkning, men men-er 
det står « Vin·kalda» og ikke « Vinlandi» på stenen. 
Har Bugge retit, er stenen det eldste vidnesbyrd i 
Europa om det Amerikanske fastland. Stenen sdv 
'Irnn gi svaret. 

Det er for tiden sitor i.nteres,se for den norrøne 
bosetning i Vinland. Det er meget som ifølge 
Ingstad og også J. Kr. Tornøe ty,der på at det var 
adskillig koionisasijon frem til i 1300-årene. At 
koloniene på Grønland og i Amerika senere for
svanit, kan s'kyldes, de harde tider is-om fuJgite og 
kanskje ikke minst ,sjørøveruves:ene,t, som måtte 
lamme kol'Onier som var avskåret fra et efter man
nardauden avkreftet folk Vi kan veil ba,re ønske 
dem ,som undeJ:1søker og forsker videre når det 
gjelder norrøn bosetning vest for havet, lykke t~l 
i det videre a1•beide. Det skulle imidlertid være 
meget tilfredsl5tillende om det fra RingeI1ike kun:ne 
gi'S det bidrag at « Vinlandiss,tenen» ble gjenfunnet. 
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0. APRIL 10AO 

8. -MAI 10A5 
~ta ~inn-e,Ce4ten 

på i:lauq,u.ang, 

8. mai 1945 

Det var rimelig om både 9. april og 8. ma:i ville 
.bli minne,t i Haugsbygd. Få steder b'1e lS:å hardt 
rammet. Fra .Hønefoss til Jevnakerdelet brente 92 
hus,. Kampene i Kl~kiænområ~1et var •av de blo
,digiste. Flere· nordmenn falt her, og mang,e sivile 
ble off er for ·krigshandlingene. Det b'le nemlig 
jJrke gitt ordre· om evakuering -i Haugsbygd. Det 
.vax ·,gj'Ort :i Hønclo:ss. Man~e var Hyt:tet ditopp 
. fra Hønefos1s. 

· For å gi en repetisjon av det S'Om hendte for 20 
og·, 25 år sida, ,arrangerte Haug Ungdomslag en 
minnefos,t. Med kor og odcester i •spissen gikk en 
,stor ;Skare t\1 Minnleistøtta p'å Borger. Det var ri
_mdig a't det ble samlfog der, og at ar.t1angementet 
vakte ·oppsikt, fikk·en beyis for. Reportere fra flere 
Osfoav.rser va.r møtt fram. 

Kari Bol'laug 'ies•te «Til en faUen norlSk ·sotda;ti> 
av Elling M. Solheim, og kaJ;fskapeHan Ph. Einar

_1sen holdt minnetalen. 
Tyve år er gått ·s,i·den åket ble 'løftet av ,o,s,s, sia 

Einars>en. Det v'i i fem lange år hadde ventet, hå
pet, kjempet og 1s'tr.idd for, ble virkelighet. Igjen 
kunne vi tenne ly,set og la det strømme ut gjen
nom vin.duene. Vi kunne hø're ra,dio, heise flag
get, synge Ja, vi els'ker uten å rrsikere fengsel. .:__ 
Og det beste av ,alt: Gutta fra •skauen kunne kom-
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me hjem, de tyske konsentrasjons-reirene blie åp
net. Det ble igjen frihet, fred og jubel. 

l\tlen i den s·rore gleden var det mange bitre tå
rer. Ikke aHe fikk ise sine kjære igjen. Det er disse 
falne vi i dag hedrer, sa E.i:na11s·en, i det han la en 
krans av blå- og hvitveis ved Minnestenen. Gud 
.bevare minn1et Dere'S, og Gud bevare !'andet vårt 
og foUcet vårt. 

P.å Haugvang les,te Randi Nygård Haugsbygda 
.brenner av Elling M. Solheim, og dr. phi-los Henrik 
.Palmstrøm fortalte fra krig·en. Til'slutt ,sa han: Vi 
an,:te at freden vi'lle komme. Det ga O'SS krefter, 
,og vi tok s•avnene, for vi kjempet .for kommende 
gene.ra·sjoner. 
, Høydepunktet i wrange_mentet var hva tre 
,haugs,bygclihger hadde å ,berette fra første krigsda
,gcn. Karl J. \Venner be11ettet først. (Noen titlegg 
er tatt med.) 
: Dægene ettei; 9. april v,ar det mange p·å betsøk. 
Van.'ske]ig var det å vi!te. hvem en kunne betro seg 
-til. 

K ve1den før det vid<elige slaget, kom en innom. 
Han ga seg ut .for å være nordmann, og han g·a 
uttrykk for at det var ha:n som ,skuUe J:ed,e de 
no1°ske troppene over mot Jevnaker. }eg 1spurte 
sier Karl: Blir elet trefninger her i Haugsbyg,cl? Til 
det bl~ d·et svart: Nei, det kan jeg forsi:kre om at 
det -ikke blir. Første 1sitedet vi -t-enker å :stians·e den 
,ty1ske foamrykningen er på Moesmoen. 

I · tiJil.it ,til dette ble det t>il at vi b}e hjemme nat
.ten ·over. Om morgenen s1tod jeg tidlig opp, sier 
Ka-rl. Det var ved -.femtid1a, og det var .e.nda bare i 
g1·ålysning en . 

Jeg -så ut. Da så jeg to ~kikkelser som krøp fram 
ikke langt fra huset mitt. Det var lert å 'Se at det 
,v,ar tyskere. To skudd fra Klekkenomådet gjorde 
:det av med dis.se to tyskerne. De •tri;Het n'edover 
vei,s,kråningen. 
,. Straks var det hundrevis ,av ty1s:kere rundt huset, 

1

0g ·s•elv·om :sekkene var pakket, ,så var deit rrå uråd 
å tenke p'å å komme noen steder. Skrik, bråk og 
•skyting var det. Umulig· var det å holde rede på 
hva egentlig gikk for seg. Kulene fra Klekken 
peip om ·o:s-s, og jeg ·og familien tok opphold i 
ljelleren. Der satt vi, og b,rål«,~t 1tiltok. Verre og 
verre ble det, og oms.i:dier fornam "'i at tyskerne 
hadde fått en feltkanon inn på ·kjøkkenet. Hver 
gMg· den ble fyrt •av, ble det et forferdelig rist i 
hus·et. Leidag·et meUom golvene ble til fint støv 
som fylte kjelleren. 
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Da åpnet en tysker kjellerlemmen og l'Opte: 
Opp! Opp! Da var kjøklrenet og huset forøvr~g 
fullt av tyskere. En tysk feltkanon som var anbrakt 
oppe hos Eskestrand, tok p.i:pa på huset mitt et par 
meter nedpå, og huset var nå gjennomholet på 
kryss og tveris. Mange døde tyskere var det alle
rede. De ble lagt i haug ved garasjen. 

Vi ble ;så ført over til fjøset. ]'eg ble straks tatt 
ut, og jeg var da sikker på at jeg skulle skytes. Sig
rid, datteren min, ropte: Dere må ikke skyte far. 
Han •har ikke gjort noe galt! Og hvi•s dere sky.ter 
fia r, ·så 'S'kyt oss ane sammen! 

Ute ved veggen bJe jeg· ·stående med hende:n:e· i 
været omkring en og en h~lv itime. Da ll:'om en 
tysker og førte meg over til Bskestrand. Der stod 
husene i b.rann. Fra fjØ'set hørtes fryktiekge brø'l, 
men kuene brydde ingen seg om. Det knitret i 
tømmerveggene, -dyrene brølte og ty.skerne skreik. 
Han som ·skulfo føre meg i ,sikkerhet, pekte mot 
Eidahl. Der hol'dt den tyske kommandanten til. 
Med pistolen i rygen var det hare å lystre. A 'ktotn
me over veien og jordet var hv:sfarli-g. 

Inne i stuene til Eida.hl var det fuUt av tyskere. 
De •spiste egg, drakk og var mere eller mindre fra 
sans og -samling. Jeg b'le plæsse1°t på en benk. Straks 
fikk jeg et egg i hodet. Et til var tiltenkt meg. Det 
fifok jeg bøyd meg unna. 

Om ·en stund kom e:n befa,l,ingsmann -inn. Han 
ropte: Opp! Jeg spratt opp, ·sier Karl, og iS·å pektJe 
tyskeren mot døra. Det har over gårdsplassen og 
inn i kjelleren. To tyskere fulgte etter med bajonet
tene i ryggen på meg. I kjeHeren ble j·eg sittende 
alene utover ,dagen. Ut på kvelden kom Rasmu'S 
Sætrang 'O'g to av sønne!1'e til Dølerud, og aUe b'le 
der til ved firetida om morgenen. Da kom en ty,s
ker og drev oss ut, og da sa Rasmus Sætrang: Nå 
skyter -de ,sikkert oss! 

Det gikk ikke slik. Vi ble ledet foran et kom
pani tyskere. Og med det etter -oss, kom vi til 
Hønefoss. Kompaniet ble igjen i HønefosiS·, og vi 
- fortroppen - ble brafot tiil J en1banest1asjonen. 
Der var det ful'lt av norske fanger. 

Hvordan det gikk den øvrige familien, v.iisste 
.i'k'.ke Karl. Fru Emma Wenner beretter: Ut på 
ertermiiddagen første dagen bl-e vi jaget ut på veien 
mot Hønefoss. Der ble vi internert. 

De fleste av fangene :satt innesperret i Hønefo\SIS 
i fem ·døgn. Da ty;skerne brøt igjennom ved Klek
ken, spurte Wenner rektor Fo1mum, som var til
satt som fungerende, poHtimester om han kunne få 
se ti-I familien. Det mente Fo1rnum var vanskdig 
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å få -innvilget, men med en seddel fra Fonnum gikk 
jeg til den ty1sk•e kommandanten på Førrix. Ganske 
straks avviiste han et s:frkt påfunn. Det er kr•i1g, nær
mest roptie han, men tolken hjalp meg, og det ble 
or>dne-t sli'k at j,eg fikk pa•s,serseddel, for d·et s:tod 
vak!t hele veien over mot Jevnaker. 

Det gikk fra vakt til vakt, og snart var j-eg på 
Sætrang. Derfra ·skuHe jeg s•e huset mitt. Det va.r 
fortært av Helen. Hunden min var blitt igjen. Då 
den fikk se meg, kom den ,i. stor fart og hoppet 
like opp på akslene mine. Gjensynsgleden var 5tor. 
Sønnen min, Hermann, var jeg spent på. Han hod
de i huset like over vei-en ved Nerby. Ogs.å der 
kom en hund mot meg. Den hinket på tre hein, 
og fike mot kjellernedgangen g.ikk dC11. Jeg skjønte 
da at jeg fant dem jeg ·søkte i kjelleren. Nfon først 
viUe jeg avhve det trofaSlte dyret. Etterpå krøp 
jeg ned i kjelleren. Der fant j,eg sønnen, sviger
dat>teren og det femtenmåneders gamle bari1et. De 
var bnms.vid'de. 

Jeg vendte ti'Ibakc til Hønefoss, sier Kad. På 
Folkehøgskolen Mek jeg snakket med den øvrige 
fami1ie, og forferdelig vai~ det å berette om de-t 
jeg hadde opplev.et. 

Dagen etter fikk jeg vende tilbake. Det fø1~te 
j'eg hadde å gjøre, v,ar å få de døde i jorden. 
Gndbrand J enshagen l9pikret •en stor kiste av rna-· 
teriaier fra et skur 1som stod igjen. Den ki.s.tia kjørte 
jeg fram til kirken, Der tok Skrutvo'1d og Loes
hagen i mot meg, og likene bl,e lagt i en åpen 
grav. Da -salmen var ,sunget, bega jeg meg p1å veien 
hjem. 

Hos Syver Hurum fikk je:g leiet et rom. Der 
bodde vi under gjenoppbyggingen. 

Den første ordren jeg motttok etter dett-c var at 
fylkesmannen gjennom ordføær Gudbrand Jonrs
rud hadde gitt meg pålegg om å få de brenve dy
rekadavrene i j;orden. Bare hos Ole Martin Sætrang 
var det onikring etlrnndreogtyve dyr. De hang 
delvis i bindingene, og det var et frykteii-g syn. 

Tyve karer fikk jeg med meg. Vi laget lange 
grøfter, og s·å tok v,i kadavrene på bøJ.geblikkplater 
og ·drog dem til grøfta . 

Nils Olberg berettet: 

Det hendte no·e hos 0,515 på Enger også. Det viar 
i grålysningen om morgenen. Stik var det som foran 
en virkdig ..storm. Nesten guffent var det. 

Da begynte det plutselig å 6kyte. Om det var 
norske eller tyske skudd, kan jeg ikke :avgjøre. Men 
fra bekkefa1•ene på begge sider av hus·ene, krøp 
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det fram tyskere i mengdevis. Vi ·tok ~pphold i 
kjeHeren, men det ble mere og meæ guffent, og 
til ,slutt rømte vi over ,til fjøset. Det er gråsteinis
fjøs på E nger, og vi følte oss sikrere der. 

Gj·enrrom vinduene skimtet vi branner, og vi 
skjønte at det var Sætranggårdene som stod ,1 'lue. 

To kraftige granater rammet låven. Det forår
saket et veldig bråk. Kuene st:iod med rumpa rett 
i været. AUe brølte i, og <le skalv av redrel. Vi 
var selvsagt ik ke mindre redde, men å fo11søke og 
flyikte nå, det var rerre selvmordsforsøket. 

Da dette hadde holdt på ei tid, ble alle jaget u•t 
av fjøset. Det ble pekt mot nærmeste bekkefar, og 
så bI.e det å åle fram ·dit. Derfra ble vi jage t over 
til Nerby. Der var det fullt av tyskere. De maste 
verre enn ve1,s,t. Soldatene ble drevet fram med 
kraft, men sier Olberg: Jeg hadde inntrykk av 
a1t ,de ikke l;:,om dit de ville. 

Samtlige norsh.-ie ble stengt inn'e i kjdleren, og 
et øyelYlikk s·å -det ut til at vi skulle blitt igj-englemt 
der. T yskerne forlot stedet. Da hendte det: En 
dame med spebam på ·annen ropte på tysk: Dere 
kan da vel ikke være så ubiannhjert>ige at dere lar 
o&s brenne inne her? Døra ble virkelig åpnet, og 
så ble !Samtlige ført over ·til Martin Skøien. Ca. 
førti stykker ble det der, og blant disse var et par 
eldre ,som hadde vanskeligheter med å bevege •seg. 
Plll'tselig fikk en tysker -det .innfallet å dele OI.S'S i 
to flokker. En gruppe Me de O'\•er førti år, og 
den andre gruppen de under. De yng19te ble straks 
kommandert mot Hønefoss. J eg var blant dem, 
sier Olberg, og hva jeg nå fikk se, var ikke til å 
beisikrive. Så mange bi-ler i Haug1Sbygd har jeg aldri 
sett. De fleste hadde Røde Kors merke. 

Det hie en ytterst farlig f.erd. Kulene p·eip om 
oss, og da V'i' nærmet OiSS kraftledningen, lå den på 
bakken. En kom borti en tråd, og han fikk et fryk
telig slag. Det y,ar like fa rlig !t krabbe som å gå 
oppreist. Da vi kom over Sætrangstoppen, gikk 
det forholdsvis ufarlig, og straks var vi framme 
ved J ernbanesta·sjonen. D er var omkring ethundre 
og åtti IS:tykker. Uhyggel•iig var ,det ofoe, men det 
som kan6kjc reddet livet vår t, var det at rektor 
Fonnnm strengt hadde informert sivilbefolkningen 
å opptre 1rnrr.ekt mot tyskerne. Bare det kunne 
redde livet på de axresterte, hadde han ment. 

Fryktelig var det å se H augsbygda igjen. Hu
sene itil Eskestrand var fullstendig nedbrente. HolS 
Eidahl stDd vnningshusene igjen. Hos Ole Martin 
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Sættang og hos Brandsæter var alt borte. På Hu
run'll5ætrang stod husene. Huset til vVenner V'ar 
brent og ·dy.rene stekte. D et samme var t ilfelle både 
hos Ma1•tin Skøien oig ho& Nerby. Hus·et til Her
mann Wenner v>ar borte, og .forundret Me jeg da 
jeg fikk s,e at ·samtloige hus på Enger stod der. For
ferdelig var det å se dyrene. De hadde ikke fått 
•stell på :fem døgn. 

Olaf Borlaug berettet: 

I Loesgrcnda var det samlet tjuefem i fjøset hos 
osis. Også vi har gråstcnsfjøs. Flere fra Klekken 
hadde •tydd fram tii-1 oss, og blant dem var fane
junker Kriositoffer Næs. 

Så rent ille ble det -ikke hOIS oss, •sier Borfaug. 
Av og til merket vi kuieregnet, og en gang sprang 
en granat like utenfor fjøsgluggen. Det var nifst. 

Fanejunkeren Næs tittet en gang ut. Høyreist 
stod han og så mo't IOel~ken. Da falt d.il.5s:e ordene: 
Det er ikke vanskelig å se utover bygda nå. Hus-ene 
står ,i hvertfal:l ikke i veien for utsynet. 

Da vi skjønte at trefningen nærmet •seg, fant 
vi det riktig å forlate Lo1e. Vi melkeit dyrene og bar 
inn rikelig for. Innom stabburet var jeg etter en 
fles:keskinlæ. Brød og smør hadde vi med oss, og 
så kjørte vi opl)'Over mot Smeden. Vi slapp over 
v"e•i1en, og 1strruks var vi ved Maurhagen. Derfra 
hadde vi et fryktelig skue. Noen .steder var det en 
glødende -eldmørj,e nesten uten 1·øyk, og andre ste
der sli!kkeit vannelogen himmelen. 

Vi bte på ·skogen n'Oen dager, men da vi fikk 
vite at ty,skerl1'e hadde brutt igjennom, våg·et vi 
oss nedover igjen. Vi tenkte på dyrene som ikke 
.fikk noe ste'll. 

Hesten gilde villig hjemover. Vi kom over ved 
Smeden uten å bli anholdt av tyske vakter. Litt 
-av hvert var det å se nedover dette •terrenget. H e
lene uffet ·seg og syntes det v,ar forferdelig, men 
jeg sa til henne, 'Sier Borlaug: Se ikke til side! Se 
rett i haken på hesten! 

Straks var vi hjemme, og dyre-ne kunne igjen få 
stellet sit>t. 

Ingen hus i Loesgrenda var sikadet, men vi fikk 
sanne hva fanejunker Næs hadde sagt: Husene 
stengte ikke fur utsikten, nei. 

Gjenfoxtalt ved 

Sigv. Mjør. 
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' Xarl ']-. Wenners 
BERETNINGER 

A .ASLE-MARJA FRA STØALANDET 

As'le-Marj,a hette e;i enke som bodde nede ved 
Stø1alandet for en 60 år sida, fortel'ler Karl J. 
,venner. 

En gang hadde hu ei riktig vakker kvi:ge som 
hu skulle til PurvoHsetra med. Der lå fore:ldra 
mine, og hve,r sommer hadde de tre fjøs fulle 
med dyr. 

Asle-Marja kom med kv-iga s•i, og første dagen 
ville hu væra med dyra for å se etter hvor de 
gikk o,g hvordan kuene bar seg åt mot kviga hennes. 

Alt gikk lwa, og utpå dagen girkk Asle-Ma.rja 
hematt til setra. På vegen var hu innom her o,g 
der, og da hu kom fram ril setra, hadde hu et 
s,tort fange gras med seg -som hu l'a utmed seter
veggen. 

Dette graset skal du i morrå gi til kuene, sa 
Asle-Marja, da skal du sleppe å hente dem en 
eneste gang i somme.r. 

Mor ble ergelig for detta og svarte: - 1tte bryr 
je meg om trollskapen din, og itte gir je kuene 
noe av detta tro.Ugraset du har fønni. 

A:s-le-Marja gikk, og om kvelden kom kuen:e på 
i-ad og rekke til ønsket rid. De ble sat-t på bås og 
mjølka, og alt var stille og rolig utover kvelden. 

Familien la seg tidlig. Vi onga ble lagt på 
hylla. Mor og far lå under. 

Utpå natta ble det et forferdelig leven på 
fjøset. Kuene høljet i et sett. 

Far og mor sprang fortest mulig avsted for å 
se hva var på ferde. I det fjøset der kviga til 
Asle-Marj·a •sto, var alt stille. Til neste fjøs kom 
de. Der strevde al'le kuene med å reise seg, men 
ingen gjorde de't på kuvis. Alle hestereiste seg. 

Da skjønte mor og far at det var tro,Jlskapen til 
Asle-Ma.rj a som virket. Korsets tegn ble tegnet, 
og kuene reiste seg på kuvis og roet seg. 
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C 'l9.ed Sigvarl m;ør ) 

Etter den natta opplevde vi ikke noe trollskap 
den sommeren, siex Karl. 

FØR I TIDA KUNNE FOLK GJØRA AT. 
- STERKE KARER 

M-ads Hansen Dæl-a fra Rabba er av sterk 
rinkeriksslekt. Far hans hette Hans Simensen Dæla. 
Dæla var husmannspl,a,Sls under Nærstad. En god 
plass var det, og fattigdommen grein ikke inn i 
det huset. 

Obe1,st Seip var i de dager herre på Nænc;.tad. 
T>il ham kom bare folk med høy røst, god helse og 
kraftige muslder. Hans Simensen Dæla hadde de 
ønskede kvalifikasjoner. En seigere arbeidskar har 
neppe eksistert på Ringerike. Mads forteller at 
far hans grov like mange meter grøfter om dagen 
•som to tilreisende svensker. 

Gråbeiner ble husmannsflokken på Nærstad kalt. 
A være Gråbein i de dager var ikke noe mindre
verdig. 

Oberst Seip viHe ho'lde orden på flokken siin. 
Gutter ·o,g jenter som det var mange av på stor
gårdene i den tida, hadde hver sin bygning å bo i. 
Obersten var en moralens vokter. Han ville ikke 
vite av at gutter og jenter nyttet nattlige besøk. 
Min far traff mor på Nærstad, forteUe.r Mads. 
En natt ville han lure seg over på jentekammernet. 
Obersten oppdaget det, og sendte sine kraftkarer 
ut. Da oppsto det et villt slagsmål ute på plassen. 
Hans ville ikke gi seg, ·og det ble gitt beskjed om 
at lensmannen skulle hentes. 

Da ba mor, si:er Mads, om lov til å gå ut å 
&n:akke far til rette. Det ble innvi1get, og fra den 
kvelden fikk mo-r og far være sammen når de ville. 

En annen gang oppsto det på Næ1'\Sotad det 
villeste slagsmål mellom far og Ola Olsen med 
tilnavnet Gurigutten. Kraftkarer var de begge, 
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og slagsmå:let endte med at begge karene ble 
. ribbet for klær. 

Da kom ulrersten. Han hadde stått og sett på. 
Nå ga han begge karene avskjed. De fikk be,skjed 
om aldri me1·e å vise seg på Nærstad. 

Det var hard beskjed, og beiskjemmet gikk 
kamphanene fra hverandre. Et godt o,g sikkert 
·arbeidssted var kanskje for alltid ute av sag1aen. 

To dager seinere ble begge ka1•ene innkalt på 
kontoret. Da fifok de arbeidet sitt igjen, og begge 
ble innvilget hver sin nye dress. Slike karer ville 
obersten på Nærstad ikke sende fra seg. 

ANNETTE BERJ.A KUNNE GJØRA AT 
Ann:ette levde ugift i Heradsbygda. Stua hen

nes er revet for noen år sida, men på tomta 
vokser enda en mengde buska-s. 

To rom var det i stua. Pasientene kom bare 
inn på kjøkkenet. Under taket der hang det bun
ter av medisinske planter til tø-rk. Di•s,s·e fant 
Annette og behandlet dem på sin egen måte. 
Pasientene hennes behøvde ikke innom apoteket 
etter konsultasjonen. 

Bare få kjenner til at Annette hadde lam søster. 
Hun lå til seng1s •i mere enn fø1<ti år. Anne:ttes 
bønn va-r at hun måtte få ove.d<eve søsteren, og 
glad var hun da det skjedde. Det var ikke noe 
hvilehjem å ,sende slike stakkarer ti'1 i gamle dager. 
A komme på legd var ingen for godt. 

Det var ikke hare den gemene hop som søkte 
Annette. Lek og lærd kom ti-1 henne, og hun ga 
råd, signet i .fjøs og stall der hun vanket og hj-alp 
ma;nge både i legemlig og sj·elelig nød. Det fins 
enda folk på Ringerike som påsirår at de absolutt 
ildre ville ha levd om ikke Annette Be·rja hadde 
eksistert. 

* * * 

En berettet følgende: 
I lenge1·e tid hadde jeg gått med tannverk. Tann

leger fantes ikke på den. tid. Det eneste var å søke 
lege, men disse hadde ord på seg for å være 
vel'dig hardbalne. 

Nå må dn hjeipe meg for tannverk, sa pasien
ten da han kom. Som v1anlig gikk Annette inn på 
kammerset. Hva hun foretok seg de:.r, va1· det 
visst ingen som :f1ikk greie på. F,aktnm var at tant1-
verken forsvant mens Annette var borte, og da 
hun kom inn igjen, sa hun at nå var han hjulpet. 
- Men, la hun til, du må ikke røre e't strå eJier 
blad i hagen min når du går. 
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Vi p1•atet litt, -sier beretteren, og så gikk jeg . 
Nfon hvordan -det var eller ikke, reint uforvarende 
kom jeg dl å rive et kirsebæ1·bla·d. Det tenkte jeg 
ikke videre på. Glad og. fornøyd over at tann
veJ'læn var borte, gikk jeg hjem. 

Ikke mere enn ·så vidt kommet over dørstoldæn, 
meldte -tannverken seg vene enn veust. Det var 
ikke noe mot de smertiene jeg forut hadde hatt. 
Jeg trodde hue mitt ville flyge i hundre filler, 
sier beretteren. Alle mulige stillinger ble prøvd, 
men ingen ting hj-alp. 

Helt ·sanseJøs tok jeg fatt på veien til Annette 
igj.en. Hvordan jeg kom fram, aner jeg ikke. Jeg 
husker bare at jeg nærmest hare i,kreik ut da jeg 
kom fram: Nå må du hje;Jpe meg. 

Ja, det er en lett sak, sa Annette. Vi maner 
tannverken inn i et annet kirs·ebærblad, og så 
tenker jeg at du pas,ser deg for å røre vekstene 
mirre når du går. 

Den gangen rørte jeg ikke noe da jeg gikk, og 
·de:tte var kanskje viktigste lærdommen: 

Aldri sida har jeg i ubetenksomhet revet hver
ken strå eller blad. Det er ikke godt å vite hva 
befinner -seg i plantene. 

Albert Schweitser er kanskje ikke den første 
·som har lært fra seg å ha lErefrykt for livet. 

.MELLOMALDER.DIPLOMENE 
Fortsatt fra. side 25'. 

I følge Diplonratariet tilhø·rer hele 3 5 av de 85 
Ringeriksdokumenter de Arne-magnæanske Sam
linger. 

Det kan ,synes merkelig at Ringerifos·dokumenter 
er havnet i dis:s·e samlinger. De skal være kommet 
til København ad mange veier, de kan være gitt 
eller solgt eller lånt til Danmark. 

I heftet «Ringerike» 1961/62 :s. 18 har jeg nær
mere omta'1t de Arnemagnæanske Samlinger. Som 
kjent ·er det nå på tale at l's:land skal få drsse sam
lingene ti1lbake, og det har ,i den anledning gått 
•store bølger blant de dan:ske myndigheter. 

De ,gamlinger som nå eventuelt Mir t:ilbakde
vert til lsJa.nd, omfatter hare dokmnenter som har 
med i:s'hmdske fo,rhold å gjøre, så det gjelder ikke 
Ringeriksdokurnentene. Dessuten ,er å merke at 
etter den store utleveringen til Norg'e i 1937, er 
formodentlig de fleste av de nevnte 3 5 Ringe,rifos
dipiomene å finne i det norske Riksarkiv. I alle 
tilfelle vil Riksarkivet i Oslo væ1·e behje1pdig med 
å skaffe .fotog1,afiske gjengive]:ser av diplom:er. 

Helge Fonnum. 
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Ti meter under dette bygg lagres det gode Hønefoss brygg , 

Øl og 

Mineralvann 
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As R,)'>gerikes 8/ads·Trykkeri. Høneloss 
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