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4 DIKT --------

Tradisjonen tro 
Like sikkert som at det går mot jul, kommer hefter" Ringe
rike". For mange er hefter en forutsigelig julegave. Romjula 
blir liksom ikke den samme uten det lokalhistoriske heftet. 
Slik har det vært siden 1922! Siden da har heftet kommet ut 
nescen bver eneste høst. Det er bare noen få Wllltak at heftet 
bar vært et savn, to ganger i 30-åra, fire av krigsåra og en 
gang på 5 0-tallet. 

Otto Frydenlunds beretninger om hvordan 30-åra fortonet 
seg for de fleste på Ringerike, bør vekke ril ettertanke. Dette 
er en viktig ballast hvor stadig flere synes å vite prisen på 
ale, men ikke verdien av noe. 
En vesentlig del av heftet er viet Krokskogen og Nordmar
ka. Du som begynner å lese Nils Malthe Sørcnssens ba lvdo
kumentariske fortelling om Fleske-Lars, vil neppe klare å 
legge fra deg heftet før du bar lest ferdig historien. Tar du 
også for deg Sverre Grimstads artikler, tror vi marka vil 
kalle på deg. Her kan vi ferdes trygt for ulv og bjørn. Pro
fessor Kåre Elgmork skriver om hvor systematisk styresmak
tene har arbeidet for å gjøre distriktet vårt til en rovdyrf..ri 
sone. 

Gjemt og glemt og fremad og a ldri glemme, kan stå som to 
uttrykk redaksjonen har navigert arbeidet etter i årets ut
gave av heftet "Ringerike". Vi har lagt vekt på at årets hefte 
skal presentere saker fra den fjerne og nære historie. Vi 
presenterer noen av lokalhisroriens skatter som ikke er så 
godt kjente utenfor fagmiljøene. 
Sverre Moes tegninger og kommentarer fra oppveksten på 
Røyse representerer noe som er .i ferd med å bli historie, 
men mange vi l kunne nikke gjenkjennende til dette. F-red 
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Krigens jul 
Det er jul 
Hvad har vel den ; sitt skjul? 
Vi vet at et lys blev tendt, 
at vår /ref ser til iorden ble sendt. 
Fred over verden blev Lovet, 
men da har jo Jesus måttet sovet, 
eller har han montro ikke våget 
å stanse det prustende, kjempende folketoget 
som på sin tokt dt·ar sverd 
og hugger ned alt som har verd? 

D(Jt er jul. 
Bordet er uten ribbe og rull. 
Juletreet er kommet på plass, 
det ble hentet samtidig med et veda/ass. 
Barneøine kan ennu tindre, 
ubevisst vil de kan hende lindre 
savnet av mannen som farer på havet 
eller sønn som kom bort i arrestasjonskravet. 
Uendelig mange blir rammet, 
ja, man blir nesten lammet 
av alt som skjer. 
Det er bare barna som ler. 
Et «hvorfor?» presser seg frem, 
masser av mennesker mister sitt hjem. 

Naturen er ferdig til julefesten. 
Barna lister til vinduet på strømpelesten. 
De skal titte på spurven som savner sitt nek, 
men som likevel holder på med sin lek. 
Å - så fager en vinter som dette år. 
Man kjenner en lengsel så sår. 
Tenk om vi engang kunde bli slik 
at vi blev Gud mere lik. 

Kirkeklokker ringer, 
bud om julen bringer. 
Isen inne i hjertet smelter, 
verdens hyrde av oss velter. 
Lær oss Gud å skjønne 
hvorfor ikke alle våre bønne 
blir oppfylt som selv vi mener. 
Hjelp oss så vi ydmykt lener 
sinn og sjel hos dig til ro, 
la din fred i hjertet bo. 
Hjelp oss så med kraft å be: 
Gud, la dog din vilje skje. 

Prologen er skrevet av Olaug .Bjerke, født Thon, og ble deklamere av 
henne i Hønefoss krisrelig ungdomsfor:eni_ng 1944. 
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6 BJØRN OG ULV -----------------

Bjørn og ulv på Ringerike 
gjennom 250 år 
I en kongelig forordning av 5. 
februar 1744 ble alnmen bedt 
om å «beflitte sig paa at øde
lægge alle skadelige Rov-Dyr og 
R ov-Fugle.» Målsettingen er 
oppnådd for bjørn og alv på 
Ringerike, som for landet for 
øvrig. Men det tok sin tid. For 
ulven tok det ca. 150 år, og for 
bjørnen tok det 250 år. 

Av KÅRE ELGMORK 

Mange mennesker har en følelse av at 
det fantes mye både av bjørn og ulv på 
Ringerike i gamle dager. Flere forfat
tere nevner disse to artene i sine bøk
er, som Jørgen Moe og j.S. Welhaven. 
Eldre folk vil huske a t bjørn ble skutt i 
Ådal og på H olleia i 1920-åra og un
der den siste verdenskrigen. Dette er 
tilfeldige registreringer, men det lins et 
stort historisk materiale om felling av 
bjørn og ulv som ble registrert på ting 

avholdt av sorenskriverne. De gjorde 
det ener en forordning fra 8 mai 1733 
angående jakt på bjørn og ulv i Norge. 
Den lyder slik: jegeme « ... skal selv 
beholde Skindene, og for hver gammel 
Biørn eller Ulv nyde 2 Rdlr, og for hver 
en ung Biørn eller Ulv 1 Rdlr, samt for 
hver Biørne- eller Ulve-Unge, som er 
13 til 26 Vger gammel, 48 Sk Stykket, 
dem hvert Steds Pogderies A lmue, hvor 
slige Dyr eller deres Unger ere fangne, 
bør betale efter den Ligning, Fogden 
forfatter, og Amtmanden attesterer; 
hvilket skal skee, saasnart saadan 
Biørn, Ulv eller Unger eller og deres 
Fæld paa Tinget fremvises, da slikt i 
Protocol/en skal antegnes, hvorefter 
Fogden skal indsamle Pengene, og dem 
ufeilbar til næste Skatteting derefter 
betale til de Vedkommende imod Qvit
tering, t-tden at Fogden nogen Fordeel 
derundermaae søge.» 

For ettertiden er det viktig at hver 
fell ing ble nøya ktig innført i rettspro
tokollen på tingene. Disse fins i stat
sarkivene og det er derfor mulig å få 

oversikt over felte bjørn og ulv helt 
tilbake til 1733. Gaupe og jerv ble ikke 
omfattet av premieringen. Forordnin
gen sto<l ved lag med de sammefellings
premier inntil 1845 da Staten overtok 
utbetalingene av skuddpremiene. Det 
er viktig å legge merke til ac premien 
skulle samles inn etter at fellingene var 
registrert på tinget. Dette sku Ile tilsi at 
jaktintensiteten ikke ble særlig påvir
ket av om det var penger ril rådighet på 
forhånd. 

Det er et tungt og vanskelig arbeid å 
trekke ut et spesielt emne fra rettspro
tokollene. Protokollene er meget 
tettskrevet med gotisk handskrift uten 
avsnitt og uten opphold (fig.1) 

Vi e r imidlertid så heldige at 
flåværingen Olav K. OpsabJ ((1887 -
1973) ble engasjert av Norsk skogbruks
museum til å skrive av fellingene fra 
rettsprotokollene fo r sto re deler av 
Østlandet. I 1960-åra gjorde han gjen
nom fl ere år en fenomenal innsats og 
sa mler et materia le på mange tusen reg
istrerte fellinger. Avskrifter av over 3000 

Fig. 1. Eksempel på en side av en rettsprotokoll fra et ting på Hesselberg i Norderhov den 6. mars 17 SO. På 6. linje 
nedenfra nevnes bruk av ulvestue. {Fra Statsarkivet i Kongsberg.) 



fellinger av bjørn og ulv fra 19 preste
gjeld runde Vassfaret bar jeg fått kopi
er av tra Norsk skogbruksmuseum. 
(Disse er bearbeidet og publisert i Norsk 
Zoologisk Forenings tidsskrift FAUNA 
vol. 49 nr. 3, 1996). To av presce
gje]dene er Norderhov og Hole som vi 
skal behandle i denne artikkelen. Fra 
disse to prestegjeld registrerte Opsahl 
i alt 445 fellinger av bjørn og ulv. 

Tingsteder og fellinger 
Der ble boldt ting mange steder i Nor
derhov og Hole prestegjeld i perioden 
1733-1845 hvor fellinger av bjørn og 
ulv er nevnt i rettsprotokollene. Det 
mest brukte tingsted på 1700-talletscr 
ur til å ha vært Hesselberg i Nordcr
hov. Av andre steder hvor ting ble 
avholdt kan nevnes Hønen, Knestang, 
Gusgårdcn, Busund, Tandberg og flere, 
fra Soknedalen Berg, Lundesgård,Ruud 
og Kittelsby, fra ÅdaJ Bergsund, Som
dalen, Gwmbjørud, Finsand, og fra 
Hole By og Frøshaug. 

For å få fellingspremie, måtte skin
net av drept bjørn eller ulv tramvises 
på tinget som ble administrert av so-
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Fig. 2. En rekonstruert ulvestue fra lsi i Bærum. Ble brukt for fangst au ulv 
vinterstid med en levende sau eller hund festet til åte/emmen på midtsto!/Jen. 
Dyregraven ble så dekket med greiner, kvist og snø. Denne fangstmetoden gikk av 
bruk omkring 1800. (Asker og l3ærmn Historielag.) 

Fig. 3. En åtestillirtg for bjørn fra Storejuv i Vida/en anlagt så seint som i 1922. Den inneholdt knokler fra utlagte husdyr og 
rev. Det skulle skytes fra den andre siden av juvet i bakgrunnen. {Foto Kåre Elgmork) {Se for øvrig Elgmork, K. og R. Lieh 
1984. ÅJ-bok nr. I 0, Norsk Skogbruksmuseum.) 
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Fig. 4. Variasjon i antall utbetalte fellingspremier for bjørn og ulv i Buskerud amt, seinere fylke, 1846-1960. 

rensk.rivcrcn med fogden til stede. To 
vitner måtte avlegge lovens ed på at 
jegeren talte sant. Skinnet ble så mer
ket med et kors i huden og forsynt med 
rettens segl. Det var en omstendelig 
prosedyre med edsavleggelse på et of
fentlig ting. Vi kan derfor gå ut fra at 
opplysningene er pålitelige. Det vi ikke 
veit er hvor mange dyr som ble drept 
uten at premien ble hever. Men detre 
er neppe mange, da premien repre
senterte en stor verdi som for en vok
sen bjørn eller ulv- utgjorde omtrenr 
60% av kuverdien på den eid. 

Fra perioden 1733-1845 har Opsahl 
registrert 287 feJce bjørner, men bare 
123 u Iver i Norderhov, og 26 bjørner 
og 9 ulver fra Hole. Tar vi hensyn til 
srørrclscn av de ro prestegjeldene, ble 
det i begge felt omtrent det samme an
rnll pr. flateenhet med omkring 25 
bjørner og 10 ulver pr. LOO km.1 skog
areal for hele perioden. 

Dessverre nevnes det meget sjelden 
i protokollene om hvor dyra ble drept 
etler på hvilken måte. Av 76 bjørn som 
kan stedfestes på Ringerike, ble de 
fleste felt i Ådal (57%) og Soknedal 
(34%). Merkelig nok nevnes Kroksko
gen meget sjelden (4%), et sted man 
skulle anta det hadde vært mye bjørn. 
Av 40 drepte ulv som kan stedfestes, 
ble de fleste tatt på lavlandet i det sen
trale Ringerike (73%) med ca. 18% i 
Soknedal. I desember 1830 ble to ul
ver drepe på isen, den ene på Tyrifjor
den, den andre påSteinsfjorden. 

Fellingsmåter angis mest med ge
nerelle ord som drept, skutt, felt, vei
det og andre. I det store materialet som 
omfatter store deler av Buskerud og 
Oppland med tilsammen over 3000 fel-

tinger, spesifiseres fe11ingsmåre for 
bjørn i bare 38 av fellingene. Den mest 
nevnte drepemetode for bjørn var 
selvskudd. Skutt på åte nevnes bare i 6 
tilfeller. Dette kan henge sammen med 
at bruk av skytestillinger (fig. 3) var en 
relativt ny fangstmetode som ble mer 
vanlig først etter 1845. Por ulv angis 
drepemetodc i vel 200 av fellingene. 
Mest vanljg var detå ta ulven med gift 
og i saks. Men ogsa ulvestue nevnes i 
noen tilielle (fig. 2). 

Variasjon i tid 
Fellingene av bjørn og ulv i Norderhov 
fordeler seg i tid som vist på fig. 5. Hver 
prikk er antall felt i en 5-årspcciode. 
Vi ser at det jamt over ble fclr mye mer 
bjørn enn ulv. Norderhov var da også 
det prestegjeld av de 19 undersøkte som 
hadde flesdeltc bjørn, mens Rollag og 
Sigdal hadde de høyeste fellingstall for 
ulv. Da fellingene var på topp i tiårspe
rioden 1748-57 ble det felt 8 bjørn i 
gjennomsnitt pr. år i Norderhov. Ba re i 
året 1756 ble det felt 19 bjørner i Nor
derhov. Felling av ulv var omtrent det 
halve i samme periode, med maksimalt 
10 ulv pr. år skutt i 1749. 

Stort sett er det et minkende antall 
fellinger med tidenfor beggeartei; mest 
markert for bjørn. Det kan tyde på at 
stammene gradvis avtok i antall. Men 
her må vi ca hensyn ti l økonomiske fak
torer, da det var en inflasjon gjennom 
det meste av perioden. Denne er van
skelig å beregne, men etter kuprisen å 
dømmme ble pengeverdien redusert 
omtrent til det halve i løpet av 1700-
tallct, mens fellingspremiene var de 
samme. Hvis vi korrigerer for inflasjo-

nen, vil kurvene i fig. 4 likevel behol
de sin nedadgående tendens. Dette ty

der på ar bestandene av både bjørn og 
ulv ble redusert, og at ordningen med 
premier hadde sin virkning. 

Kurvene i fig. 5 viser et minimum i 
tiden 1808-20. Dette er tiden for Na
poleonskrigene med blokka de og nøds
år. Folk fikk am1et å tenke på enn å 
forfølge rovdyr. Mange unge menn var 
også utkalt til krigstjeneste og hadde 
tatt med seg sine skytevåpen. Fra 1807 
til 1929 ble det ikke utbetalt en eneste 
fellingspremie for bjørn i Norderhov, 
mens det i samme periode ble betalt 12 
premier for ulv. Dette kan tyde på at 
ulven ble ansett som mer skadelig enn 
bjørnen. 

Flest bjørn ble skutt om våren i Nor
derhov (60% ). Hijakt nevnes bare i 5 
tilfelle i alle 19 prestegjeld tilsammen. 
Dette er en gammel jaktmetode som ble 
regulert allerede i Christian den femtes 
lov av 1687. Den ga adgang til å ting
lyse et bebodd bjørnehi. Kanskje var 
hijakt en så vanlig jaktform at den ikke 
ble nevnt som noe spesielt på tinget? 
Flest ulv ble felt om vinteren i Norder
bov (vel 80%). 

Perioden 1733-1845 
De store folhngstallene viser at det var 
en stor stabil bjørnestamme på Ringe
rike i denne perioden. Ulven var også 
regelmessig til stede, men i mindre an
tall. Næringsgrunnlaget må derfor ba 
vært til stede for begge arteL For 
bjørnen er dette ikke noe problem. Den 
er en alteter med hovedvekt på plante
kost. Den spiser maur, urter, gras, bær, 
og tar leilighetsvis sau eller andre pat
tedyr som elg. Ulven derimot er avheng-



ig av store hovdyr som bytte, særlig om 
vinteren. På Ringerike dreidde dette seg 
i det alt vesentlige om elgen. Lite er 
imidlertid kjent om elgens forekomst 
på 1700- og tidlig 1800-tallet. Forskjel
lige fredningsttiltak satt igang av 
myndighetene på 1700-tallet, kan tyde 
på at elgstammen av og til var liten. 
Det samme antyder presten H. Chr. 
Blichieldt Wirring som i en innberet
ning fra embetsmennene, forfattet på 
Norderhov prestegård i 1745, skriver: 
«Els Djttr icke faae, var skudte her udi 
Vaaren og det der var med Kalver, vidst 
10 a 12 Kalver ere bievne udi Mødrenes 
Liv dræbte. Bønderne holde for, atnaar 
Elsdyr her lader sig see, betyder det og 
ere de Omina for haarde Aaringer. 
Maaskee de derfor legge sig desmere 
efter at dræbe dem, meere end efrer 
Ulve, som de taale ofre at tage Creatur
er bort ved Stue Væggene. Gid disse 
gavnlige Elsdjur, og som gjør ingen 
Skade, bleve holte Haand over! Man 
saae i den Tid, de ey maatte skjudes, 
blev de formeerede. Men skal ogmaae 
de skjudes, endog naar de gaae med 
Kalver, blive de omsider gandske øde
lagte. Hvad jeg har skrevet, er blot af 
Omhu for disse nyttige Djur. Els-djur 
er her da undertiden, især udi 
Sognedalen og Aadalen, ja vel og udi 
Hoved-Sognet og Haugs Annex.» 

Utviklingen etter 1845 
Fra 1846 ble fellingspremier for rovdyr 

BJØRN OG ULV 

u tbeta1 t av staten og registrert senttalt. 
Dermed har vi ikke lenger lokale reg
istreringer under fylkesnivå. Det nær
meste vi kan komme for Ringerike er 
derfor fellingsstatistikk fo r Buskerud 
fylke (fig. 4 ). Den viser at over J 00 ulv 
ble drept i 10-årsperioden 1846-55 bare 
i Buskerud. Andre kilder viser at det 
a ldri har vært registrert så mye ulv i 
Sør-Norge som på denne tiden. Man 
snakker om den store ulveperioden . 
Uttalelser fra folk den tiden tyder på at 
dette også ble merket på Ringerike. Min 
bestefar som da var rundt 15 år gam
mel, forta lte at de hørte ulven ule ute 
p.å isen på Tyrifjorden. Når de gikk over 
isen fra Hole tiJ Ask, dro de en kles
bunt etter seg for å holde ulven på av
stand. Andre beretninger fra Ringerike 
går ut på ar de dro en kjetting etter seg. 
Men så skjer det noe dramatisk med 
ulven. Den forsvinner fra store deler 
av lander på 15 år, fra ca. 1850 til 
1865. Selv om våpenteknikken ble 
forbedret på denne tiden, kan dette ikke 
forklare den meget raske tilbakegangen. 
Ma11 antar derfor at en smittsom syk
dom, med samme virkning som revepes
ten, kan ha være årsaken. Etter 1870 
opptrer ttlven bare sporadisk i Buske
rud, den siste ble skutt i 1946. 

Bjørnen holdt seg betydelig lenger, 
men fra ca. 1880 avtar også fellingene 
av bjørn. Etter 1912 fcUes bare ett el
ler noen få individer i enkelte år. Denne 
nedgangen skyldes nok i vesentl ig grad 
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bedre skytevåpe11. Omkring 1840 kom 
de første bakladningsgeværer og i 1867 
kom remingtonriilen. Begge var mye 
mer effektive jaktvåpen enn de tidligere 
fodadn ingsgeværene. 

Utryddingen 
Fra ca. 1920 og utover skytes bjørnen 
ut i det ene området i Sør-Norge etter 
det andre. Bare i Vassfartraktene, in
klusive områdene nord for Sokna, 
Vikerfjell og Ådal, blir en reststamme 
av den opprinnelige norske bjørnestam
men tilbake. Men også den forfølges 
iherdig, og i perioden 1923-J 956 sky
tes hele 20 bjørner i dette området, 
hvorav halvparten var binner. Denne 
avskytningen var kritisk for stammen, 
og sammen med menneskeligeinngrep 
og forstyrrelser i leveområdet, førte det 
til at bjørneobservasjoner i Vassfartrak
tene ble sjeldnere etter l975 . Til slu tt 
.forsvant de helt; den siste dokumenterte 
observasjon er fra 1984. Omfattende 
sporingsundersøkelser ble foretatt på 
snø om våren og langs bilveger om 
høsten i 1990 og 1991. Tilsammen var 
sporrutene på over 3000 km, som er 
sttckningen fra Ringerike til Kreta. 
Sporjngene ga ikke et eneste spor eller 
sportegn etter bjørn. Fra 1993 ble det 
utlovet 5000 kr. ril den som kunne 
påvise et bjørnespor på vårsnø i Vass
fartraktene. Denne premien er ikke for
søkt hevet ril nå. Alt tyder derfor <less
verre på at også denne bjørnestammen 
nå er borte. 

50 -.---------- ---- - - ----- - -----, 
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40 --------.--------------------1 
t .... 
~30-- --- ----- ---- ------- --- -~ 
Q,, 
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Fig. 5. Variasjon i antall utbetalte fellingspremier for bjørn og ulv i Norderhov prestegjeld 1733-184S. 



10 MYNTFUNN 

Tre viktige myntfunn på Ringerike 
Et myntfunn på Helgelands
moen i 1892 ga en tidligere do
kumeotasjoa av Hamars ek
sistens enn man til da hadde. 
Hamar blir første gang omtalt i 
pavebullen av 1154. I sagaene 
blir Hamarkaupangen omtalt i 
1177. 

Av FRED HARALD N1 LSSEN 

er en myntmester ved navn Olav på 
Hamar og Hamarkaupangen som har 
preget mynten. Fra før visste mao at 
Nidaros var myntsted for Harald 
Hasdråde-myncene. 

Myntf~nnet er første gang omtalt av 
numismatikeren og bestyrer av Univer
sitets myntkabinett 1877 - 1918, Lau
rentius B. Stenersen. Han skrev i 189 5 
om funnet i boka «Om et Myntfund fra 
Helgeland i Hole». 

I en lengre utredning påviser Sten-

maa de fore liggende Mynter betrar:,rtes 
som authentiske Vidnesbyrd om 
Tilværelsen af Hamarkaupangr i det 
1 J te Aarhundrede», skriver Stenersen 
og legger ril at selv om det er blitt laget 
mynter der, behøver ikke stedet å ba 
vært videre «anscligt». Hamarkaupan
gen kan i lengre tid ha været <(et ret 
tarve li gt Sted». Ellers ville det blitt 
omtalt i historien før midten av det 12. 
århund re. Det var da stedet ble bispe
sete at det fikk større betydning. 

O/avsmynter som ble funnet under kirkegulvet på Stein i 1924. Penning /)reget pa firkantet blankett ca. J 023-30. Type 11 og 
type I I I av Olavspenning. (Foto: Universitetets Myntkabinett) 

Funnet på Helgelandsmoen er ett av to 
historisk betydningsfulle myntfunn i 
Hole fra vikingtida. Det andre mynt
funnet ble gjort i 1924 under utgrav
ninger i kirkeruinene på Stein. 
Funnenes store berydning understrekes 
ved at utvalgte mynter var med på Eu
roparådets 22. utstilling, den store vi
kingutstillingen, som ble vist i Par.is, 
Berlin og København 1992 - 93. 

En junidag i 1892 drev rekruttene i 
Ingeniørkorpset på Helgelandsmoen og 
øvde seg i skansegraving. Slik kom de 
over en sensasjonell myntskatt fra vi
kingtida. Blant myntene var det flest 
Harald Hardråde-penninger fra 1060-
åra. På myntene står det på norrønt mål 
«OLAFR A HAM(RJ)» og «OLAFR 
AHKPlR» som henholdsvis betyr at det 

ersen ar myntene er dokumentasjon på 
ar Hamarkaupangen har eksistert len
gre enn tidligere bevist. I Sverres saga 
blir Hamar omtalt som Hamarkaupan
gr. Et annet historisk dokument, pave
bul len av l 154 nevner at Hamar
kaupangen ble bispesete to år tidligere. 
Selv om det ikke finnes noen tidligere 
historisk skriftlig dokumentasjon om 
Hamarkaupangen, betyr ikke det at ste
det ikke har eksistert lengre tid tilbake. 
Poenget er at myntene som kom for 
dagen i Hole for vel hundre år siden, 
er det første bevis på at kaupangen ek
sisterte på 1000-tallet. Med sin sent
rale beliggenhet ved Mjøsa og i hjertet 
av Hedmarken, var stedet en naturlig 
møteplass for handelsfolk. «Synes nu 
altsaa dette paa Forhaand rimeligt, saa 

Funnet på Helgelandsmoen utgjør noen 
betaJingsringer og nær 250 sølvpennin
ger. De fleste var norske. Funnet er ikke 
av de største, men i følge professor Kol
bjørn Skaare gir myntene viktig infor
masjon i myntpolitikkcri til Hara ld 
Hardråde. 

Stenersen beskriver funnet som be
tydelig. Sammen med my mene var der 
en del sølvsmykke.i: Smykkene er i O ld
saksamlingen og er omtalt av professor 
O.Rygh i Foreningen til norske For
tidsminnesmerkers bevarings årsberet
ning for l 892. Beretningen omtaler også 
funnstedet. Det var på en tange som 
løper ut i elva. Under et tynt humuslag 
lå en halv meter dypt lag av rødsand og 
under det grov el vegrus. Det antas at 
funnstedet en gang har vært elvebunn 



MYNTFUNN 

De viktigste myntene som ble funnet på Helgelandsmoten viser at også Hamar var 
et myntsted for Harald Hardåde-myntene. (Foto: Universitetets Myntkabinett) 

og at mye derfor tyder _på at smykkene 
og myntene en gang ble mistet i elva. 
Blant smykkene var det flere hele og 
deler av armbøyler av sølv. 

~ortimot 50 mynter ble ikke levert 
til Universitetet. Det ble bare kartlagt 
hvor 13 av myntene tok veien. 

Foruten de norske myntene, er de 
øvrige danske og angelsaksiske. Med få 
unntak er de norske en type som Har
ald Hardråde innførte og som det fan
res få eksemplarer av. Ved siden av at 
myntenes legeringer eller preg, var både 
de norske og utenlandske, både sjeldne 
og ukjente. Fra før kjente man bare til 
er par titalls mynter, mens Helgelands
funnet brakte for dagen over 100 myn
ter « ••• som igjen opvise en hel Del Va
rieteter, afvigende dels innbyrdes, dels 
fra de tidligere kjendte», skriver Sten
ersen i innledningen hvor ban klassi
fiserer og grupperer myntene. 

11893 kjøpte Myntkabinettet en sam
ling 25 ]jgnende mynter som var ftu, 
net på gården Stavenesodden i Krød
herad. Likhetstrekkene mellom 
funnene er så på fa I lende, at det er grunn 
ril å tro at funnet i Krødsherad er en 
del av Helgelandsskatten. 11894 ble et 
lignende funn gjort på gården Nordrum 
i Hedrum, men de myntene var ikke så 
godt bevarte. 

Helgelandsfunnet er det mest be
tydelige både i numerisk og vitenska
pelig sammenheng. Stavenesodden- og 
Nordrum-funnene blir karakterisert 
som supplement til Helgelands-funnet. 

På Myntkabinettet er de tre samlingene 
holdt atskiJt. 

Olavsmynter på Stein 
Ved den arkeologiske undersøkelsen av 
av ruinene etter den gamle O1.avskirk
en på Stein gård i Hole, fane man 55 
sølvmynter under kirkegulvet i mai 
1924. Den førsteomcalcoav funnet er 
et notat fra 1926 til Britisk museum i 
London. Adolf Mauritz Fonahn be
sk-river 46 hele og 26 fragmentariske 
mynter. 
Fonahn mener ar de tre norske myn
tene kan knyttes til Olav Haraldsson. 
Myntene har påskriftene Olef rex 
Norman(n)oru(m) og Onlaf r(e)x 
Norman(n)oru(m). Begge påskriftene 
betyr «Olav, nordmennenes konge». 
Spørsmålet er hvilken Olav i den nor
ske kongerekka det kan være. 
Mulighetene er både Olav Tryggvason 
(995-1000), Olav den hellige (1016-
1030) og Olav Kyrre (1066-1093). 
Ingen av av de identifiserbare myntene 
kan være datert seinere enn deo tyske 
keiser Henrik den 2. (1002-1024) og 
den dansk-engelske kong Knut den 
mektige(] 016-1035). Stein-funnet in
neholder ingen Harald Hardråde-myn
ter (1047-1066). Det melukker Olav 
Kyrre. 
Olav T.ryggvason har bare fått prege en 
mynr som ble funnet i Sverige, men 
mynten forsvant allerede i 1767. Der
for har vi ingen sikre bevis på at Olav 
Tryggvason har preget noen mynt. 
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Dessuten inneholder Stein-funnet 
mynter fra tida etter Olav Tryggvason. 
I Norges mynthistorie, drøfter også pro
fessor Kolbjørn Skaare motivene og 
mener at de kan knyttes til Olav den 
hellige. 
På den ene mynttypen er motivet en fugl 
med utslåtte vinger, mens brystbilder på 
deo andre mynttypen er iført en 
spisshjelm. Skaare framhever disse 
motivene fordi de angelsaksiske for
bildene for dem' er etter ca. J 009 og 
ca. 1023. Det var på den tida Olav 
Haraldsson var konge. 
Foruten de norske myntene, inneholdt 
Scein-funnec4 angelsaksiske mynter, 24 
tyske og ·17 uidentifiserbare mynter. 

Veien-funn 
Et tredje berydningsfuUt myntfunn på 
Ringerike ble gjort på Veien i angust 
1893. Der ble det funnet en romersk 
gullmynt. Den kom først til Unive,rsi
tetets Oldsaksamling i 1921. Samme år 
ble mynten omtalt av A.WBrøgger i 
« Ertog og øre», i serien Videnskaps
selskapets skrifter ll. Mynten har bilde 
av keiser Konstantin den store 306-37. 
På den en side er det bilde av keiseren 
med omskriften CONSTANTINVS 
MAX A_VG, mens den på andre siden 
Roma? sittende, holder en kule og en 
Victoriafigur, septer, ved foten av et 
skjold. 

Kilder: 

A catalogue of Norwegian finds of 
coins. 
Dr. L. B. Stenersen: Om et Mynt
fund fra Helgeland i Hole, Viden
skabsselskabets Skrifter. Il. Histor
isk-filosofiske K/asse.1895. No. 3. 
Fonahn: Nates on a Hoard of Me
die val Coins found at Stein, 
Ringerike, Norway. 20. april 1926. 
Kolb;ørn Skaare: Norge Mynthis
torie I, Universitetsforlaget (1995). 
A. \XI. Brøgger: Ertog og øre, serien 
Videnskaf>selskapets skrifter 11, 
(1921). 
Kolbjørn Skaare: Mynt i Norge, 
Det Norske Samlaget (1978). 
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Sersjanten fra Asa som ble 
landskjent myntsamler 

Kjerraten i Åsa har de fleste 
ringerikinger hørt om. Det var 
et imponerende anlegg som 
trakk tømmer fra Steinsfjorden 
og opp 1 Damtjern for videre 
transport til Storflåtan og 
fløtning til sagbrukene nede i 
vassdraget. Det er tre personer 
som har mesteparten av æren 
for at vi i dag vet noe om dette 
fremragende stykke ingeniør
arbeid og om (jvet rundt kjerr
a ten som var i drift i første 
halvdel av forrige århundre. 

Av BJØRN KNOPH 

Den ene av disse er Arve Frydenlund 
fra Åsa som gjennom år har foretatt 
studier i marken av det som finnes av 
minner om kjerraten og har skrevet om 
den tekniske utforming av kjerraten. 
Den andre er Ole Chr. Bjørnstad som 
på sin gamle dager skrev ned en sjarmer
ende beretning om det han visste om 
bakgrunnen for byggingen av kjer.raten 
og om driften av den. «Et Værk maas
kce blandt de vigtigste og største som 
af nogen Privatmand inden Skandina
viens Grændser er bleven paabegyndt 
og fuldført» som det het i en av samti
dens få beskrivelser av kjerraten. Bjørn
stad reddet det den eldre generasjon 
hadde fortalt om virksomheten, livet og 
samfunnet rundt kjerraten. Ringerikes 
lokalhistorie hadde vært mye fattigere 
uten at han hadde satt seg til ved skrive
bordet på sine gamle dager. Den tredje 
er Reidar Holtvedt som redigerte 
Bjørnstads manuskripter og fikk gitt 
dem llt i bokform 1944, co år etter hans 
død sommeren 1942. 

Ole Chr. Bjørnstad var en av de 
mange bygdegutter som utstyrt med godt 
vett og pågangsmot reiste ut og skapte 
seg en fremtid. Han lltrnerket seg på 
flere feirer. Han ble mest kjent som 
myntsamler og var en stor figur i sam
lermiljøer. Dagens leder av Universite-

Inspektør Ole Chr. Bjørnstad. 

tets myntkabinett, professor Kolbjørn 
Skaare, forteller til Heftet Ringerike at 
det fortsatt snakkes om hans store sam
ling av norske _mynter som omfattet 
meget sjeldne eksemplarer. Hanspor
trett, malt av Eivind Engebretsen, 
henger i myntkabinettet, og han er nevnt 
flere steder i professor Skaares Norges 
Mynthistorie som ble fullført i.1995. 

Hans portrett pryder også en flott 
meda I je i sølv og bronse som ble preget 
i sin tid. Restopplaget av denne er over
tatt av Norsk Numismatisk Forening. 
Foreningen bruker den som uonerkelse 
tiJ høyt fortjente numismatikere. Den 
er tildelt både nordiske og franske nu
mismatikere, og til flere engelskmenn 
som har skrevet doktoravhandlinger, 
bøker eller en rekke artikler om mynt
er - kanskje spesielt fra Hellas, Rom 
og Bysants, forteller tegneren Sven Søn
sreby som er president i Norsk Nwnis
matisk Forening. 

Ole Chr. Bjørnstad ble født 19. sep
tember 1862 i Vegårdsfjerdingen hvor 
hans far hadde overratt gården søndre 
Bjørnstad. Bestefaren var også fra 
Vegårdsfjerdingen. Han var leilending 

på Øvre Jonsrud, forteller Reidar 
Holtvedt. Både faren og bestefaren 
hadde vært kjerratarbeidere, så han 
hørte mye om kjerraten og livet rundt 
den som barn og ungdom. 

På skole som 12-åring 
Forholdene og oppfatningene den gang 
var annerledes enn i dag. Bernt Bjørn
stad, broren ril Ole Chr., fortalte un
dertegnede en gang at han var to år el
dre enn dåpsattesten viste. - Far og mor 
var seine med å få meg døpt, så de slo 
av to år på alderen, avslørte han. Rei
dar Holtvedt skriver at Ole Chr. Bjørn
stad visstnok var hele tolv år før han 
begynte på Vegard skole. Likevel sto 

han blant de beste på kirkegolvet {ved 
konfirmasjonen 8. april 1877). 

Det var mer om å gjøra at unga var 
tel nytte enn at <lom leste og utdanna 
seg, som en gammel mann fra de samme 
traktene sa. Gutten måtte bli med far 
sin i skogsdriften, på fiske ogjakr. Men 
på disse turene sammen med folk som 
kjente skogen ut og inn, ble mye av 
grunnlaget lagt for Ole Christians 
kjennskap til Krokskogen og dens his
torie. 

lJ nderoffisersskolen 
Veien til utdannelse gikk gjennom un
deroffiserskolen for bygdegutter med 
oppdrift den gangen . Den ga almen
utdannelse ved siden av mi1itær opp
læring, og underoÆiserenefylre mange 
lederstillinger i samfunnet. Bjørnstad 
ble uteksaminert som sersjant i Det 
norske jægerkorps etter tre år i L883. 
Han tok tilleggskllrseksamen i 1884 og 
rekapitulerte - erter oppfordring - inn
til våren 1886 da det va r klart at kor
pset skulle oppheves. De to siste vin
trene tjenestegjorde han blant annet 
som hjelpelærer i tegning og skrivning 
samt sommeren 1885 i landmåling ved 
Jægerkorpsets un<lcrbefalsskole. Fra 
1882 til i begynnelsen av 1886 gjen
nomgikk han Den kgl. Kunst-og H ånd
verksskoles 2nen elementærklasse, kon
struksjonsklassen og delvis figurklas
sen. 



Vardesetter for NGO 
Somrene 1886 - 1893 (unntatt 1888) 
arbeidet han for Norges Geografiske 
Opmåling (NGO) som i dag heter Sta
tens kartverk. Han var såkalt vardeset
ter og assistent, og det ble i disse årene 
mange, lange og druge turer rundt om i 
landet fra Finnmark og sørover. Den 
gang fantes ikke noe slikt som flyfoto, 
og kartleggerne og vardesetteme måtte 
klatre opp på alle de høyeste toppene. 
Sommeren 1888 var han engasjert ved 
jernbaneundersøkelsen (Bergens hanen 
og Nordbanen). 

l 1894 ble han ansatt som oppsyns
mann ved Christiania Brand -og In
geniørvesen -brolegningsvesenec.11897 
gikk han over til gaterenholdet og da 
det ble overføre til Renholdsverket i 
1923 ble han beordret dit som in
spektør. 

Bladet Bytjenestemannen skrev i 
1930 at Bjørnstad ble medlem av Best
illingsmennenes Forening i 1895 og 
gjorde foreningen mange og gode 
tjenester opp gjennom årene. Han var 
medlem av landsstyret i flere år og del
tok i de fleste landsmøter. Han var også 
ivrig skytterlagsmann og vant mange 
premier. Han var valgmann ved stort
ingsvalget i 1897, men fikk avsmak for 
det politiske liv. 

I 1894 ble han gift med Lina Amalie 
Knoph - søster av urmaker H:akon Ju
lius Knoph som senere bygget hytte ved 
Damtjern innenfor Åsa. Ekteparetfikk 
fem barn: Karl som ble ligningsdirek
tør i Oslo og Dagny, Ingrid og Liv som 
emigrerte til USA. 

Interesse for antikviteter 
Ingen kan i dag fortelle med sikkerhet 
hva som fikk Ole Chr. Bjørnstad til å 
samle mynrer og bli en av landets mest 
kjente numismatikere. En rosende 
omtale av barn i bladet <<Bytjensteman
nen» i 1930 forteller imidlertid at hans 
sjef i 1886, kaptein - senere general -
Øvergård påvirket ham og fikk ham 
blanc annet interessert i antikviteter. Det 
førte til at han ydet Oldsaksamlingen, 
Folkemuseet og Kunstindustrimuseet 
med flere mange tjenester. På samme 
tid begynte han å samle gamle mynter, 
men det var først i 1912 han begynte å 
samle systema tisk. Det var eta rbeid som 
skulle bære rike frukter. 

Stor kvalitetssamling 
Professor Kolbein Skaare, bestyrer av 
Universitetets myntkabinett skrjver et 

- MYNTSAMLEREN 

sted at det er sagt om Bjørnscads sam
Ung at deo var den største systemariske 
kvali cetssamling som noen enkeltperson 
hadde skaffet til veie av norske mynter. 
En god del av disse myntene ble solgt 
på auksjon i København i 1934, men 
Bjørnstad begynte å samJe på ny frisk. 
Myntkabinettet kunne ellers glede seg 
over gaver og rimelige kjøp fra Bjørn
stad som ved siden av støttet professor 
Stenersen i flere år. Han ble i 1920 
antatt som ulønnet medarbeider ved 
myntkabinettet og ble overdratt gjen-

Bjørnstads portrett pryder en flott 
medalje i sølv og bronse. 
Norsk Numismatisk Forening bruker 
medaljen som utmerkelse til høyt 
fortjente numismatikere. 

nomgåelsen og ordningen av skandi
naviske mynter og medaljer. 

Han ga ut verket Norges Mynter fra 
1814 sammen med myntkabinettets be
styrer, dr. Hans Holst og skrev artikler 
for numismatiske tidsskriiter. Nordisk 
Nwnismatisk Unions medlemsblad kvit
terte med en meget rosende omtalte i 
forbindelse med hans 75-årsdag. Der 
skrev Rolf Falck-Muus at «av aulev
ende er vel ingen som kjenner norske 
mynter bedre, eller omfatter dem med 
større kjærlighet enn inspektør Ole 
Christian Bjørnstad. Hans navn er kjent 
av alle dem som kommer i berøringen 
med mynter, så å si i hele 4 kongeriker. 
Hans hjelpsomhet og gavmildhet under
strekes også. Falck-Muus skriver at han 
skydde intet offer når det gjaldt å føre 
hjem et sjeldent stykke T den forbia
deise kan det kanskje nevnes at det var 
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dem i familien som mente at han brukte 
for mange penger på myntsamlingen sin. 

Kongens fortjenestemedalje 
Bjørnstad var eUers kjent for stor 
tjenesteviJlighet overfor andre mynt
samlere, og han assisterte Islands of
fentlige myntsamling. Han ble æres
medlem av Norsk Numismatisk Fore
ning, og i 1930 ble han tildelt Kongens 
fortjensnnedalje i gull for sitt arbeid 
for myntkabinettet. [ 1932 biehan de
korert med Islands hvite falk for de 
tjenester han hadde ydet ved oppret
telsen av Islands Nasjonalmuseums 
rnynrka binett. Han hadde .forbindelse 
med en mengde andre samlere over hele 
Skandinavia og ved besøk i Danmark 
og Sverige fikk han mange ve,rner i 
disse landene. 

Almenningssaken 
Han sto til tjeneste for hjc1J1bygda også. 
Godseier Harald Løvenskiold anla 
vidløftige rettssaker mor flere bønder 
på Ri11gerike i 1916. Der ble da nød
vendig å foreta omfattende arkiv
undersøkelser, og sakførere bøndene 
kontaktet hadde betenkeligheter på 
grunn av kostnadene. Ole Ch.r. Bjørn
stad påtok seg da å foreta arkiv
undersøkelser gratis i Oslo, trondheim 
og København. Omtalen av ham i 
« Bytjenestemannen» forteller ar han 
arbeidet med detre i all sin fritid i fem 
år, og av og ril i de senere åtte - ti år. 
Under et opphold i København for å 
granske i Riksarkivet, hadde han også 
oppdrag for Universitetets m)'ntkabi
nett. 

Kjerrat-boken 
Ole Chr Bjørnstad eide hyttaJumalas 
innerst i Damtjern, og her trivdes han 
godt. Han var plaget av sykdom på sine 
eldre dager. Han var da noe bevegelses
hemmet, roen korn seg utrolig godt fram 
ved hjelp av en lang stokk som ban 
hoJdr med begge hender, forteller Kaare 
Stubdal. Som regel besøkte han i feriene 
Oppkuvtraktene hvor han hadde ligget 
så mye med faren i barndommen. Det 
var nok da han <<fekk løssttel å umlcr
søke alt detta gamle, og levningene etter 
kjerraten trnr jeg sarte faatasien i sving 
på'n,» sies det kort og godt av folk i 
Åsa som kjente ham nøye, skrev Rei
dar Holtvedt som meget fortjenstfullt 
fikk gitt ut boken om kjerraten i 1944. 
'Boken er senere kommet i opptrykk. 
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Ivar Aasen og Ringerike 
Ivar Aasen hadde ikk je hellet 
med seg då han gjesta Ringerike 
på ferda si: Haa vart utsett for 
fyllekjøring på Tyrifjorden og 
han hadde lagt att plantelæra så 
han ikkje fekk sjekka plantelivet. 
Dessutan var han sru-føtt og ein
sam, men det var han ofte. 

Av OLAV NORI-IBIM 

Det er Aasen-år i år: 100 år sidan Ivar 
Aasen døydde. I var Aaasen er mannen 
som hadde som prosjekt å skape eir 
norsk skriftspråk som skulle avspegle 
talemålet i landet, i motsetning til det 
danskeembetsmanns-språket som var 
det rådande språket i Norge på 1800-
talet. Men Ivar Aasen er også botan
ikaren, sjøbadaren, diktaren og 
demokraten. Her skal vi følgje Aasen 
til fots og til fjords på ferder over Ringe
rike. 

Botaniske interesser 
Det er tilfeldigbeiter at Tvar Aasen ikkje 
har eir stort namn som botanikar. Han 
kunne ha vore Norges svar på Linne. 
Sommaren L841 drog lvar Aasen med 
dampbåten til Bergen for å syne fram 
plantesamlinga si cil biskop Neumann. 
Men bispen var meir interessert i gram
matikken over sunnmørs-målet som 
Aasen hadde laga. Ved hjelp av gode 
koncaktar fekk bispen formidla stipend 
på 150 spesiadalar i året til Aasen, slik 
at han kunnegjera tilsvarande mål-gran
skingar andre stader som han alt hadde 
gjort på Sunnmøre. 

Då var det gjort. Aasen kom til reise 
land og strand rundt i fire år på vitskap
lege språk-ferder. 

Til Ringerike 
Ein mai-dag i 1845 kom han til Ringe
rike, på veg fr! Telemark og til Hal
lingdal. Han fortet forvitneleg om rei
sa herovei; i sine "Reise-Erindringer". 
Først tok han feil frå Eiker og oppover. 
Han kom til å ta cio vestleg veg i sta
den for over H okksund. "Næste Dag 
kom jeg til Braaten i Norderhaug, hvor 
jeg besluttede at hvile for siden at 
tiltræde Reisen til Hallingdal. 

Veiene paa Eger og Modum var i slet 

Forfatning; Leerjorden var saa tør og 
haard som Steen; Sporene af Hjulred
skabeme vare desuden saa dybe og 
ujævne, at det var en stor Plage at kjøre. 
Jeg glædede mig derfor ved at komme 
til Tyrifjorden for at faae reise er stykke 
tilvands; men denne Tur skulde dess
væcre ikke blive synderlig behagelig. I 
Vigersund fik jeg to Roerkarle; de for
synede sig med en Flaske Brændeviin 
til Reisen, hvilket man ikke kunde have 
naget imod; i Begyndelsen gik det ogsaa 
godt, men længere paa veien blev den 
ene Karl saa flittig med Flasken, at han 
tilsidst blev overstadig fuld, saa han ikke 
kunde roe anderledes end paa rvært; 
det gik saaledes snart i Øst sna.rt i Vest, 
snart laae man stille, snart satte man 
paa Land,snart var man paa Vei atvælte 
Baaden. Til Lykke var dog den anden 
Karl saa vidt ordentlig, at ban søgte at 
oprette bvad den første fordærvede; og 
saaledes kom vi da endelig i Land ved 
Gaarden Egge, hvorfra jeg nu hadde 
Landevei til "Braaten". 

Vel framme på Bråten (Veien), der 
der var skyss-stasjon, blir vår vand rar i 
ro dagen etter, 25. mai, med dette 
føremålet: "Hvile og Forberedelse til 
Hallingdalsreisen". Dagen deretter ber 
det i veg att. Men hanset att tøyet sitt 
på Bråten, etter som han skal til Kris
tiania etter Hallingdal. Og han vil belsr 
ikkje bera med seg mei renn at han kan 
gå, "da jeg ikke havde synderlig Lyst 
til at tigge efter Skyds og bie halve Da
gen paa den, oaar samme kunde und
gaaes". 26. mai 1845 går Ivar Aasen 
"til fods fra Braaten til Green (i Kryds
herred). Stærk varme hvoraf jeg ble 
baade udrnacted og overordentlig 
saarbenet". 

Attende til Ringerike 
Etter seks vekers opphald i Hallingdal 
er Ivar Aasen igjen på veg til Ringerike, 
les vi av reiseinnberetningen hans. Etter 
å ha vandra frå Krødsherad, kjem han 
"over ril Sognedalen, der fører nedad 
til det vennlige Ringerike". Det var ei 
herleg årstid å reise i, skriv vand.ra ren 
og botanikaren: "De herlige Enge paa 
Ringerige stode i fuld Blomstring; ogsaa 
Udmarkerne og Skovene havde sine 
Blomsterpartier. Jordbærrene, hvoraf 
der paa denne Kant af Landet er en 
uhyre Mængde, vare allerede modne,. 

altsaa meget tillokkende for den een
I ige Fodgjænger. Paa denne Side af Lan
det findcs mange Planter og Blomster, 
som maD ikke træffer vestenfjelds; 
uheldigviis havde jeg paa denne Tid 
ikke Anledning til at bruge nogen 
Plantelære, og kunde saaledes ikke 
blive videre klog paa alt det nye, som 
jeg fandr. Ogsaa adskillige Insekter 
træffes ber, som ere Bergenhusingen 
ubekjendte; deraf lagde jeg især Mærke 
til et Slags Græshopper som ere større 
end de almindelige og give en stæckere 
Lyd fra sig end disse; deres Spring, 
hvormed der følger en Surren eller 
Susen, ere meget lange og ligesom flyv
ende". 

18. juli gjev han seg så i veg til Kris
tiania, "som jeg nu maatte se førend 
jeg reiste længere mod Nord": "Denne 
Vei er henved fem Miile lang, og har 
meget Seerværdigt for den som reiser 
den første Gang, saaledes Hønefossen, 
Notdrehaug og de store Sletter i Syd 
for samme, den lange Bro ved Sundvol
len, Krogkleiven, Krogskoven, og den 
smukke Dal ved Bærum .... " 

Ivar Aasen får nokre fine dagar iho
vudstaden siste dagane i juli 1845. Han 
besøker kjencle menn og kjende stader. 
P. C. Asbjørnsen fekk han dessverre 
ikkje trett denne gongen. Men den ein
same vitskapsmannen lyt ut på vandring 
att: "Opboldct i Hovedstaden medtog 
flere Dage, saa jeg først den 28de begav 
mig paa T ilbageveien i en dyb 
Tungsindighed saaledes som altid, naar 
jeg har maatter ud fra Venner og 
Bekjendte til vildfremmede Folk. Efter 
ankomsten til Braaten hvilede jeg et par 
Dage for at optegne Adskilligt og for at 
høre lidt mere om Sproget i denne 
Egn''. 

Utvatna dialekt 
Eg vil tru Ivar Aasen syntest slik passe 
om "Sproget i denne Egn". Andre sta
der frå Austlandet gir han uttrykk for 
atdci "Ægte Dialekter" finst i fjellbyg
dene. "I de nederste Dele af Buskeruds 
Amt have Sprogartene, som før bemær
ket, megen Lighed med Kjøpstadspro
get, saa at der il<ke er noget mærkeligt 
ved samme, undtagen adskillige ord, 
som trænge ril Forklaring, eller kunne 
berige der nationale Ordforraad". 
Han ne111ner om "de nedre Dele af 
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Vandraren f var Aasen, sårføtt, einsam og sveitt, slik Pinn Graff ser han. 
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Bratsbergs og Buskeruds Amter" at 
"Dialekten ... ikke er af nogen 
Viktighed, da den omtrent faller sam
men med den Mellemart af Norsk og 
Dansk, som sædvanlig forekommer i 
Kjøbstæderne og hos konditionerede 
Folk paa Landet". På landet på Ringe
rike budde det mange kondisjonerte, 
då som no, så noka "ekte dialekt" i 
forhold til Aasen store prosjekt var nok 
ikkje Ringeriks-dialekra. Men han 
nem ner at han skriv ned språkprøver 
herifrå, så han syn test nok det var in
reressanr lell. Det er rimeleg at Ringe
;ike den gongen, for 150 år si dan, stod 

IVAR AASEN 

i ei språkleg mellomstilling mellom til 
dømes Hallingdal og nedre Buskerud. 

Aasen i dag 
Kva så med Aasens verk i dag, nasjo
nalt og lokalt? Mangesidig, spør du 
meg. Nynorsken kan vera språkleg 
vanskeleg, dels fo rdi den er mindre 
brukt enn bokmål, og dels fordi ord 
som "løyve" og "lag" verkar vanske
lega re å forstå enn tilsvarande "bevilg
ning" og "forening". Dels er der og eit 
spørsmå l om status. Den gåverikc og 
sjølvlærte bondeguren Ivar Aasen er eit 
kulturelt og politisk symbol på ei nas-

Eit riss av mannen og 
prosjektet hans 

jonal og sosial reising. Ei slik reising 
nedanfrå vil uvilkå rleg verke rrugande 
for dei med danning og makt. Det kan 
sjå ut som krafra i ei slik reising heng 
att lenge etter at dei ro språkformene 
har nærma seg kvarandre slik at alle 
intelligente menneske kan forstå både 
bokmål og nynorsk. 

Ivar Aasen er såleis ikkjc berre ein 
einsam vand rar og språk-granskar. Han 
er eit bilde på motsetningar i vår nære 
historie. Men og eit menneske som likte 
å plukke jordbær og kvile auga på det 
vakre Ringeriks-landskapet. 

Ivar Andreas Aasen (1813-1896) var eia gluping med spesielle evner i vitskapeg lei. Men og ein vanleg 
bondeson med demokratisk sinnelag, som støtt hugsa kvar han kom frå. 

Han var yngsr og attpådaJt i ci.n søsken
flokk på sju frå garden Åsen i Ørsta på 
Sunnmøre. Mora døydde då ban var tre, 
faren då han var 13 å r. To år etter stod 
unge Tvar øverst på kyrkjcgolvet som 
konfirmant, i låne trøye som var alt for 
scor. Men den vesle guten hadde store 
evner. ''Præcæteris udmerket i Kund
skap og Begrep og af meget god Opfør
scl", skriv presten om konfirmanten i 
kyrkjeboka. 

Sjølv om Ivar mista begge foreldra i 
unge ar og laut slite hardt på garden 
hos bror sin, var han heldig p~ den 
måren at han hadde tilgang på bøker. 
Heime hadde dei nokre bøne- og salme
bøker, ein huspostill og "til al Lykke 
en Bibel, der for mig var det dyrebar
este af Alt, hvad jeg kjende, da jeg af 

den kunde faae at vide saa meget Mær
keligt", skreiv ban sei.na re. På granne
garden Ekser var det trykkeri, og eit 
rikt miljø for lesing og dikting. 

18 år gam.mal var Ivar Aasen om
gangsskulelærar i heimbygda, eit par år 
seinare korn han i huset til prosten H. 
C. Thoresen i Herøy, også der på Sunn
møre. Der fekk han lære - latin og gram
ma tikk, historie, geografi og øving i 
skriving og dikting. Prosten skjønte kva 
slags evner [var hadde, og ville gjerne 
hjelpe han fram vida re på skulevegen. 
Men Ivar ville ikkje ha noko slik hjelp. 
Seinare sa han at det var fordi han ville 
sjå kor langt han kunne koma med stud
ium på eiga hand og utan å gå på skule. 
På den måten meinte ban at han best 
kunne gjera noko for å teae og hjelpe 

bondestanden, som han sjølv kom frå. 

Seinare vart det arbeid som huslæra.i: 
Unge Aasen var sterkt vi rska pleg inte
ressere. Spesielt botanikk var han in
teressert i, og bygde opp ei stor blom
srersam ling. Hanlikte seg godt i skog 
og mark, og studerte plantelivet. Den 
andre store interessa hans var norsk 
språk og grammatikk. 22 år gammal 
skreiv han ein artikkel på fire-fem sider 
"Om vort Skriftsprog". Der argu
menterte han både nasjonalt og sosialt 
for ar vi burde skaffe No(ge eit eige 
skriftspråk ved åsamle inn ord og gram
matikalske opplysningar om byg
demålet. Det har alltid gjort han vondt 
å høyre "vort AJmuesprog krænkes og 
belees", skriv han. 
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Aasens bøker: 
"Om vort Skriftsprog" ( 1836), 

"Om en O rdbog over det norske 
Almuesprogsamt en dertil hørende 
Grammatik" (1846), 

'' Det norske Folkesprogs Grarnma
tik" (1848), 

"Ordbog over det norske Folke
sprog'' (1850), 

"Prøvera{Landsmaalet i Norge" 
(1853), 

''Ervingen". Skodespel (1855), 

"Norske Ordsprog" (1856), 

"Norske Plantenavne" (1860), 

"Symra" Songar (1863), 

"Norsk Navnebog" (1878) oglvar 
Aasen: 

"Reise-erindringer og reise-ind
beretni11ger 1842-1847". Ved 
Halvdan Koht ( 1916). 

Kielder: 
Ivar Aasen: Brev og dagbøke1: Ved 
Reidar Djupedal. Oslo 1960. 
Ivar Aasen: Reise-Erindringer og 
Reise-fndberetninger l 842-1847. 
Anders Houden: Ivar Aasen i 
kvardagslaget. Oslo 1978. 
Kjell Venås: Livssoga åt Ivar Aasen. 
Osln 1996. 

I var Aasen røykte jamt, og det vart 
seinare brukt som vareskryt frå 
Tiedemanns Tobaksfabrik. 
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Med Tidemand og Gude 
på Ringerike 
I vår del av verden var roman
tikken den ledende åndsretnin
gen fra begynnelsen av 1800-
tallet. I sum vakte den ikke minst 
interessen for alt som var gam
melt og nasjonalt. En videre følge 
av det var at tidens malere ofre 
dro på studieturer innover i lan
det, for å finne motiver fra gam
melt folkeliv og uberørt natur. 
Mange av malerne, og andre, 
tok gjerne turen til Krokkleiva, 
vår fremste naturseverdighet 
tidlig på 1800-tallet. 

Av ARNE CHR. BERG 

Først ute av de mest betydelige ma lerne 
var den danske hoffmaleren av rang, 
Erik Paulsen, som korn bie allerede i 
1788. [ året 1826 kom vår første store 
maler, J. C. Dahl, dessuten Johs. Flin
roe og trol ig også Ths. Fearnley, bort
om Krokkleiva. De har alle gitt oss in
teressante skisser og malerier herfra, 
for øvrig behørig omtalt i heftet «Ringe
rike» ( 1971 s. 5) og i boka « Kroksko
gen » (1977, s. 196). 

Tidemand og Gude 
Mindre kjent er det vel at også Tide
mand og Gude har vært pa Ringerike 
og tegnet og malt. Selv om de nok ru
ver hver for seg, er det sagt ac de oftere 
er nevnt sammen, enn hver for seg. 
Adolf Tidemand (J 814- 1876) ble kjent 
som en fremragende figurmaler, ikke 
minst med sine mange landsens folk 
kledd i bunader. Hans Gude (1825 -
1903) ble kjent som en av våre fremste 
landskapsmalere, kanskje særlig for 
sine vakre fjordmotiver. Han ble da 
også tidlig professor i malerkunst blant 
annet i Berlin. Her ble haa dessuten 
søkt av en rekke norske malere på høyt 
nivå. 

Både Tidemand og Gude bodde i en 
årrekke i TyskJand, men begge var gjen-

Såvidt vi vet har Adolf Tidemand bare malt ett bilde som er direkte tilknyttet 
Ringerike. Det er altertavlen han malte til Tyristrand kirke i 187 5. 
(Foto: Per Kveset). 



tatte ganger hjemme i Norge på studie
reiser. I flere tilfeUer maJte de også sam
men. Mest kjent for det ble de vel med 
«Brudeferden i Hardanger». Her malte 
Tidemand figurene og båten, mens 
Gude ma !te landska pec. Begge er høyt 
aktet den dag _i dag av malerisamlere 
hjemme og ute, og deres kunst er blitt 
høyt taksert. 

Tidemand på Tyristrand 

Såvidt vites har Adolf Tidemand bare 
malt ett bilde som er di.rekte tilknyttet 
Ringerike, nærmere bestemt til Tyri
stra11d. Til gjengjeld er det et bilde som 
ruver, og som er lett å få sett på. Det 
dreier som om den altertavlen han malte 
til Tyristrand kirke i 1875 - året før 
han døde. Den var bestilt og bekostet 
av den høyt kunstinteresserte fru 
bergmester Roscher. Altertavlen, som 
er meget vakker, er etter mønster av 
Bertel Thorvaldsens kjente skulptur 
«Kristus». Verne kapell har for øvrig 
en tro kopi ( i mindre format) av Tide
mands store altertavle i Bragernes 
kirke, «Kristi oppstandelse» (se boka 
«Norderhov» (1914) s. 90). 

Nevnes bør også portrettmaleriet 
«Anne Gulsvik», som finnes i Jørgen 
Moe-samlingen på Ringerikes Museum. 
Dette portrettet malte Tidemand under 
et bryllup i Gulsvik i Hallingdal i 1848. 
Den samme Anne Gulsvik er for øvrig 
identisk med damen i Tidemands mer 
berømte bilde «De ensomme gamle», 
som ble malt et par år senere, og hvor 
Rasmus Kårmovigeo, husmann til Guls
vik, er mannspersonen. (Avisa «Uke
slutt» 8/3-1990). 

TIDEMAND OG GUDE 

Gude på Ask og Tyristrand 

Til fru Rosehers mange kunstnerven
ner hørte også Hans Gude. Blant de 
bildene han skal ha rna It som gjest hos 
fru Roscher, kjenner vi vel nå bare 
navnet på ett. Det gjelder «Snippe
bråtan» ved Ertelia. Sammen med et 
annet bilde ble de to utlånt til en Gude
utstilling i Oslo i 1934. Det ene var da 
i eie av fru Cia.ra Lund, en etterkom
mer av fru Roscher ( «Ringerike» 1934, 
s. 14 ). Dessverre har det ikke lykkes å 
få rede på hvor disse bildene er idag. 
På Kolbjørnrud, der Rosehers bodde 
på Tyristrand, skal Gude for øvrig ha 
tegnet mønsteret på spisestuetapetet, 
synlig i alle fall for en del år siden 
( «Ringerike» 1986, s. 12). 

Imidlertid var Gude også, med frue, 
gjester hos generaJ Gram på Ask. J bo
ken «Somre og vintre på Ask» (1940, 
s. 108) forteller en datterdatter av 
Gram, Ingeborg Motzfeldt Løchen, om 
Gudes besøk på Ask, «nesten hver som
mer». Hun omtaler mest <<mormor», 
fru Fredrikke Gram, gjerne kaJt «gene
ralinna», som Gudes vertinne. 

Sitt første bilde her på Ask skal Gude 
ha malt i 1848, «Det gamle Ask», som 
viser gården slik den var før om byggin
gen i 1873.11890-årene malte han en 
akvarell fra samme sted, «Det nye Ask», 
som viser dagens hovedbygning i Os
carshall-stil. Dessuten malte Gude flere 
store bilder fra Karlsrudtangen, bilder 
som a llerede i 1940 var uten kjent opp
holdssted. Det samme var tilfelle med 
Gudes store akvarell «Bjerkeskog ved 
Ask». At denne ble laget, ble i sin tid 

L9 

stadfestet av den kjente maleren Eilif 
Peterssen, for øvrig en svigersønn av 
general Gram. Peterssen har foitalte om 
den til maleren Harald Vibe, som se
nere eide Ask gods og er kjent for sine 
mange tegninger i heftet «Ringerike» 
(bl. a. 1978 s. 15 og 20). 

Illustrerte utgaver av Asbjørnsens 
«En tiurleik i Holleia» viser at Gude 
dessuten har bidratt med et par tegnin
ger her. Imidlertid har Eilif Peterssen 
også gitt uttrykk for at han mente 
Asbjørnsen var for dårlig ti l bens til å 
ha vært oppe i Holleia, og at han har 
fått stoffet om Holleia fra andre. Gude 
derimot, var ifølge Peterssen god til 
bens og fartet rundt i skog og mark, 
særlig opptatt av bjerkeskogen rundt 
Ask gods ( <<Ringedke 1978, s. 20 og 
35). Nevnes bør vel også det høyfjells
maleriet som Eins i Moe-samlingen på 
Ringerikes Museum, malt av Gude i 
1849. 

Gude på utstilling 
I oktober 1895 ble det holdt en Gude
utstilling i Kristiania. Her kjøpte 
Kunstforeningen (ifølge Ringerikes 
Blad) følgende bilder med motiver fra 
Ringerike: «Akvarellene», << Hønefos», 
« Bondegaardcn Ask», << Ved elven Ask» 
og «Bjerke ved Ask», og det tilføyes: 
«Det viser sig altsaa at Landskabsmale
rierne fra Ringerige nyder stor Beund
ring». Dessverre vet vi heller ikke hvor 
disse bilder er idag, så samlet blir det 
vel da bare et par av Gudcs mange male
rier fra Ringerike, som vi idag vet hvor 
befiimer seg. 

Av Tidemand har vi jo fortsatt alter
tavlen i Tyristrand kirke, samt portrett
maleriet på Ringerikes Museum. At vi 
har fått Tidemand og Gude til å gi av 
sin rike kunst her på Ringerike, kan vi 
takke fru bergmester Roscher og gene
ra linne Gram for. Disse to fruer er 
dessuten blitt husket som store 
velgjørere på respektive Tyristrand og 
Ask. Om dem kan vi vel godt si med 
Ibsen ( «Peer Gynt», 3. akt), at «Her 
kommer ikke nogen bedre fra bygdeme 
nutildags». 
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REISEHANDBOK FRA 1903: 

Fra Kristiania til Ringerike 

Ringerike har fått sia sentrale 
plass i vårt land på grunn av 
samferdselen mellom øst- og 
vestland. Fra uminnelige tider 
har en vesentlig del av ferdselen 
gått over Ringerike. Fra 1800-
tallet eller litt før, da skrivefer
digbeten gradvis begynte å bli 
almen, er det ikke så rent få som 
også har gitt ut reisebeskrivelser 
om sine turer fra Kristiania til 
Ringerike. 

Av ARNE CHR. BERG 

Eldst er de reisenotatene vi har fra Oslo

b is pen Jens Nilssøos visitasreise til 

Ringerike 2. september 1594, omtalt i 

heftet «Ringerike1, sei.nest i 1994. No

tatene havnet i sin tid i det danske Rigs

arkiv.11885 ble de imidlertid oversatt 

tiJ samtidens norske språk og utgitt som 

«Jens Nilssøns Visitasbøger og Reise

optegnelser:» Det ble foretatt av pro

fessor Yngvar Nielsen (1843-1916) . 

Med det var dette oversetterarbeidet 

lagt i de beste hender. 

Yngvar Nielsen 
Professor Nie.lsen var både historisk og 

geografisk meget vel skolert (tok dok

torgraden i 1880). Han er også berøm

met for å ha gitt ut et usedvanlig stort 

antall skrifter og avhandlinger. Samti

dig rakk han som turist å reise over sto.re 

deler av landet. Det ga barn grunnlag 

for å kunne gi ut bokverket «R.eise

haandbog over Norge,>, fordelt på 12 

bind i årene 1874-1915. Bokverket er 

blitt omtalt som lenge å ba vært en klas

siker i sitt fag. 

I <<Tiende Udgave,> (1903) fins det 

en reisebeskrivelse for en tur fra Kris

tiania tiJ Ringerike. Som i de øvrige 

tmene professor Nielsen omtaler, er 

framstillingen meget detaljert, sikkert 

bra for de mange veifarende som var 

lite lokaJkjente på forhånd. 

« •• en Perle» 
Turen ti l Ringerike innledes med en 

hyldest til landskapet: <<Ringerike er en 

Perle blande alle ØstJandets Landskab-

er. » 

Det opplyses at turen ti l Sandvika 

også kan tas med Vestbanen, for så å 

fortsette til Sundvollen eller Hønefoss 

med ,,Skyds eller Tilfods. >, Professor 

Nielsen skrev Hønefoss med to s-er, og 

han skrev Stein og Steinsfjorden til for

skjell fra Sten, som var vanlig på den 

tiden . Samme med Tanberg uten «d». 

Vi har beholdt professorens skrivemåte. 

Med karjol kostet der 15 kroner til 

Hønefoss, med kalesje 30 kroner. Det 

gis også opplysninger om retninger, 

bakker og sideveger. 

Fra dagens Ringeriksveg kjenner vi 

rende Udsigt over Holsfjorden.» Skaret 

omtales som «den i Fjeldet sprængtc 

Port ( l 859)», og med «glimrende Skue>>. 

Litt senere kommer vi til det nå ned

lagte <•Homledal Turisthotel». Nær ved 

omtaJes enda en «Udsigt», som vel må 

ha vært «Prinsessens Utsikt.» Videre en 

«storartet Vei, i dristige Slyng, langs det 

bratte Fjeld», og atvegennåsynker ned 

«forb i gaardene Nes» (altså i flertall). 

lgjen antydes en «vakker Udsigt. » Der

etter omtales << gaardene Berget>> med 

helleristninger - <<5 Skibsfigurer, l Spi

ralfigur.» Fra utsynet videre nevnes 

øyene i Holsfjorden med dagens navn, 

bare med endingene «øen» (ikke-a). 

Kroksund 
Omsider nåes Sundvollen som omtales 

som «et meget godt Ho tel, ved siden af 

Hønefoss Hovedpunkt for de Reisendes 

Besøg.» Reiseberetningen fortsetter 

med en nokså fyldig redegjørelse av 

«Krokkleven » og Kongens og 

Dronningens Utsikt. Kroksund omtales 

som «den lange, buktede Bro med den 

yndige Stcinsfjord rilh.» Her var <let da 

igjen Sandvikselva, som hovedvegen «Hote! og Landhandle.ri.» Vik nevnes 

gikk langs også den gang. Videre nevnes 

Nypefoss og Brenna broer, som jo fort

satt er i behold. I 1903 var det aJlerede 

en «liden husgruppe» og «nogle Plad

ser» i Skui-området, og lenger nord får 

vi vite at «Gaardene opphører efter

haanden. » Det antydes «stærkere Stig

ning» før man kommer <<over Grænsen 

mel lem Akershus og Buskeruds Amter» 

(vel som idag). 

SoUihøgda oppgis med •<smaa Byg

ninger, med J0-12 Senge>>, samt mid

dag. Nedover herfra nevnes «en glim-

som <,en Korsvei », så opp en bakke og 

«nedover til Gaardcn Stein med kirke

ruinen og Halfdanshaugen.» 

Litt etter kom man «ind iNorderhov 

Præstegjeld. » Kirken og prestegården 

nevnes selvsagt, og med anledning til 
også å få se Anna og Jonas Ramus i 

sine kister i kirkekjelleren der. 

Som idag svi ngte vegen til Hønefoss 

forbi «Gaarden Hønen» og litt neden

for forbi Tanberg ( uten «d>, ), og ,,Gjen

nem Hve.rven - ned en Bakke og ind i 

Skov» (Hvervenmoen}. Så ble det «Aadt 
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En tur med karjol fra Sandvika til Hønefoss kostet l 5 kroner. Turen ble dobbelt så dyr dersom det skulle uære kariol med 
kalesje. Her står tre karjoler klar for au reise fra Glatved Hote[ i Hønefoss. (Bildet fra Hønefossboka) 

fremover - paa Bro over E.lven og op 

gjenoem Gaderne i den lille By, til 
Hønefossen -. » I-ler omrales straks 

«Gladtvedts Hote!, meget godt, meget 

søgt, god Spise, 60 Værelser.» Kortere 

omtale får Grand Hotel (nyåpnet 1902) 

og ,<Jernbanehotellet» (] 857). 

Til Ringkol1en 
Det oppgis flere mu I igheter for « Ud

flugter fra Hønefoss», som til <<Hovs

fossen», «Skovveien over Støvdal» 

(Srubdal) og Gyrihaugen med «stor 

Udsigt» og nedstigning gjennom «en 

smal Fjeldrevne eller Skar» (trolig 

Mørkgånga). Samtiden kunne også tilby 

«Vogne, Førere, Hestefra Hotelleme.» 

Til sist her er det føyd til turer.bl. a. til 
Ringkollen, som antydes å by på den 

fal ing av «ltingkollens Sanatorium ved 

Øiangen.>, Til hver tur oppgis det ad

komstveger, avstander, muligheter for 

«Kariolskyds» m.m. 

Kandidat Færden 
Professor Yngvar Nielsen har tydeligvis 

vært en meger våken både iakttager og 

ikke minst nedskriver. Høyst sannsyn

lig er det vel ai- arotsskolebestyrer E. 
M. Færden, gjerne kalt «Kandidaten», 

kan ha bidratt med en del stoff .1 hvert 

fall er det fortalt at han var en meget 

god venn av Nielsen, og at de ofte 

snakket sammen. Det er nevne at 

Færden bl.a. ga opplysninger av inter

esse for reisehåndboken (hefret <<Ringe

rike» 1938, s. 17). 

kanskje «smukkeste Udsigt over Ringe- Sorenskriver Richter 
rike.» Det legges også inn her en anbe- Denne artikkel er skrevet på grunnlag 

av en kopi av reisehåndboken, hvis ori

ginal i sin tid tilhørte sorenskriver Olaf 

Richter. Richtcr var i årene 1933-42 

en vclaktet embetsmann på Ringerike. 

Som god nordmann biehan under okku

pasjonen ,, beæret» med er opphold på 

Grini, der han da var den eldste fan

gen. Sorenskriver Richter fikk for øvrig 

i oppdrag åhoJde 17. mai-talen i Høne

foss i 194 5, og « skilte seg fra dette verv 

på en utmerket måte.,, (Ringerikes Blad 

19. mai 1945). 

At det ikke var tilfeldigheter som 

førte til at han hadde fått denne reise

hånd boken i eie, tyder en uttalelse på 

som han ga i jubileumsboken for 25-

års-srudenrene i 1915. Her kunne han 

opplyse at han hadde vært en ivrig fot
gjenger, som hadde «vandret over store 

deler av Norge.» 
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En tradisjonsrik 
garveribedrift i Hoie 
Da garveriet på Søndre Vik i 
Hole ble nedlagt i 1965, var det 
slutten på over 100 års sammen
hengende garverivirksomhet på 
stedet. Det var Jørgen Ellingsen 
fra Drammen, en svoger av Jør
gen Moe, som startet det hele. 
Fra 1879 overtok garverimester 
Mattias Arnesen fra Ringsaker, 
og fammen Arnesen fortsatte 
garverivirksomhetcn helt fram riJ 
midten av 1960-årene. 

Av INGEBJØRG GJESVIK LILJEDAHL 

Mattias Arnesen fra Ringsaker på Hed
marken leide garveriet på Søndre Vik 
fra 1879, og i 1891 kjøpte han bedrif
ten. Her sammen med sin hustru Maren 
(( Bakken) fra Hønefoss. 

Garveridrift har foregått i uminnelige 
tider. l Tyskland fantes det garverlaug 
a!Jerede tidlig på 1300-tallet, og i Frank
rike er det like gammelt. Et av de gam
le laug i Europa som har lengst histo
rie å se tilbake på, er skomakerlauget. 
Garvcrlaugct vokste fram gjennom en 
arbeidsdeling med skomakerne, som i 
begynnelsen garvet læret sitt selv. His
torien kan fortelle om utallige. stri
digheter mellom skomakernes og 
garvernes laug. 

I Norge fantes ikke egne garverlaug, 
og de ga rverne som arbeidet i norske 
byer tidlig på 1600-tallet, var ti !knyt
tet garverlaugct i København. Så endelig 
i 1635 fikk norske garvere et privile
gium som ga dem enerett ril å utøve 
garveryrket, og to år etter, i 1637, fikk 
de egen laugslisens. Da disse laugsli
sensene ble fornyet i 1731, hadde vi 
garverimest[e i Christiania, Tcondheim, 
Moss og Fredrikstad. 

Jørgen Moes svoger 

Josef Arnesen (til venstre) og sønnen 
Anton, begge garverimestre av den 
gode. gamle skole. Bildet er fra cirka 
1930. 

Etter hvert etablerte garverne seg også 
på landsbygda, og midt på 1800-ta llet 
ble det startet en garveribedrift på Søn
dre Vik i Ho le. Garveren het Jørgen 
Ellingsen og kom fra Drammen t il 
Hole. Her ble han gift med Else Moe, 
søster til eventyrsamleren og dikteren 
Jørgen Moe. Ellingsen var egentlig ikke 
fagman n, men han mottok huder og 
skinn til barking. Jørgen Ellingsen ble 
ingen gammel mann, og de to sønnene 
viste ingen interesse for garverfaget. 

Mattias Arnesen 
I midten av l 870-årene fikk garver 
Mattias Arnesen nyss om at garveriet i 
Hole var til leie. Arnesen drev da 

ga rveridrift i Skui i Bærum. Han fikk 
leid garveriet på Vik fra 1879, til han 
overtok garveriet som eier i l 89 J . 
Mattias Arnesen var født i 1833 og kom 
fra Ringsaker på Hedmarken. Han 
hadde fagutdannelsen i orden med mes
terbrev fra Paulsbergpå Hamar. Matti
as Arnesen var en driftig mann, og Fra 
en sped begynnelse utvidet han garver
iet til etter hvert å beskjeftige en ar
beidsstokk på 20 mann. 

Etter noen å r la han om driften ril 
«hvitgarving» - det vil si tilberedelse 
av hvitt skinn, og hanskeskinn, noe som 
var helt nytt på området. En landskjent 
artikkel på den tiden var også Mathias 
Arnesens kjøretørn.roer av skinn. 
Kundekretsen vokste, og en del av 
p roduksjonen gikk ti l Malmø. 

Polferd utstyr 
l 1903 gikk bedriften over ti l sønnen 
Josef Arnesen, so m også foretok 
utvidelser av garveriet. Den nye produk
sjonen omfattet pelsben:deri og fabri
kasjon av skinnklær. Det va.r nok 
mange, særlig leger og veterinære.i; som 
i de dager gikk i skinnklær fra Søndre 
Vik Garveri. Men mest kjent ble vel 
garveriet for leveransene av utstyr til 
Roald Amundsens polarferdei; noe pol
fareren selv har gitt uttrykk for i sine 
takkebrev, som i dag befinner seg i glass 
og ramme hos Josefs da tter Astrid 
Fekjær i Hole. 

Josef Ar.nesen var en meget fargerik 
person. Han kunne mer enn å garve 
skinn, han ktmne troUbinde sine ti l
hø rere med friske historier om mangt 
og meget. 

I 1929 gikk så garveriet over til neste 
generasjon, sønnen Anton Arnesen, som 
ble tredje ledd i rekken. Anton begynte 
i garveriet so m l5-åring og gikk 
gradene, og ble selv en dyktig garver. I 
haJ1S tid ble det store forandringer. Den 
gamle driitsbygningen ble revet og en 
mer tidsmessig bygning ble satt opp. 
Anton Arnesen spesia liserte seg på ullne 
saueskinn, og .reinsdyrskinn. Men i 
tiårene etter siste krig ble det stadig 
tyngre å drive garveri på bygda. Konkur
ransen, særlig fra utlandet, var hard, 
og i 1965 ble garveriet nedlagt. 
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Garveriet på Søndre Vik i begynnelsen av dette århundret. 

Handelssenter i dag 
Søndre Vik er nå på nye hender, og det er ingen ting i 
området idag som minner om at det her har ligget et 
tradisjonsrikt garveri. Det var stor aktivitet i delte 
området tidligere. To garverier, landhandel og smie. 
Smed.Jacobsen drev sin virksomhet ved Burevik i en 
årrekke. 
Her ligger nå et stort handelssenter med forskjellige 
forretninger, bank og legekontorer. Men hos oss som 
husker det som det en gang var, vil minnene leve vi
dere. Det er bestemt at Vik skal være kommunesen
teret i bygda. Vik skal bygges ut til i\ bli et møtested 
og et funksjonelt tettsted. Skulle der bli er torv her, 
hva vil da være mer narurlig ennå kaJle det Garvetor
vct? 

Garveriet på Vik ble kientfor leveransene av utstyr 
til Roald Amundsens polarferder. Polfarere,i var så 

fornøyd at han bestilte flere skin11trøyer fra 
brødrene Arnesen, Viig pr Hønefos. 

<< Da icg var vel tilfreds 1ned de tilsendte 1 S 
Skindlrøyer beder ieg Dem send mig syv Skinntrøier 

til af samme Sort. 
V ær af den Godhet at meddele mig naar de kan 

indtræffe hertil 
ærbødigst 

Roald Amundsen». 
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HØKA: 

Storleverandør til norsk 
kollektivtrafikk 
Hønefoss karosserifabrikk 
(HØKA) var en bedrift med en 
intens virksomhet i en kort peri
ode. I årene 1936 - 1968 produ
serte bedriften hovedsaklig 
busser_, trikker tiJ Oslo og 
Trondhein1 og jernbanevogner 
til Norges Statsbaner. «HØKA
trikken» i Oslo ble bedriftens 
mest kjente produkt, men de 
karakteristiske vognene på Fløy
banen i Bergen er også et Høne
foss-produkt. 

Av LORENTZ JENSSEN 

Ensidig satsjng 
HØKA var en respektert og troverdig 
fabrikk som b le landskj ent for å 
produsere kvalitet. Produktspekteret 
var av en slik art at det det ble stilt 
store krav til utførelse og kvalitet. 
Materiell for personstrafikk ble nød
vendigvis underlagt sterk kontroll. 
HØKA hadde derfor en arbeidsstab 
som sto faglig høyt. 

I ettertid er det lett å se at det som 
utraderte HØKA var den sterke avhen
gigheten til sporveiene og NSB. Med 

Starten 
Hønefoss Karosserifabrikk begynte virk
somJ1eten sin i Arnemannsveicn i det 
som nå er byens kulturbygg. Det var 
kaptein Roald Breien på Ask, som sam
men med noen andre av distriktets brave 
menn i 1936 dannet aksjeselskapet 
HØKA. Arbeidsledigheten var da stor. 
Alle tiltak som dempet den, ble sett på 
med velvilje. De første tolv årene ble 
det produsert kjøretøyei; hovedsaklig 
busser, men også noen tankbiler. Den 
legendariske «Ormen Lange» så dagens 

HØKA var en betydelig bed rift som 
førte en beskjeden, tilbaketrukket 
tilværelse på Ringerike. Bedriften 
gjorde seg lite bemerket lokalt utover 
at den betydde mye for distriktet og de 
ansatte. Bedriften ble av mange betrak
tet som en interessant og god ar
beidsplass. HØKAgjordc seg imid ler
tid fora vhcngig av offentlige midler og 
behov som den gang som nå var tem
melig varierende. HØKA hadde fortjent 
en bedre skjebne. I a lle årene bedrift
en eksisterte måtte den kjempe for sin 
eksistens. Til slutt ble den offer fo r en 
industripolitikk som bar preg av 
myndighetenes beundring for utlandet 
og manglende forståelse for indus
triproblemene her til lands. Det kan 
også sies ar HØKAs ledelse i for stor 
grad lot seg forlede til å stole på 
myndighetenes halvkvedede løfter om 
å prioritere norsk industri under mot
toet: «Kjøp norsk - norsk er best». Det 
ble gjort samtidig som det ble truet om 
å gå til utlandet når der ble forhandlet 
om ordrer og det gja ldt å spare noen 
kroner. Det var liten grobunn for det 
mest hjertelige forhold mellom a r
beidstaker og ledelse. Derfor ble be
driften også for mange en usikker ar
beidsplass. 

Vognene til Fløibanen i Bergen er av de 'tner spesille oppdragene HØKA hadde. 

utsikter om evenruelle ordrer fra Oslo 
Sporveier og NSB ble d~t ofte perioder 
hvor permitteringsspøkelset kastet skyg
ger over tilværelsen. r påvente av be
stillinger fra disse storkundene, som 
også etterhvert følte seg suverene som 
kunder og til en viss grad styrte balansen 
i økonomi og produksjon, var bedrift
en varsom med å ta and.re ordres som 
kunne by seg. Ensidig satsing på bane 
ble paradoksalt bedriftens bane. 

HØKA cok også del i det norske in
dustrieventyret etter krigen. Det ble ef
fe ktuert ordrer fra blant annet oljesel
skapene, Norsk Hydro, Falconbrigde, 
Norsk Jernverk og Akers Mekaniske 
verksted. 

lys i 1938. Det var en trekkvogn og 
semitrailer med60 sitteplasser. Bussen 
overlevde krigen og ble først tatt llt av 
trafikken i 1953. 

Skinnegående materiell 
I 1948 flyttet bedriften inn i nye, tids
messige fabrikklokaler i Hønengaten. 
Samme år ble Jacob Mørk direktør. Han 
var kjent i miJjøet og fikk snart kon
takt i Oslo Sporveier. Han hadde vært 
ansatt på Ekeberg banen og hadde sterk 
interesse for skinnegående kjøretøyer. 
Fabrikken hadde fire spor tilknyttet 
jernbanen. 

Det var produksjonen for Oslo Spor
veier som gjorde HØKA mest kjent. I 



perioden 1952-1958 ble det bygd et 80-
talls motorvogner og tilhengere. 
Vognene er fortsatt j trafikk. Produk
sjonstakten var høy. På der meste ble 
det bygd to vogner i uka. Vognene ble 
bygd på Jjnseos og i samarbeid med 
svenske Hagglund & Søner. Den be
driften leverte også motorer og en del 
annet utstyr. 

«HØKA-trikken» ble bedriftens mest 
kjente produkt. Oslo Sporveier la imid
lertid i perioder beslag på ali produks
jonsplass på HØKA. En presset lever
ingstid med dagsbøter for over
skridelser, var en av betingelsene. Det 
ga liten an ledning tiJ å få kontakt med 
nye forbindelser. Prisene ble presset og 
lønnsomheten var lav. Det ble satt store 
krav til effektivitet. Da produksjonen 
var på det høyeste i slutten av 50-årene, 
sysselsatteHØKA melJom JOO og 140 
personer. Foruten vogner til OsJo, ble 

det bygd vogner til Gråkallbanen i 
Trondheim og til Fløybanen i Bergen. 
Alle fikk sin spesielle utforming, tilpas
set kundens ønske. Fløybanevognene var 
noe spesielle med sin skrå fasong. 
Vognene er sammenkoplet slik ar den 
ene går ned når den andre går opp. Når 
de møtes på halvveine, kan passasjerene 
vinke til hverdandre. 

I 50-årene brant sporvognshallen i 
Trondheim. Byen mistet a lle vognene 
sine. Det resulterte i en storordre som 
ble fordelt mellom Strømmens Værk
sted og HØKA. Vognkassene ble laget 
på Strømmen og boggiene på HØKA. 
Alt ble levert på rekordtid. 

Drøm om personvogner 
På begynnelsen av 60-taUet leverte 
HØKA den største serie busser. 33 
busser ble bygd på engelske Leyland 
og tyske Biissing-chassieer. Bussene fra 
HØK.A var noen av de første i landet 
som gikk på luftputefjærer. 

HØKA drømte nok en tid om å bygge 
personvogner for NSB. Det ble det aldri 
noe av. Derimot fikk HØKA produsere 
alle typer godsvogner, åpne og lukkede 

I-IØKA 

to-akslede og boggivogner. 
Når det gjaldt produksjon av spor

vogner, hadde HØKA en no_rsk konkur
rent. Det var Strømmen. I konkurransen 
om å bygge jernbanevogner var det en 
tredje fabrikk, nemJig det gamle Eids
foss V ærk, kjent som ovnstøperi . Ver
ket betraktet HØKA som en en ube
hagelig inntrenger på et presset marked. 
På Eidsfoss var det blitt produsert gods
vogner for NSB i «uminnelige tider», 
og det med en beliggen.bet milevis fra 
jernbanelinjer. Eidsfoss-produksjonen 
skjedde ved at alle detaljer ble laget og 
fraktet med lastebil til Sund land ved 
Drammen for å bli montert sammen. 

Sammen med HØKA og Strømmen 
oppsto det plutselig et noe uvanligsam
arbeid-konkurranseforhold mellom de 
tre fabrikkene. NSB var midt oppe i en 
moderniseringsprosess av vognparken. 
Det drysset store serier bestillinger over 
fabrikkene som selv ble overlatt forde
ti ngen seg i mellom så godt det lot seg 
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Direktør Jacob Mørk hadde visjon
er om å produsere et skiftelok, diesel
Jok for sporskifting av vogner på stas
jonsområder. Ideen fikk styrets folle og 
helhjertede oppslutning. Mørk opp
nådde delvis gehør hos NSB, men Jan
teloven slo mot ham med full tyngde. 
Han følte at alle lovens ti bud rammet 
ham. Åtte skiftelok var det hele som så 
dagens liv. Teknisk konkurrerte loket 
med utenlandske lok, men prismessig 
fikk HØKA aldri anledn ing til å 
konkurrere med de store. 

Mot slutten av 60-årene ble det et
terhvert klart at Strømmen Verksted, fra 
å være en samarbeidspartner, mer ble 
<<den store stygge ulven », etter først å 
siklet erter ordrer, slukte hele Høne
foss-bedriften. ((Julegaven» de ansatte 
fikk i 1968 var oppsigelse med beskjed 
om at HØKA var nedlagt. HØKAs en
delikt var beseglet, og HØSVElS over
tok lokalene. 

Hønefossbedriften HØ KA var storleverandør til kollektivtrafikken de største by
ene i Norge. 

gjøre. Det ble sett stort på det ulovlige 
forholdet med avtaler mellom konkur
renter. I løpet av en 10-årsperiode ble 
det produsert et stort ancaJI vogner i 
serier på 50 og 100. Samarbeidet gikk 
uonerket og ble et eksempel på at «man 
kan når man vil». 

Spesialisering 
HØKA spesialiserte seg på boggier til 
ulike vogner, blant annet til under
grunnsbanen i Oslo. 

Artikkelen er en redaksjonell bear
beiding av et lysbildekåseri Lorentz 
Jenssen (født 1921) holdt i Ringerike 
Historielag i mars i år. 
Jenssen arbeidet som driftsingeniør 
1951-1962vedHØKA. Hanhar vært 
driftsbestyrer ved Flebu og salgsin
geniør ved Sandviken Jernverk. 
Fotografiene er tatt av Willy Gran
heim som var kasserer/bokholder ved 
bedriften. Han var blant de som 
hadde lengst fartstid ved fabrikken. 
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Jens Joachim Holmboe 
hans liv og virke på Ringerike 

Jens Joachim Holmboe var en 
sentral person på Ringerike i de 
20 årene ban virket her. Han slo 
seg oed som sakfører i Hønefoss 
i 1855. Da han døde i 1875 
hadde han vært ordfører i byen 
i 14 år. 

Av MARGITHUNGERHOLDT 

Jens Joachim Holmboe {1827-1875) var 
ordfører i Hønefoss 1857-59, 1863-71 
og 1873-75. (Bilde fra Hønefoss-boka) 

Jens Joachim H olmboe (1827-1875) 
tilhørte en stor slekt som var spredt 
over hele landet. Bestefaren, som han 
var oppkalt erter, var fogd i Senja og 
Tromsø, og sammen med kona Anna 
Margrethe Irgens badde han 12 barn. 
Jens Holmboes far het Joachim Gotsehe 
Holmboe og var byfogd og postmester 
i Molde. Han var gift med Anna Jo
hanne Øvre, og de hadde I O barn. 

Da Jens Joachim H olmboe flyttet ri l 
Hønefoss i 1855, bodde flere av hans 
nære slektninger i distriktet. Søsteren 
Maren Johanne Brotkorp Holmboe 
(1821-1915) var gift med Elling A. 
Waagaard fra Ringerike. Han var en tid 
edsvoren fullmektig hos sin svigerfar i 
Molde, og de flyttet til Ringerike hvor 
han overtok slektsgården Vaagaard, sam-

tidig som han praktiserte som under
rettssakfører i Norderhov. I tillegg var 
H olmhoes onkel Leonard Christian 
Borchgrevink Holmboe (gift med Elise 
Musæus) sogneprest på Jevnaker i 12 
år, og en av deres sønner, Carl Fredrik 
Homboe, var i flere å r kapellan på 
.Jevnaker. 

Kanskje var det på grun n av slekta 
ar Jens Joachim Holmboe flyttet til 
H ønefoss i l855. Pølgendeannonsesto 
10. mars dette år i Ringeriges Ugeblad, 
som den gang kom ut en gang i uka: 
«Undertegnede, der haver raget Bopel 
i Hønefos, udfører paa Ringerige og i 
de tilhørende Bygdelag alle ril Sagfør
erfager henhørende Forretni nger. J. J. 
H olmboe.» Og uka etter: «Gode og 
helststore Beløp paalydende Panteobli
gasjoner kjøpes. J .J. H olmboe. )f 

Det må ha være en vellykket invest
cri ng. Sakførervirksomheten vokste 
raskt. Snart var Holmboe bobestyrer i 
de fleste tvangsa uksjoner i distriktet. 
Det var også mange frivillige auksjon
er som han tok seg av. En av de større 
sakene han hadde, var som bobestyrer 
på Stein gård da Anron Fougner gikk 
konkurs i 1. 867. Det gikk over to år før 
boet ble oppgjo1t. Det var nok vanske! ig 
å få solgt gården og alt dens inventar. 

Etter hvert kjøpte H olmboe flere 
eiendommer. I l 868 anla han sammen 
med bankchef M. Jensen et teglverk på 
Riper bakken. Han ble snart en holden 
mann. I J 856 hadde han en inntekt på 
600 spesidaler (en da ler tilsvarte fire 
kroner) og ingen formue. 1 1874 var 
inntekten 2.500 spesidaler og formuen 
50.000 spesidaler. 

Ordfører 
H an kom tidlig med i det politiske liv. 
Allerede i 1857 ble han ordfører. I lø
pet av de cirka 20 å rene han bodde på 
Ringerike, var han o rdf ører i 14 år. Det 
var på den tiden en sak som overskygget 
a lle andre i lokalpolitikken: Jernbane 
eller kanal fra Drammen ti l Rands
fjorden. Holmboe gikk varmt inn for 
kanal. I etcertid må vi vel si at heldigvis 
tapte Holmboe da det kom til avstem
ning. 

Hans mangearrede virke avspeiles 
også i at han i 1864 ble formann iNor
derhov Sogneselskab, som det ble blåst 
nvtt Liv i etter noens års stillstand. Og 
d~t synes som at han i tillegg drev en 
del veldedig virksomhet. Et å r ble han 
takket i avisen for juletrefesten som han 
hadde holdt for byens barn . 

Personalia 
Jens .Joachim Holmboe var født i l827 
i Molde. 11. august 186'1 ble han gift 
med Elise Lundesgaa rd ( 1841- 1877), 
datter av Ole Lundesgaard fra 
Soknedalen og hustru Karen f. Braathen. 
Karen og Ole Lundesgaard hadde fem 
døtre som alle ble gift og hosatt på 
Ringerike: Helene Oppen, Maren Seil
stad, Elise Holmboe, Anne Færden og 
Bolen:e Schirmer. 

Elise og Jens Joachim H olmboe 
hadde vært gift i 14 år da han døde. l 
august 1875 ble han syk. H an var den 
ga ng ord fører, så varaordfører 
Thommesen måtte overta verver. To 
måneder senere døde I rolmboe, i kirke
boka er «Febersygdom» anført som 
dødsårsak. Elise Holmboe var da 34 år 
og hadde s ju barn. Den eldste var 12 
å r, og de yngste er tvillingpar som ble 
født samme år som fa ren døde. 
H eldigvis var hun økonomisk godt 
sikret, og hadde en stor familie rundt 
seg. 

I mai 1877 bekjentgjorde sagfører 
Georg Robert Schirmer (Elise Holm
boes svoger, gift med Bolette Lundes
gaard ) i Ringeriges Ugeblad at «Mit 
Contor er here&er hos Enkefru Holm
boe.». En kan undre seg over hvorfor 
han flyttet dit, det var sikkert ikke på 
grunn av husnød eller av økonomiske 
grunn er. M en noen måneder senere 
kommer den triste fork laring i «Uge· 
bladet»: « Bekiendsgj ørclse. At min 
Svigerinde Elise H olmboe, født Lundes
gaard, den L4. d.M. avgik ved Døden, 
medeles Slækt og Ven nec H.ønefoss 16. 
August. Schirmer.» 

Barna 
Schirmer, som senere ble sorenskriver, 
tok seg av booppgjøret. Det var et tid-



Ringeriges Ugeblad 27. juni hvor det 
bekjentg;øres seks auksjoner. 

Samtlige er «efter Begjering fra 
Overretssag{ører Holmboe». Den 
mest omfattende er auksjonen hos 

Anton Fougner på Øvre Stein. 
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krevende arbeid som tok flere år. Det 
ble blant annet solgt co leiegårder i 
Hønefoss, tomt på Nakkerud, et 
skogstykke, og andeler i teglverket.Jens 
Joachim Holmboe fikk utrettet mye og 
samlet seg en betydelig formue i de 20 
årene ban bodde på Ringerike. De sju 
barna til Elise og Jens Joachim Holm
boe, som ble foreldreløse i så ung al
der, var følgende: 

Anna Johanne Holmboe (f. 1863), 
gift med Harald Olstad (1854-1920), 
fra 1880 personalkapellan hos sogne-

HOLMBOE ------------------

presten i Norderhov, siden sogneprest 
i Sør-Odal. 

Olga Anette Holmboe (1867-1910), 
gift med kandidat Johan Fredrik Kjem
aas (f. 1864 i Norderhov, død 1910). 
Eide gården Krokeng i Vinger. 

Joachim Gotsche Holmboe (1869-
1923). Han var medeier i <<Havnens 
teglverk og sag>,, og bodde på Sol
bakken i Vestre Aker. Var gift med Ju
lie Næss ( 1867-1927). 
Erika Jensine Holmboe (f. 1871), gift 
med Iver Peter Einar Lie (1872-1937), 

sønn av overrettssagfører Olaf Thorvald 
Lie og Julie f. Rønnerud. Iver var først 
på Fjøsviken i Ådal og senere på Vang 
i Jevnaker. 

Anna Helga Margrethe Holmboe 
( L873-1903), gift med sagfører Harald 
Sørensen i Iowa, U.S.A. 
Jens Holmboe, født 1875, død 1893 i 
Hønefoss. 

E.lise Holmboe, født 1875, død 
1900, tvilling med Jens. Studerte me
disin i Paris. 

Holmboe-gården i Hønefoss cirka 1875, det året Jens Joachim Holmboe døde. Storgata gikk mellom stakittgjerdet og 
skigarden i forgrunnen. Sakfører Holmboe eide det meste au grunnen på øvre (vestre) side av Storgata, og hans hus (det var 
forbindelse mellom de to byggene på bildet) var lenge det eneste på de kanter. Huset til høyre ble revet i 1914_, mens huset 
til venstre (i de senere år kalt Onsagergården) sto helt til 1963. (Bilde fra Hønefoss-boka av Andreas Ropeid). 



DIKT 

Vil/markas hilsen 
til Mikkjel Fønhus 

Da forfatteren Mikkiel Fønhus ble stedt til hvile ved Bagn kirke en vakker høst
dag i 1973, hendte dette: 
Jordfestelsen var over og Mikk1el Fønhus' sambygding, presten Mikael Glad
haug, {øyde noen personlige ord til sin preken. Båren sto fortsatt på senkepallen. 
Det hersket en høytidelig stillhet ved grClven. Da kom det ute fra dalen et grågås
tog i rolig flukt. Det rare var at gåsetoget kom sørfra, selv om det nå var langt på 
høsten. Pørst tok det en rolig sving innover mot Tonsåsen, for så å komme tilbake, 
lavere og i enda finere formasjon, like over Vangen og kirkegården. Etter dette 
satte de atter kurseil mot sør. Den monotone kaklingen ble Sllakere og svakere, og 
til slutt forsvant hele flokken i horisonten. Det var en vakker hendelse som vi. 
som så det, ikke vil glemme. Det inntrufne inspirerte meg til å skrive dette lille 
diktet: 

På senkepal/en i sin grav 
står vil/markssønnens vakre båre. 
Gravferdsfolk tar hatten av 
og stryker bort en tåre. 

Prestens siste ord er sagt, 
det er blitt stilt ved graven. 
Folket minnes mangt om ham 
som la ned vandringsstaven. 

Da kommer sakte sør fra dalen 
et villgåstog på rolig flukt 
i formasjon fra spiss til halen -
en ordnet plog - et reip i bukt. 

Med undring stirrer gravferdsfolket 
på toget som glir stilt (orbi. 
J-lver på sitt eget vis vil tolke 
det syn som kverv mot fjell og sky. 

Snart høres atter brus av vinger 
i rolig flukt mot kirkegården. 
Flokken bøyer av og svinger 
som vil den hilse ham på båren. 

Det er som flokken nu ved kveld, 
vil takke ham og si farvel 
til ham som var en venn så stor 
og nu skal bli til mold og jord. 

Odd Willumsen. 
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30 FAMILIEN GRAN! 

Familien Gram på Ask 
i det f arrige århundre 
Eiendommen Ask, som soren
skriver Jens Gram kjøpte i 
1816, er mye av gården og sko
gen som idag utgjør Ask Gods, 
selv om arealet var noe anner
ledes dengang. Sorenskriverens 
far, som også bar navnet Jens 
Gram, var assessor og eide Ull
ern i Vestre Aker. 

Av KJELL LUNDSTAD 

Ingeborg Motzfeldt Løchen, som va_r 
sorenskriverens oldebarn, skriver i bo
ken «Somre og vi ntre på Ask» (1940) 
at assessoren var ungkar hele li vet, og 
hvem som var mor ril hans sønn var 
omgitt med hemmelighet. Det er kjea t 
at sønnen vokste opp hos moren i 
.København, og at ban ofte var på be
søk hos sin far på Ullern. I familie
opptegnelse.r berettes om hvordan as
sessoren etter hvert lot seg overtale til 

Det gamle Ask, cirka 1816. 

å anerkjenne sønnen, og deretter lyse 
ham «i kull og kjønn», som det het. 

Sorenskriver Jens Gram 

Sorenskriver Jens Gram (1780-1824), 
som kjøpte Ask i l816. 

(Alle fotografier til denne artikkelen er hentet fra boka «Somre og vintre på Ask», 
Oslo 1940, av lngeborg Motzfeldt Løchen). 

Den yngre Jens Gram ( J 780-1824) var 
en begavet og dyktig embetsmann. I 
1806 ble han gift med datter av den 
danske justisråd og sorenskriver Peter 
Georg Boll, som eide Vei sten i Norder
hov. Samme år ble han ansatt som kan
cellisekretær i København. Her var han 
i ett år, og da han kom hjem bJe han 
medhjelper for sin svigerfar i so.renskriv
erem heret som omfattet Ringerike og 
H allingdal. Senere ble embetet delt og 
Gram overtok som sorenskriver i Hal
lingdal. Da svigerfarendødei 1814 ble 
han utnevnt til sorenskriver i bcle em
betet. 

Da Gram kjøpte eiendommen på Ask, 
lå husene på gården lenger mot vest, 
mellom Øvre Ask og Vangen. Dette fant 
Gram uhensiktsmessig for fo lk som 
skulle søke sorenskriverkontoret, der
for flyttet han bygningene ned hvor de 
nå ligger. Her satte han opp en stor 
hovedbygning i en sti lart som ble be
nevnt som sorenskriverstil. 



FAMi LI Er GRAM 

Den nye Oscarha/1-lignende bygn;ngen på Ask sto ferdig i 1873. 

Stortingsmann 
11818 møtte Gram som representant 
for Buskerud Amt på Stortinget. Han 
representerte annet i en økonomisk 
vaaskeljg tid, særlig på grunn av de nye 
forhold som oppsto etter 1814. 1 
bokverket «Vårtfolks historie», bjJ1d 
VJ ( 1964), er det sitat fra en tale som 
Gram holdt i Odelstinget 20. februar 
1818. Haa gikk her til angrep på den 
såkalte «sølvskatten)> som Stortinger 
vedtok å pålegge folket for å finansiere 
grunnfondet til den nyopprettede Nor
ges Bank. Gram mente blant annet at 
han «ikke for all verdens gull ville være 
oppebørselsbetjent for å inndrive be
gere, søljer, brystspenner og deslige 
prydelser, som ikke hadde synderlig 
annet verd enn at de var kjære avmin
nelser fra fortidens blide dager.» 

Både som tingmann og sorenskriver 
var Gram mye h jemmefrn. Det førte et 
stort ansvar over på fru Reinholdinc 
hjemme på Ask. Om henne ble det sagt 
at hun styrte sitt nye store hus med 
sikker dyktighet, hun var handlekraftig 
og avholdt av folkene på gården. Mye 
av brevvekslingen mellom Gram og 
hans kone er bevart, og her går det fram 
at mange hverdagsproblemer ble 
drøftet. Flere pussige ting nevner han 

også. Spesielt fra hans tid som soren
skriver med lange reiser til ting i Hal
lingdal, bvor aoe av hvert kunne skje. 
Rundt på sljkc sam linger ble det oft<:! 
livlig, med både handel og dans. Det 
forekom til og med slagsmål, beretter 
sorenskriveren. Ved overnatting på et 
pensjonat merket han stor aktivitet av 
mus i det mørke rommet, og etter hvert 
slik srøy «at jeg troede Fanden havde 
sluppet sit lette Cavalrie løs paa en 
gang.» 

« .. behandles som 
Skoledrenge» 
I 1821 møtte Gram igjen på ringet. Den 
norske økonomien var fortsatt preget 
av oppgjørssaken med Danmark, og i 
disse årene oppsto det mange forhold 
som det ble vanskelig å ordne opp i. 
Gram var medlem av komiteen ved
rørende oppgjøret. Samådig fungerte 
han i perioder som president i odel
stinget. J tillegg kom Carl Johans hold
ning ovenfor tingets representanter, 
hvor kongen stilte krav om hvordan 
disse skalle forho lde seg i saken. Det 
er en oppgitt Gram som den 20. juni 
1821 skriver hjem til sin kone og blant 
annet hevder at både kongen og regjer
ingen bar krenket, ja nærmest hånet 
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tingets representanter, og videre: 
« ... vi behandles nu jævnligen som 
Skoledrenge, og at lade dette gaae 
upaatalt ville med Rette paadrage os 
Nationens forakt.» 

Det er rimelig å tro at Gram i deru1e 
tiden var under så stort ansvar og ar
beidspress at da han noe senere ble ram
met av slag, så kan mye av årsaken føres 
tilbake til arbeidsforholdene. I de siste 
tre årene av sitt liv var han sterkt preget 
av sykdom, ider hans helse også på an
dre måter ble svekket. Dette gikk fram 
av brevene hjem tiJ Ask. I november 
1824 døde han, bare 44 år gammel. 
Sorenskriver Gram var ridder av Nord
stjerneordeneu. 

Generalen 
Johan Georg Bolt Gram var eldst av tre 
søsken, og bare 15 år gammel da faren 
døde. Hans mor levde som enke i 35 
år., hvorav 27 år på Ask. De siste åtte 
å rene av sitt liv tilbrakte hun hos sin 
datter og svigersønn på Lillehammer. 
Hun døde i 1859, 80 år gammel. 

Som nevnt var fru Gram en dyktig 
dame, og i mange år var det hun som 
sto for driften av eiendommene. Johan 
tok artium i L827 og gjennomgikk der
etter krigsskolen. Han søkte seg tidlig 



32 

General Johan Georg Bol/ Gram ( 1809-
1873). 

over i Numedalc; bataljon, hvor han let
tere kunne holde forbindelsen med Ask 
og dermed bisra sin mor med gårds- og 
skogsdriften. Dette førte til ar hans mu
ligheter for militært avansement var 
mindre, og han ble stående som løyt
nant i 22 ar. selv om han var i mi
litærtjeneste hvert ar. 

Joh.in tok over Ask ener 'iin mor 1 

1854 for 7.200 spesiedaler. l l839 var 
han blitt gift med Fredrikke Stabell, dar
ter av sorenskriver )tabell og Else Rid
der. Johan Bol! Cram og hans kone 
kom etter hvert til å få er noe sym
bolsk lys over seg ute på Ask, og Ja 
Gram 1 1866 ble umevnt ni general
major, ble de i re!>t<:!n av sine leveår 
alltid n,wngirt som generalen og 
genera linna. 

Jeger og skiløper 
Gram var frilufc:.mann og en god 

jeger og skiløper. Pa Holleta finner 
vi fortsatt «løyrnantsløypa » som ble 
kjent etter ham. 1 loymanreno, unge ar 
var det mye vilt i skogene, og ulveinn 
vandringene i 1840-årene er spesielt 
nevnt. Dette forte 11I at ulvene ble svært 
nærgaendc, og Jegerne var utrygge for 
hundene sine. Selv mistet Gram to hare
hunder ~om ble drept like ved urhuscne 
på Ask. Hans jaktkamerater var for Jet 
meste hygdefolk med god jegererfaring, 
og mange av fnmilienavncne som er 
nevnt fra den tiden, er fortsatt kjente i 
bygda. Beretningene om Grams 
Lilknytnmg til bygdefolket og om den 
gjensidige respekt som råJec, lever fort-

PAM ILIEN GRAM 

satt. f.n gang Gram hadde vært pa lang 
tids befa ring i Ådalsskogene og kom 
hjem, ble det fortalt at en liten gurt var 
savnet på Holleia. Gram var straks vil
lig ril a forsøke a finne gutten, og spurte 
sine menn om de ville være med. Ole 
Ask, som var med i letingen, har for
talt ar løytnanten om narren «loe buds
tikken gå over hele området», og neste 
morgen møtte flere hundre mann som 
ville delta. Gram organiserte søket, og 
om kvelden ble gutten funnet svært ur
marret. 

J. S. Welhaven 
1Johan Grams tid hadde Ask besøk av 
mange kulturpersoner. Under et av sine 
besok var J. S. Welhaven med Gram pa 
en inspeksjonstur over skogene i Ådal 
og Valdres. Turen har Welhaven skil-

dret i « Vasdrag og Skovmarker» fra 
·1850. På samme tid besøkte P. Cb.r. 
Asbjørnsen ofte bygda, og <,En tiurleik 
på Holleia» skrev ban omkring 1845. 
Både Gram selv og etter hvert hans åtte 
barn hie i skole- og studietiden kjent 
med mange personer som kom tila sette 
merker etter c;eg i kulturlivet. Blant 
disse kan nevnes maleren Eilif Peters
sen, som ble gift med generalens datter 
Nicoline. Ekteskapet ble kortvarig, ider 
Nicoline dode alt i 1882, etter bare to 
års ekteskap. Etter dette opprettet Pe
terssen er legal til minne om sin hus
tru. Legatetskulle benyttes ved innkjøp 
av undervisningsutstyr ril sløyden ved 
Stranden skole. Legarpengene var hono
rar for alterbildet han malte til Nor
derhov lcirke, og maleriet var en gave 
fra fru Gram ti l kirken. 



Johan Gram var i mange år fJøyt
ningsinspektør i Sogna og Ådalselva, og 
han opparbeidet seg etter hvert gode 
kunnskaper om skog og skogsdrift. I 
1848 ble han cilbudt kjøp av de såkalte 
«Greveskogene» i Land og Valdres. 
Gram sva rte fø rst at han ikke hadde 
penger til kjøpet, men da konsu I Bache 
i Drammen bisto med midler, ble sko
gen kjøpt. Kjøpet viste seg å være svært 
fordelaktig, og Bache og Gram kjøpte i 
disse årene ytterligere store skogstrek
ninger i Land. Senere kjøpte de også 
skog i Sverige med tilhørende sagbruk, 
og Gram fikk her bruk fo r sine leder
egenskaper ved driften av skogene og 
sagbruket. 

Det ser ut som hans økonom.i bed
rer seg betydelig i disse årene, og til 
tross for sykdom var han svært aktiv. I 
1850 ble han ra mmet av et lettere 
slagtilfelle, men dette kan ikke sees å 
ha satt ham noe særlig tilbake, for et
ter et kortere rekreasjonsopphold sam
men med familien i Danmark, begynte 
han også m ilitært å avansere. I 1858 
ble han oberstløytnant, og i 1861 ble 
han kommandant ved Odderøens fest
ning, og fami lien flyttet da til 
Kristiansand hvor de bodde i sju åL I 
1866 ble Gram utnevne til genera l og 
sjef fo r 1. Akershus brigade. Denne 
stillingen hadde han fram til han døde 
i 1873, 64 år gammel. General Gram 
var Ridder av St. Olavsordenen, 
Commandør av Sverdordenen og av 
Danebrog. 

GeneraJinna overtar 
Det var i de siste år av sitt liv at gene
ralen bygde ny hovedbygning på Ask. 
Denne Oscarhall-lignende bygningen 
sto ferdig samme år som han døde, og 
han opplevde derfor ikke selv å bo i 
den. Etter mannens død flyttet fru Gram 
tilbake til Ask, og bortsett fra en tids 
opphold i Tyskland, ble hun boende her 
resten av sitt Liv. 

Eiendommen drev hun selv med en 

Kilder: 

FAMILIEN GRAM 

av sine betrodde menn, Fredrik Gul
brandsen, som bestyrer. Det er fra denne 
tiden hun bJe best kjent for sin omtanke 
og hjelpsomhet. Dette omfattet ikke 
bare gårdens folk, men hele bygdelaget. 
Hun var god å ty til, både i sorg og 
glede. Av de mange skildringer som 
fortsatt er kjent om gene.ralinna, var de 
mange skolebarna som hver dag spiste 
frokost hos henne før de gikk til sko
.len. Hun kjente de økonomiske van
skelighetene det ofte var i hjemmene, 
så hun ba dem komme tilbake forå spise 
mjddag før de gikk hjem etter skoletid. 
Fru Gram var kristelig interessert og 
var ofte til gudstjeneste i Norderhov 
kirke. Hlln ble da kjørt med best og 
ferden gikk over fergestedet ved Bu
sund. Etter generalens død satt hun i 
uskiftet bo og økonomien var god. Så 
seint som i 1880-årenc eide hun fort
satt store skogeiendommer i Land, men 
etter hvert gikk det økonom isk noe 
ti lbake. Mye av grW10en til dette var 
nok hennes hjelpsomme sinnelag. Den 
25. januar 1896 døde hun, 85 år gam
mel, og ble begravet på fami liegravste
det ved Norderhov kirke. Etter begrav
elsen var mange samlet til minnesam
vær i Svenskestua, og her ble det blant 
annet sagt at Iru Gram var en sjelden 
personLlghet, av naturenrikt begavet og 
av Herren rikt velsigner. Ved sin lev
en de interesse fo r a lt godt og sin 
hjerte I ige deltagelse mot all nød, knyt
tet hun unge og eldre ti l seg. Hun var 
vinters sol og sommers skygge. Ved 
hennes bortgang var slekten Grams 80-
årige eiertid på Ask over, idet boet et
ter henne solgte eiendommene til et 
konsortium i 1898. 

Mal.ener 
:Minner om generalen og generalinna 
Lever videre ute på Ask, og historier 
som er gjenfortalt j både to og tre gene
rasjoner høres fortsatt på folkemunne. 
J 1928 oppsto et ø nske i skolekretsen 
om å få opp et rna ler i av general Gram. 

Ingeborg Motzfeldt Løchen: Somre og vintre på Ask. 
Axel Løvenskiold: Landmannsliv - 25 år på Ask. 
Ringerikes Blad. 
Samtaler med eldre folk i bygda. 

33 

Etter en benvendeJse fra lærer Bjarne 
Vidar, som var lærer ved Stranden skole, 
malte Eilif Peterssen et portrett av s in 
svigerfar. Peterssen var selv tiJ stede på 
skolen da maleriet ble avduket i juni 
sa mme år. Da bildet var på plass i 
skolesnia, kom det fra en eldre arbeids
mann som var til stede og selv hadde 
opplevd fru Gram: «Dere må skaffe 
bilde av genera linna åsså,,> og han la 
ril «for aldri har vøTi og aldri kommer 
det noen gong et slikt kvinnfolk på 
Ringerike.» Etter en ny henvendelse fra 
lærer Vidar, malte Peterssen samme høst 
et portrett av genera linna. Også dette 
bildet fikk sin plass på skolen. 

Den 29. desember 1928 dø<le Eilif 
Peterssen, og maleriet av sin svigermor 
var antagelig det siste arbeidet den 
kjente kunstneren urførte. Begge 
maleriene gikk dessverre tapr da under
vimingsbygningen ved Stranden skole 
brant ned i 1982. 

Om artikkelforfatteren: 

Kjell Lu11dstad (1923) er bonde på 
Bjørke gård på Ask. Gården grenser 
inntil Ask gods og elva Sogna. 
Lundstad er sterkt interessert i hjem
bygdas historie. Famtlien har sittet på 
Biørfu siden 1889. 
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Runesteinen i Asbygda 
På gården Haugerud i Åsbygda går sommeren 1938 sin vante gang. Høsten kommer, og det skal 
høstpløyes. Lauritz Dølengen, brukeren på Gjørud, tar på seg å pløye for Henrik Engen. 
Han kjører att og fram i åkeren. Henrik har antakelig kjøpt ny plog, vendcplog kanskje, som gikk 
djupere. Utpå dagen skjærer plogen plutselig ned i noen steiner. Det skulle vise seg å være Knestang
hella, arkivert som Knestang IV i Oldsakssamlingen. 

Av OLE SKAUG 

Der var alrså ikke vanlige, runde stein
er plogen støtte på. Det var noen flate, 
firkantede steiner. Lauric1: slenger <lem 
til side og fortsetter pløyinga. Plogen 
er heldigvis ikke blit1 skadd. Srcint:ne 
er flare o~ ville bli fine å ha som heller 
foran mngangs<lora. 

Ved rntcJdagshorder ble disse 
i.teinene samraleemnc. Min eldste bror 
John var nettopp fylt 15 år. Han hadde 
i flere ar vært «gJrd~gutt• ho!. be'>tefar 
Gustav Engen inn11nellom skoled,\gene. 
Na husker han fra historieboka noe om 
flate runc~teiner. Jeg som var I O år, ble 
sendt hjem etter hi,toneboka. Og rik
rig nok, der stnr det bilde .1v en 
rw1estein. John tok rrillebårn og fikk 
steinene opp på gården. I middagshvila 
skrubbet han med skurekose og vann, 
og småu om senn korn noen regn til 
syne pa en av steinene. 

Avis-interesse 
Ringerikes Blad omtalte steinen i flere 
artikler: «Runesten funnet i Haugsby
gda" , « Runestener pa Ringerike », 
« Runestenen frn 11:J ugsbygd er frn om
kring I 150». Arbeiderbladet brakte en 
lengre nrtikkel om Stt.'inen og skrev: 
• Oppsikti.vekkende runefunn i Haugs
bygd. Budskapet fra vikmgene grnn!.kes 
i Arbeiderbladet i dag. På gården 
Haugerud i I laugsbygda på Ringerike 
er der i disse dager giort er oppsikts
vekkende runefunn. Under ploying 
støtte en av gårdens folk pa en helle 
som vi~re seg a bære på ca lang og uvan
lig tydelig rad av runer, ikke mindre 
enn 60 - 65. Det er I 0- 15 ar siden 
Oldsak~amlingen har fått en sa fin 
tilvekst ril runesknf rene siae. runnet 
vil nå bli gransket av eksperten, pro
fessor Magnus Olsen. Runene ~rammer 
fra den ridlige middelalder. 

Det var tidlig pa morgenkvisten i dag 
at runene vandret inn i Arbeiderbladets 
redaksjon - sammen med den ovrige 
posten. Budskapet fra vikingene veide 
omlng I O kg, og mannen som har sin 
del av æren for at skatten er brakt i 
havn var den kjente fo lkeminnesamler
en Jon Guida! fra I lole i Ringerike. 
Han hadde sjøl fraktet den svære hel
lea under armen i buss og ril fots og la 
den på border foran oc;s, med vissheten 
om å ha gjort et godL stykke arbeid i 

granskingens tjeaeste. 

Guida! forteller 
Jeg ble nngt opp av en arbeidsmann 
som heter Lauritz Dølengen, forteller 
Gu lda l. På gården Haugerud - eller 
Skriverødegården - som den blir k::ilr i 
daglig tale, hadde de omtrent i 
plogdybde funnet 4 heller. De vnr 
blanke, men den fjerde hadde fine reg 
ninger., ble det sage. Gudskjelov ar jeg 
ble varslet - ellers hadde der vel kan
skje gått som det har hende for på Ring
erike, ar verdifulle saker er blitt øde
lagr eller forwunnet. 

l lellene 1& Lite på ee jorde som kalles 
«I lundelandet», og de er av Ringeriks
sandstein. 

Min teori, forteller Guldal, er ac en 
her står overfor en av de gravene som 
ofte er funnet ved allfarveiene, Gården 
I laugerucl ligger like opp moe gren.sen 
ril Hadeland, og i gamJe dager gikk her 
den store allfarveien - en landevei - fra 
Viken til Oplanclene. En har spor etter 
den bade på Ringeriks -og I ladelandssi
den. 

Oldsaksamlingen varslet 
Vi varslet straks Oldsaksamlingen, og 
konservator Marstrandcr var på plel
ren i Arbeiderbladets redaksjon i for
middag. Han kunne straks sla fast ar 
det her var gjort et uvan lig fint funn. 
65 runer på ett brett hører ril sjelden
hetene. Konservatoren kunne slå fast 
at runene stammer fra den ncllige mid
delalder. 
De fleste runeinnskriftene er gravskri ft
er, sier han, men det kan også tenkes at 
det dreier seg om en helle som forrel 
ler at det her er bygd en « bru» - en 
fy lling. 

Runene er som nevne uvanli g 
tydelige, a lle sammen er bevare uten 
synderlig slitasje og vil vel by på en 
inreressanc oppgave for professsor 
Mngnus Olsen, som nettopp arbeider 
med sitt verk om «de yngre runer», er
ter at Sophu~ Bugge Li<lligerc har tau 
seg av de eldre, Den nye hellen har 
som det går fram av bildet - en del 
skarpe tegninger som ogs:i ~kal tydes. 

Konservator Marstrander mener :'I 
kunne si at Oldsaksamlingen ikke har 
fart en så svær runeinnskrift pa 10 - 15 
år. Deo største samling av runer vi har 
på ett brett er for øvrig « Dynnastein-

en» fra Hadeland. Denne steinen som 
nå er plassert i Universitetshagen har 
ikke mindre eru1 300 runer.» 

Så langt Arbeiderbladet. 

Andre tider 
Der er vel ikke mnnge som busker fun
net av denne runesreinen nå nærmere 
60 år ener. I etrerkngHida har folk vært 
opptatt av andre ting. Gjenreisning og 
utbygging har gjort oss mer moderne, 
og vi har kvittet oss med gam le ting og 
lever ganske annerledes enn vi g1orde 
for kngcn. Dette er ikke spesielt norsk. 
Men etter hvert begynner man a soke 
«røttene». For noen .'lr siden hadde vi 
besøk av en norsk::tmerikaner i femte 
ledd. Han fortalte at da han var ung 
skulle alle være amerikanere. Han lærte 
ikke nor<tk slik der tidligere var vanlig. 
Delte var han lei seg for nå. Han var 
lykkelig over å ha besokt «fedreland
et», og tok med seg en lirer jord fra 
«hjemstedet• til sine foreldre da han 
reiste tilbake ril ul Amerika. 

1978:Hvor er steinen? 
På denne tida snakket John og jeg om 
det gamle runefu.Qnct og jeg gikk til 
Oldsaksamlingen for å forhøre meg. Der 
fikk jeg beskjed om at den la i en kjel
ler er eller annet seed på Bygdoy på 
grunn av plassman~el. Jeg fikk kopier 
fra «Norges Innskrifter med de yngre 
runer» hvor denne runeste in en er 
omra lL. Etter å ha lest 23 A-4-ark slo 
det meg at den som egentlig oppdaget 
disse runene, min bror John, ikke var 
nevm med et ord. 

Selvfølgelig var John for ung. Det 
burde ha stått, synes jeg, noe slikt:» 
Den l 5 .'lr gamle gardsgutten John 
Skaug, som haddet jobbet på gården hos 
sin bestefar innimellom skoledagene, 
husket et bilde av en runestein da han 
hørte om funne t ved middagsbordet. 
Bildet ,ro I skolen~ historiebok. Han 
fattet mistanke om at derte kanskje 
kunne være slike runcsteiner. Takket 
være hnns fantasi og nysgjerrighet og 
hans skrubbing og vJsking av sreinene, 
kom der fram en bekreftelse pa hvor 
«Vik ingveien» mellom Randsfjorden og 
iyri fjorden gikk gjennom Haugsbyg
da.» 

I god behold 
I Heftet Ringerike lor 1993-94 hadde 



professor James E. Knirk en anikkel 
om «Runesteinen på Eggemoen». Knirk 
har ansvaret for Runearkivet i Oldsak
samlingen. Artikkelen får meg ti l å fat
te ny interesse for Haugerudsteinen. Jeg 
oppsøker professor Knirk. Når han 
bører mitt ærend, går han borr til 
arkivhyllen og griper fart i «Knestang
hellen» som den er registrert under. 

Han kjenner godt til denne 
runesteinen, og er velvilligheten sjøl. 
I lan tar meg med til Vikingeskiphusct 
på Hygdøy, og der ligger steinen gjemt, 
men godt bevart. Der er artig i\ se den 
ig1cn, fa ia på den og leue pa den. Det 
er omtrent 55 ar ~iden jeg var med på å 
skrubbe den rein. 

Hva er det innskriften forteller? 
lfølge «Norges Innskrifter med de yn
gre runer" star det: "Simeon ristet ran
er da de foi; Balle og Kolbjørn. De har 
nok «nådd,, (innhentet, truffet,) Tor
bjorn sendemann" Det er gjort opp
merksom på steder hvor lesningen ikke 
er sikker. 

Pilegrimsleden 
l Ringerikes Blad 13.11 1995 sier pros
jekcleder Hilde Bendz at der planleg
g<:s en «Pilegrimslecl» gjennom Ring
erike. I store trekk er leden kl,H, men 
det mangler dctal1er fra l loncrud opp 
ril Åsbygda skole og videre til Jcvnaker
delet. Runesteinen fra 1-faugerud skuJle 
kanskje kunne vise noe av veien. Jeg 
håper at opplysninger hun fikk av meg 
har vært til nytte. Kanskje skal vi ogsa 
kunne ra en vandretur på samme vei 
som vikingene gikk for 1000 år siden? 
Blir vi flinke nok til å vandre langs 
denne leden når den blir klarlagt, kom
mer det sikkert noen vandrere som har 
fantasi, interesse og nysgjerrighet nok 
al nye oppdagelser og nye funn. 

Det skal bli interessant å følge «Pi
legrimsleden» når den er klarlagr. 

Om forfatteren 
Ole Ska11g er født og ovpvokst i Åsbygda. 
Dagen etter at han hadde tall realskoleek
SJmen i Honefoss , 1946 begynte han som 
snekker /ms s111 far. Løn11e11 t'Or kr. 1,25 i 
tm,eu. l/a11 gjorde militærtjmes/e i /948-
49 og v,ir i•el si11 manede, , den 11orske 
brigaden, Tyskla11d. Vel hjemme 1g1,•11 beg
ynte han s0111 s11ekker ptlny og ''"' sammen 
med e11 gjeng fr<1 Åsbygda som drev med 
/111 ,drei/ :;ommer som vmtcr. Men hm, ,,ille 
11/ Oslo, blant a,met for ti k111111e gil i lea
teret. I /1111 fikk en tre 111.ineders 1olJh der. 
og ble , 16 ar pd :;amme sted. H1111 tok 
l'Oksengymnaset /Jtl kveldstrd og gikk sti tre 
ar /Ja lærerskole og fikk stillli11g s0111 lærer. 
I fan arbeulet som lærer t,/ han passerte 6 S 
11r. men fortsatte som vikar pJ sloydc11. 
I pensjo111sttifværrlse11 har han fått hedre 
tid til d mse. studere lokallmtor,e og til å 
stelle med e11 in11/10/tlsrik k111kkenh.iJl.e. Han 
dyrker opptil 16 forsk1ell1ge grø1111snker pd 
friland og i driv/Jlls slik 111a11 kanskje er 
forpliktet til nilr man bor i Gartnerveien? 
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Haugerud - mer enn en vanlig gård 

Haugerud i Åsbygda var en gård litt utenom det vanlige. Gården 
skilte seg litt ut med den virksomheten som ble drevet. Folk kom 
og gikk. Selve gårdsbruket ble drevet som gårdsbruk flest, og i fjø
set var det fast sveiser. Høyet, kornet, potetene og rotfruktene kom 
i hus. Det ene året var likt det andre. Men høsten 1938 ble anner
ledes da noen fl ate fine heller kom for dagen under høystpløyinga. 

Av OLE SKAUG 

Min bestefar Gustav Engen hadde kjøpt 
gården i 19 19. Han drev også slak teri 
på gården, og det ble laget kjøttdeig, 
pølser av alle slag, lungemos og speke
mat som ble solgt fra eget utsalg på 
gården. Bestefar hadde også faste kjore
ruter med kjøttvarer med Svarten som 
drivkraft. Han var dessuten bygdeslak
ter, og høsten var en travel rid. Hnn 
hadde stor hage med mange bikuber 
ogsa, og honnmgen ble slynget og solgt 
på garden. 

Sønnen Henrik var bans hø) re hand 
og vel så der i alle år til han sjøl <>ver
tok gården . I lao gjorde seg tidlig be
merker ved ar han så ar ting kunne gjores 
enklere og lettere. Han ble en lokal 
Petter Smart. I låver, fjøs og grisehus 
var rotter og mus ikke uvanlig. Med 
slakteri i tillegg, ble det ikke mindre 
av den slags. Å legge ut rottegift var 

ikke nok heller, og ikke hjalp det så 
mye å skyte på <lem. Det rok for mye 
tid. Henrik lagde da ei rottefelle hvor 
fangsten i løpel av ei natt kunne kom
me opp i 30 rotter. Derte vakte oppsikt 
og ble omralt i Ringerikes Blad. 

For & lette utkjøringen av kjørevarer 
og for å kunne nå flere kunder, kjøpte 
Henrik ro utrangerte Ford'er, satte <le 
brukelige delene sammen og bygde 
egenhendig en varebil. Den hadde dor
er på sidene og dører bak, og ble utsty
rt med hyller og skap. I lan banket plat
er, loddeL og spikret. For at kjøttvar
ene skulle holde seg friske lengst mulig, 
bygde han like godt et solid kjolelager. 
Det var også noe nytt den gangen. 

Etter krigen ble varebilen laget om 
ril traktor. Den vakte oppsikt i likhet 
med varebilen før den - og hestene fikk 
avlastning. 

Knestanghella med 65 runer er et uvanlig fint funn . (Foto: Oldsaksamli11ge1t) 
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Rekrutt på Hvalsnioen soninieren 19 3 8 
Sommeren 1938 avtjente jeg min 
verneplikt ved Ingeniørregimen
tet på H valsmoen ved Hønefoss. 
Vi hadde 84 dagers rekruttskole 
i en varm sommer, fra 9. juni til 
31. august. Hvalsmoen er en fin 
plass som ligger inne i en sving 
av Randselva. Mektige kastan
jer og bjerker luner og skygger 
store deler av området, og elva 
byr på fine badeplasser. 

Av GUNNAR F. KV ÆRK 

stolper og trær langs veien. Som regel 
greide vi oss med noen lange båtshak
er, men av og til måtte vi klatre opp 
ved hjelp av stolpesko, når ledningen 
skulle strammes og gjøres fast. 

De første turene i H augsbygds 
bakkete landskap var slitsomme opplev
elser, men etter hvert kom vi i god form 
og greide å strekke både 6 og 8 kilom
eter ledning i timen. Da fikk vi vel 
fortjent skryt av sers janten. 

Plau var et forb ilde av en befalings
mann, som lærte oss militær plil<t og 
disiplin, men som også unte oss en god 
hvil etter en hard økt. Det hendte av 
og ti l at kompanisjefen, kaptein Gard, 

Sersjant Plau gjorde så gode soldater 
av oss som det lar seg gjøre i løpet av 
en kort sommer. Det var ikke mye å 
stille opp med mot de tyske soldater, 
med to års militærtjeneste og tildels 
med kamperfaring, Men det viste seg å 
være mer enn man hadde rett ti l å vente, 
takket være folk som sersjanrPlau. Han 
var nå forresten ikke sersjant så lenge. 
Han fortsatte i Forsvaret og avanserte 
ti l oberst før ban nådde pensjonsalder
en. 

Siden vår tropp hadde hester, ble vi 
snart fortrol ige med disse fine dy.rene. 
Vi måtte også ha noen få ridetimer. Det 
foregikk uten bruk av sadel, og et par 

timers «stomperidn ing» 
i sol og varme hadde sin 
virkning på kroppens 
edlere deler. Når vi er
ter avslt1ttet øvelseførte 
hestene ned til el va for å 
dri kke, benyttet vi 
anledningen til å kjøle 
våre hete og såre ender. 
Det var et syn som jen
tene i kantina hadde sin 
score, årvisse g lede av. 

Ved elvebredden 
renset vi også vognenes 
karbidlykter. Karbiden 
utvikler en gass når den 
blandes med vann, og 
denne gassen brenner 
med sterkt lys. Når vi 
tømte restene av karbi
den i e lven, ble endel 
ørret forgiftecogfløropp 
med buken i været. Det 
var et stygt syn, men det 
falt ingen inn å legge om 
den rutinen. 

Et par timers «stomperidning>, i sol og varme hadde sin virkning på kroppens edlere deler. 
Når vi etter avsluttet øvelse førte hestene ned til elva for ei drikke, benyttet vi anledningen til 
å kjøle våre hete og såre ender. (Begge illustrasjonene: Edvin Bæver) 

Det oppsto et godt 
kameratskap i troppen, 
og både i brakka og i 
kantina var det mye mw,-
terhet. Det var nå ikke 
hver dag vi hadde råd til 

Vi hadde glade, men strevsomme dager 
under ledelse av sersjant Plau som sør
get for ar vi temmelig fort kom i form. 
Jeg var i telefontroppen, et sambands
kompani. Vi bygget Linjer til felttelefo
nen. Telefonledningene var rullet opp 
på tromler som hang i et sraciv på en 
vogn, trukket av ro store hester. Vi løp 
etter vognen og hengte ledningen opp i 

eller nestkommanderende, løytnant 
Nielsen, kom på inspeksjon når vi net
topp haddelagt oss nedpå ved elvebred
den. Sersjant Plau satte alltid uten vak
tpost som varslet når «stjerner» var i 
anmarsj, og når offiserene var innen 
hørevidde, men stadig utenfor syns
vidde, ropte han: «Det er bra gutter -
ta fem minutter! » 

å ta en kopp kaffe i kantina, selv om 
den ikke kostet mer enn 10 øre. Dagløn
n en var 20 øre, og noe brukte vi til å 
kjøpe sirup for. Det var nemlig ikke så 
mye pålegg på bordet i de dager. Det 
hendte vi fikk et spann med eplemos, 
men som regel måtte vi nøye oss med 
margarin på stompen. Sirup var billig 
og drøyt. 



M.iddagsmaten var av ujevn kvalitet, for 
å si det slik. Det skyldtes nå like mye 
kokkenes manglende innsikt som rå
varenes kvalitet, Kokkene var rekrut
ter som oss andre og baddc ikke andre 
kuru,ska per om gastronomi enn det de 
hadde lært i speiderpatru ljen. Jeg husk
er en episode da kokekunsten ikke 
strakk til: Vi hadde fått noe saltet kjøtt 
fra Argentina. Det var nokså mørkt, og 
derfor kalte vi det «neger». Det var 
sikker både fint og godt, men det skuUe 
vannes i noen timer og kokes like lenge, 
Vår kjøkkensjef kan ikke ha vært klar 
over det for ban slengte kjøttstykkene 
rett i gryten og kokte dem en balv times 
tid. Det er mulig man kunne ha brukt 
det til å halvsåle marsjstøvlene med, 
men som menneskeføde var det ikke 
særlig egnet. 

Vi fant ut at vi måtte klage på det og 
sa til kompan i ets eneste nord lending, 
Hartvig Sverdrup, at han fikk fremføre 
klagen. Hartvig var sønn av en rik 
væreier og godt vant, men som mange 
som er godt vant, klaget han sjelden. 
Vi menre derfor at hans ord ville ha 
stor vekt. Det skulle vise seg å holde 
stikk. 

Det var slik at på ettermiddagsopp
stillingen kunne soldatene fremføre 
klager og ønskemål, og da kaptein Gard 
den ettermiddagen spurte om noen 
hadde noe å fremføre, trådte Sverdrup 
tre skritt frem og sa: «Javel, kaptein.>> 
<<Nå Sverdrup», sa kapteinen, «hva har 
så De å fremføre? ». «Det gjelder en 
klage på maten, kaptein ». •<Hva med 
den,Sverd rup». - «Jo, det er denne neg
eren som er for seig, kaptein,>. - «Neg
eren? Hva er det for noe?» - » Der er 
saltkjøttet, kaptein. >, - «Så, hvor seigt 
er det da, Sverdrup?,> - «Æ får sei det 
slik, kaptein, at har vi hadd neger til 
middag, og vi går på latrina neste mor
ra, så .røsker'n i hål tanna!» 

Det ble sørger for både vanning og 
ny koketid. Det hjalp. 

Vi lå på halmmadrasser, hvilket med
førte betydelig brannfare, og det var 
strengt forbudt å røyke på senga. Men 
en av gutta, som vi av en el ler annen 
grunn kalte Franco, satte så stor pris 
på kveldsrøyken at han stappet pipa 
ferdig og la den i vinduskarmen til vi 
andre hadde sovnet, Da tente han den 
og røkte den tom før han sovnet. Vi 
besluttet å gi ham en lærepenge. En 
kveld da han som vanlig hadde gjort 
pipa fe.rdig, ruslet han en tur ut i leiren 
før han la seg. Da tok vi andre og 

l(VALSM OEN 

skrapte tennsatsen av en 5 - 6 fyrstikker 
og la der i bunnen av pipa hans og la 
tobakken tilbake igjen på toppen. Så 
krøyp vi til sengs og lot som vi sov. 

Franco kom inn og La seg og lå en 
god stund1 ti.I han føJte seg sikker på at 
alle var sovnet, Endelig rev han av en 
fyrstikk og trakk Aammen godt ned i 
tobakken, Det varte en god stund før 
det endelig smalt. M en da smalt det også 
skikkelig. Tidspruten sto høyt, Franco 
satte i etgauJ, kastetpipa fra seg, hop
pet ut av køya og forsvant, Han forsto 
hintet og røkte aldri mer på senga. 
En annen av karene snorket aldeles for
ferdelig. Etter en lang utmarsj en dag 
ble det spesielt ille, og vi tok køya med 
gutten og bar ut. Der lå han og snorket 
ufortrødent videre. Men om natten kom 
det et voldsomt regnvær, og han var ikke 
direkte blid da han la ngt om lenge 

.fuirJui1:/ ---.,. 
vann !eire, tJ,r .. 
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våknet i vannseng. Han trodde det var 
jeg som sto bak ideen - det var ikke så 
dårlig gjettet- og tok bajonetten sin og 
kastet etter meg. Den ble sittende i 
veggen bak meg. De andre fikk roet ham 
ned igjen etter en stund. Det er enkelte 
som ikke forstår en spøk. 

Jeg måtte spandre en porsjon jord
bær og fløte (en daglønn) i kantina for 
å få ham blid igjen. Alt i alt var 
rekruttskolen på Hvalsmoen en hyggelig 
og nynig tid. For mitt eget vedkom
mende gikk jeg virkelig inn for å bli en 
god soldat. Det jeg hadde sett i Tysk
land sommeren før (da forfatteren var 
på en lang sykkeltur i Tyskland og be
søkte en onkel bosatt i Mi.inchen. Reds 
anmerkning) hadde gitt meg en foruta
nelse om at det kanskje kunne komme 
ti.l nytte. 

Ved el·vebredden ble også 
karbidlyktene renset. Karbi

/(ar6 i c/ht-hti ft:k.r den utvikler en gass når den 
~ blandes ,ned vann, og denne 

Om forfatter en 

gassen brenner med sterkt 
lys. Når restene av karbiden 
ble tømt i elven ble endel 
ørret forgiftet og fløt opp 
med buken i været. Det var 
et stygt syn, men det falt in
gen inn å legge om den ru
tinen. 

Gunnar Fredrik Kværk er født i Drammen i 1917. Faren var arbeidsfomiann 
i bedriften National fndustri som samme år ble flyttet til Sandefjord. 11928 
flyttet National industri tilbake td Drammen og familien Kværk fulgte med. 
Han tok examen artium på Latinskolen i Drammen i 1936, og studerte siden 
filologi ved Det kongelige Fredriks universitet i Oslo, som det så høytidelig 
het den gang. Sommeren 1937 tok han en ni ukers sykkeltur i Tyskland og 
fikk levende inntrykk av nazismen og den tyske opprustning. Han deltok i 
felttoget i 1940, og sommeren 1942 ble han med i etterretningsorganisas;o
nen XU. Den siste del av krigen var han organisasjonens netts;ef med base i 
Oslo med oppgave å holde kontakt med organisasjonens distrikter og delta i 
formidlingen av etterretningsmaterialet til Forsvarets Overkommandos avde
ling i Stockholm. Gunnar Kværk har etter krigen arbeidet som lektor, og har 
i den senere tid undervist ved Næringsakademiets avdeling i Hønefoss. 
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De harde 3 0-åra 
De som opplevde 1920-og 
1930-åra og husker de krisene 
som var da, har et annet per
spektiv enn etterkrigsgenerasjo
nen. Barndommen i disse "nød
sårene" er for mange en beret
ning om de kummerlige kår, en 
tilværelse generasjonene etterpå 
neppe kan forestille seg. 

Av OTTO FRYDENLUND 

Ar der er pensjoaistenc som er mest 
fornøyd med tilværelsen i våre dager, 
kan vel ha sin grunn i at de har op
plevd harde tider som senere genera
sjoner ikke kan forestille seg. Det er 
vel bare et spørsmål om den yngre gen
erasjon forstår hvor bra materielt de har 
det i dag. Jeg skal her gi el riss av 
hvordan hverdagen var for folk flest. 

Krisen kom 

30 ARA 

På slutten av den førsre verdenskrigen 
hadde vi "jobberia", ogsa populært kalt 
"gærnetia". Det var mye penger blant 
folk, men ikke så mye å få kjøpt. Dette Det var velstand hvis en hadde sykkel. (Buskerud Fylkes( otoarkiv) 
kunne jo ikke vare, så i 1921 kom det 
første krakket med innskrenkninger og 
arbeidsløshet. Noe bedring i årene der
etter, men i 1926-27 var det igjen kri
setider og a rbeidsJøsheten økte . 

Det ble manko på arbeidsplasser. Ar
beidet som var, måtte deles på de som 
hadde familier å forsørge. Dette satte 
ungdommen utenfor konkurransen. 
Mange unge måtte bo hjemme og ligge 
familien til byrde når der ikke fanres 
noe arbeide for dem. Før var det en 
utvei å emigrere til Amerika, men i 
1924 ble det satt i verk strenge restrik
sjoner for innvandring til Starene, så 
da var den veien stengt. Til Kana da var 
der ennå muligheter å komme til. En 
del kommuner gav endog støtte og lån 
til LU1gdom som vi I le emigrere dit. 

Krakket 
De verste krise/irene kom etter det store 
krakket i USA i L929. Denne slo til for 
fu Ile al vor her i landet i 19 3 J. Ar
beidsløsheten som samfunnet hadde slitt 
med fra førsten av 20-åra, økte nå vold
somt. På det versre var mer enn 200.000 
uten arbeide. Da må en ta i betraktning 



at i de fleste tilfeller var dette mannlige 
familieforsørgere. Kvinner ute i ar
beidslivet var den gang den gang svært 
lire i forhold til i dag. 

En god del banker gikk konkurs. 
Først var det de fleste privat-og forret
ningsbanker som hadde startet opp un
der "jobberia". Siden var det mange av 
de eldre bankene som ikke klarte sine 
forpliktelsei: Dette forplantet seg ri.I in
dustrien og andre deler av samfunnet 
som kom i store vanskeligheter. 

Sult og savn 
Tømmerprisene sank helt ned til 
kr.10.50 per kubikkmeter. Da var det 
naturlig ar det ikke ble noe drift i sko
gen. I Ringerikesbygdene, hvor så 
mange var avhengig av skogsarbeid, ble 
det nå virkelig krise. Det fantes så og 
si ikke penger blant vanlige folk. Det 
ble sult og savn for mange. Spesielt for 
de barnerike familiene som det den 
gang var mange av. Det var jo ikke noe 
trygdesystem eller støtteordninger erter 
dagens mønster som en kunne henvende 
seg cil. Det var heller ikke a lderstrygd. 
Den korn først i J 936. Det eneste alter
nativ var forsorgen, eller "fattigkassa", 

JO ÅRA 

Aasa Landhandleri. 

som ble redningen for ikke å gå helt til 
grunne. folk som ikke hadde drømt om 
at de måtte gå den tunge veien til "fjer
d ingsmannen", måtte nå bite i seg 
stoltheta å be om hjelp når sulten stod 
for døra. 

Vi fikk også det omstrid te marlapp
systemet. Det vil si at vedkommende 
fikk en liste over varer som en kunne 
få hos kjøpmannen istedenfor penge
bidrag. 
Rundt 1930 fikk en person i en uke på 
matlapp følgende: 
Sammalt rug L,75 kg. Poteter4 kg. 
Hvetemel 1,75. Sukker 0.30. 
Havregryn 0,30. Margarin 0,35. 
Flesk 0,25. Skummet melk 41. 
SjJd 0,25. + 60 øre i kontanter. 

Ektepar kL1nne.få kr. 7,00 i uka, der
av halvparten i matlapp og kr. 2.00 per 
barn. l dag er det uforståelig at folk 
kunne eksistere på dette. 

Sammenlignet med dagens trygdesystem, 
kan det være interessant å referere til 
et sirkulære som Jusrisdepartemcntet 
sendte ut i de "barde 30-åra". Der het 
det: 

·• Departementet vil sterkt under-
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streke at det bare er i nødstilfelle- nar 
en person er helt blottet for eksistens
midler og alle utveier er stengt- at kom
m uoen plikter å tre støttende ril. Og 
kommunens plikt etter loven går ikke 
lengre en at hindre at vedkommende 
forekommer. Det kan på ingen måte 
kreves, og der må heller ikke skje, at 
vedkommende får understøttelse i sådan 
utstrekning ar han lever på omtrent på 
like fot med en som klarer å forsørge 
seg selv." 

Nødsarbeid 
For å hjelpe på den vanskelige situas
jonen, satte kommunen igang det som 
ble kalt nødsarbeide. Vi fikk fortgang i 
utbedri ng av mange veier rundt om i 
distriktet, og jernbanen Hen - Finnsand 
ble også bygd som en form for nødsar
beide. Det ble satt i gang en god del 
skogsarbeide som nødsarbeide for å 
avhjelpe arbeidsledigheten. 

Men det som huskes best fra disse 
rrengselsåra, var ali steinpukkinga som 
foregikk. Hvor det var steinbrudd el
ler plasser hvor en kunne finne stein, 
satt det unge og gamle og slo steinen 
små. Måletvar at steinen skulle kunne 
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Sixpensen satt den gang på alle mannfolkhoder. (Buskerud Fylkesfotoarkiv) 

gå gjennom en ring med diameter fire 
cm. Men det hendte vel at ikke air holdt 
mål. Betalingen var verken å leve eller 
dø av, men det var arbeide, det var en 
ti lfredsriUe lse at en gjorde noe for de 
pengene en fikk. 

Fra steinbruddene ble det også kjørr 
kultstein til plasser langs veien, hvor 

det da kunne settes i gang pukking. 
Det var en dugelig kald jobb å sitte på 
steinhaugen og pukke. Dette foregikk 
jo i den kalde årstida. Særlig gikk det 
c1tover beina . Derfor hadde mange la
get seg såkalte "lødder". Det kunne 
f.eks. være raggsokker som det var sydd 
lag på lag med sto ff utenpå, da helst 

noe tykt noe. Ytterst var det en fordel 
å ha et solid stoff og under sålene var 
det helst noe sk inn som var sydd fast 
til å gå på. Og ikkeå forglemme lovot
tene, som en måtte ha på bendene. El
lers var det å ba Ile på seg det de ba dde 
av hverdagsklæ r for å holde kulda og 
nordavinden ute. 



Pukken ble brukt på veiene for å ha 
et slitelag å kjøre på. Den ble dekket 
med et gruslag og trafikken kjørte det 
hele til. 

Folk var vanr med sesongarbeide i 
skogen. Fast arbeide vru· ikke vanlig 
utover bygdene. Så dette med å "suge 
på labben", var ikke ukjent for mange. 
De fleste ute på bygda hadde en jord
lapp og .i der minste en gris å fø opp tiJ 
jul, så det hanglet gjennom på et vis. I 
byer og tettbebygdc strøk var det verre. 
Der hadde de ikke noen jordlapp eller 
muligheter for å ha dyr. 

Når en tar i betrakning det ofte dår
lige husvære som mange hadde på de 
små plassene, med lita iruicekt og stor 
barneflokk, var det ikke noen dans på 
roser akkurat. Unga hadde jobb med å 
bære vann og skaffe tilveie fyringsved. 
Det var ofre kvist de fikk gjøre opp når 
det var hugger et sted. 

Skaffe klær ril en stor ungeflokk på 
den tida, var virkelig et problem. Det 
var å slite klærne erter hverandre. Men 
det ble jo utslitt hvor mye det enn ble 
lappet pa det gamle. Det var ofte 
kjærkomment ar Ringerikes Blads ju
lelotteri delte ut midler til de som satt 
trangest i det. Det var steder hvor det 
var mangel på støvler, slik at de som 
skulle på skolen hadde førsteretten til 
å bruke fottøyet. De andre fikk bruke 
"lødtier" eller holde seg inne. 

Sanitetsforeningen gjorde en god 
jobb med å skaffe melk til skolen for 
de barna som var funnet i det letteste 
laget ved legeundersøkelsen. Det var et 
bra tilskudd til et kanskje skralt ko
sthold ellers. 

Det er vel mulig at den dårlige tida 
var en av grunnene til all sykdommen 
som herjet i disse årene. Vi hadde jo 
hatt Spanskesyken i 1918-1919. Den 
tok livet av ca. L0.000 personer her i 
landet. Så badde vi den fryktede tu
berkulosen, eller "tæringen" som den 
ble kalt, i 1920- og førsten av 1930 
årene. Det var ungdommen som var 
mest utsatt, men det hendte at hele fam
ilier gikk med av denne sykdommen. 

Men folk var oppfinnsomme i disse 
krisetider til å skaffe seg noen sårt 
tiltrengte kroner til livets opphold. Det 
gikk i bærpeiling, fisking og jakting, 
særlig var jakting på ekorn noe som 
skaffet ekstra inntekter. Unga plukket 
blomster og solgte. I Åsa ble det mange 
steder tatt ut steinheller i hellebrudd. 
Disse hellene ble for en stor del fraktet 
med bil til Sandvika for videre salg. 

30 ÅRA 

Ennå kan en finne rester etter bruddene 
ute i havner eller i utmarka. 

Låntakerne fikk svi 
I de såkalte "gode tider" i slutten av 
krigen 1914-18 var det lett å få lånt 
penger. Bankene var like slepphendte 
med pengene da som i 1980-åra. Folk 
tok opp I~ fikser på gården og husene 
sine, og noen lånte vel også for å 
speku lere på børsen. Men så kom de 
magre årene deretter. Prisene på varer 
og tjenester sank til det halve av hva de 
var i 1920. Men det var noe som ikke 
gikk ned, og det var pantegjeld og an
nen gjeld. Det måtte bli en katastrofe 
at krona ble dobbelt så mye verd, når 
en tar i betraktning de store lånene folk 
satt med og inntektene ble borte. Det 
ble et ras av tvangsauksjoner, og bank
er gikk over ende. Kommuner ble satt 
under administrasjon og det hele var 
bare elendigheta. Mange måtte gå fra 
gård og grunn. 

T tida 1920 -1935 var det rundr 
50.000 bruk hvor det ble auksjon. Nå 
hendte det at auksjoner ble boikottet, 
slik at eieren. kunne få kjøpt tilbake 
bruket etter takst. Vanskelighetene i in
dustrien, som satt med store lagre og 
Liten drift i skogen, førte tiJ reduserte 
lønninger og mange oppsigelser. Dette 
skapte en del arbeidskonflikter, 5treik
er og lockouter. Den mest kjente streik
en her i distriktet, var vel Randsfjord
streiken som varte i flere år. 

Lønninga til en gårdsgutt var i 1935 
ca. tredjeparten av hva den var i 1920. 
Slike "ulvetider" skapte stor uro i det 
politiske liv. De vanskelige forholdene 
i Tyskland hjalp Hitler til makten i 
første av 1930-åra. 

Klærne 
Når inntektene sviktet, kunne det være 
vanskelig å skaffe klær til ofte store 
familier i. Klærne ble stort sett hjem
melaget til ungeflokken. Det var å sy 
om og slite etter hverandre. Skotøyet 
skapte problemer. Mange fikk bena 
ødelagt ved å ga med for trange sko el
ler støvler. Var det muligheter ril å 
kjøpe noe nytt, var det cil å vokse i. 
Det gikk mye i ullklær. Vadmel eller 
vømrod, var mye brukt til arbeidsklær. 
Slike klær holdt godt på varmen om de 
var blin våre. Vindtøy var ukjent for 
folk flest, noe en fikk merke når en var 
på skitur om vinteren og uordasnoa 
avkjølte svette kropper gjennom genser
en. 
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Klesmoter var det også den tida, om 
det var få som hadde muligheter til å 
kjøpe nytt ti l stadighet. Ballongbukser 
og puttis var moten. Det var vel etter 
de engelske soldatene som hadde dette 
utstyret under første verdenskrig. Puttis
er var noen ca. ti centimeter brede band 
av tykt, kakifarget stoff. Det ble surrer 
rundt leggene fra smvlene og opp til 
knærne. Til og med vi unga brukte slike, 
og det var jo ikke så greit når disse løs
net når vi løp. Leggings var også brukt 
en del. De var laget av stoff eller skinn, 
svært lik de snøsokkene som nå brukes 
av skiløperne. Lua, sixpensen, satt den 
gang på alle mannfolkboder. En gikk 
ikke barhodet den gang. Og så sneipen 
i munnvika. En var ikke voksen før en 
rok en røyk. 

Sekkekjolene og de rare klokkehat
rene til damene var også moten. 1 den 
kaJde årstida var det pluggstøv la som 
var i bruk. Gummistøvler var noe nytt, 
så de var ikke i bruk blant folk flest. 
Til 17. mai fikk unga et par nye turn

sko og kanskje en ny kjole eller bluse. 
For gutta var det en ny kortbukse. Lange 
bukser var ikke aktuelt tlJr til konfir
masjon. Sommeren var også sesong for 
å løpe barbeint. 

Hårfrisyren 
Det skjedde en revolusjon i kvinne
moten da dette med å klippe håret ble 
vanlig i 1920-30-arene. Cutting ble 
mote. Før var det å gå med fletter til en 
skulle "setre det opp". Der var til og 
med damer som begynte å røyke. Noe 
som var en veddcrsryggeJighet for den 
eldre generasjon. Der ble også sterkt 
kritisert at damene begynte å gå i 
buksedrakt. Mote var også kjød fargede 
strømper og slipponer som var en sko
type. 

Hårsveisen til gutta var piggsveis til 
12-13 års alderen. Da kunne de legge 
seg ril voksen sveis. Frisøren var nok å 
finne hjemme i husene den gangen. 
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Kastesteder på Skauen 
Vi har mange kastesteiner på 
Skauen. De markerer steder der 
det har hendt en ulykke eller 
skjedd en forbryte1se. For å 
minnes de døde og samtidig ver
o e seg mot samme skjebne, 
kastet gjeme ferdafolk småstein 
på steinen eller en kvist på 
kvisthaugen . «Kast» eller 
«varp » kall es g jerne disse 
stedene. 

Av SVERRE GRIMSTAD 

Ett av kastestedene ligger på Ingjerds
brenna på Krokskogen. Langs den 
blåmerkede seien fra Fjellseterveien til 
Kampevadsdammen står en gammel fmu 
like under toppen. Tler døde Ingjerd 
under en vinterstorm julen] 812. Hun 
var på vei hf'em sammen med den lille 
sønnen sin som overlevde i ly av furua. 
De hadde besøkt faren som drev ei 
kullmile inne på Skauen. Etter tragedi
en begynte forbipasserende å kaste 
kvister, slik at det bygget seg opp en 
haug mellom furua og stien. 

Det er sjelden vi vet så mye om et 
kastested som dette her oppe på Ingjerds
brenn a. Oftest vet vi bare at det har 
skjedd en ulykke der hvor steinene el
ler kvisthaugen ligger. Vi vet ikke om 
mange, men det ligger to i Lillomarka; 
ved Stig nord for Årvoll og i Bispedalen 
syd for Lilloserer. Dessute11 er det en 
stein ved Hauken på Krokskogen og en 
ved Røstjern vest for Ringkollm. Også 
i Bærumsmarka er der en kastestein ved 
den blåmerkede stien over Blekktjems
åsen. I skogen, nord for Korsvoll langs 
«Svenskegjerdet» ligger to kastehauger 
med ski It som forteller om en mor som 
her drepte barnet sitt. 

Kastesteioene ved Ølja 
Nå er et nyet kastested oppdaget ved 
Ølja, nord på Skauen. Et fåtall lokale 
skautravere fra Jevnaker og Lunner har 
kanskje visst om stedet, men ikke for
talt der videre. Der eneste som hittil er 
kommer frem skriftlig er i Bukiers bok, 
«Paa Asbjørnsens Stier» (1937). Der 
står «kastesteina» ved Ølja nevorog «2 

nærmere sredsbeskrivelse eller beret
omg. 

I dag vet vi mer. Kirkeboka for 
Jevnaker og Lunner ga svaret på hva 
som hadde skjedd. På datoen 20/ I J-
1785 står det at følgende ble begravet: 
"Mari Syversdatter~ 34 og hennes uekte 
barn Erich Olsen 5 aar, begge fra Haa
genstadeie i Lunner". Under merknad
er står det: ((Begge var funder døde i 
sneen et stykke fra hverandre, da de 
havde forsøgt at komme sig fra den ene 
plads paa skoven til den andre og uvcir 
med snefog var overkommet dem,> . 
Faren her Ole og var «en geværmand 
fra Gardermoen>, . På den tiden var det 
stor skam å ha barn utenfor ekteskap 
og det er ikke utenkelig at de holdt til 
mye inne på Skauen for å unngå andre 
mennesker. 

Så var det å finne stedet. Løsningen 
kom da bygdefolk forta lte at de visste 
om en liten høyde inne ved Ølja som 
de kalte Kastet. Hvorfor visste de ikke. 
Nled dette som ledetråd bestemte vi oss 
for å dra en tur innover og lete. Vi start
er fra Tverrsjøstallen og sykler til 
Kalvedalskrysset <>g så nordover mot 
Ølja. Til høyre ser vi snart Spinnermyra. 
Historien forteller at om høsten gikk 
fisken opp Kalvedalsbekken fra Gjerd
ingen i så score mengder at det «kokte 
og spane i myra». Idag er den gjen
grodd. Der bekken fra Gunna.rrjcrn 

hadde frys i hjæl der ». Ikke noe Kastesteinene ved Ølja. 

krysser veien i fin stikkrenne i stein 
stopper vi. Ned til venstre ser vi tydelig 
rester etter en stor stein peis. Det kan 
ha stått en gapahytte her i gamle dager. 
Kanskje for høggcrc eller veiarbeidere? 
Bekken er rørrlagr denne høsten ( J 99 5). 
Men vi følger bekkeleiet snaue I 00 
meter oppover og tar deretter rundt 30 
meter nordover opp på en høyde. Her 
ser vi en liten flate med steiner runde. 
Også her kan det ha stått et husvære. 
Kanskje Gunnar bodde her? Litt nor
denfor står en spiss stein og etter noen 
meter går skauen over i et stort hogst
felt. Akkurat i delet mellom trær og 
åpent lende finner vi den første kast
esteincn. Egentlig er det co store stein
er, hvorav den ene er sprukket i to. 

Oppå alle tre ligger det småstein så 
gamle at mosen nesten dekker dem. Det 
er tydelig at ingen har brydd seg om 
kastesreinen på lang tid. Så, 25 meter 
lenger nordover finner vi enda en kasre
stein. Det kan ikke være tvil. Dette må 
være stedet de ro døde «et stykke fra 
hverandre». På et gammelt kart Laget 
av Løimant Lund i 1827 er Bygata fra 
Jevnaker cil Kristiania tegnet inn. 
Sommerveien passerte her over høgda 
mens vinterveien gikk over isen på Ølja. 
De nærmeste plassene på den tiden var 
i syd Elgstøen og i nord finneplassen 
<• Rampestokk» ved Trantjern. Her må 
Mari ha kommer med veslegutten sin 
og blitt overrasket av snøstorm. Sann-
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De søndre kastesteinene. l sprekken søkte mor og barn ly mot kulde og vind. Moren døde her. 
(Begge foto: Sverre Grimstad) 

syn ligvis har de kommet sydfra og søkt 
ly mellom de søndre kastesreinene. 
Moren døde først og Erich har forsøkt 
å gå videre, men ikke kommet lenger 
enn til den neste kastesreinen 25 meter 
borte. Det var nok snauhogd her også i 
l 785 og steinene ga ikke god nok ly 
mor kulde og vind her oppe på høgda. 
Vi er på en høyde mellom Ølja og Gun
nartjem. Gunnarsjøen står det på gam
le kart. Vannet er grunt og gror igjen 
etter hvert. Snart vil det bete Gllill1-
arkulp1 så putt og om noen hundre år 
kanskje Gunnarmyra. 

Vi vandrer ned til tjemer og minnes 
en historie vi har hørt: 

«Gunnarsjøen er full av fisk, men 
en må være musestille for å få tak i'n. 
En kar sto her og fisket med sønnen 
sin en gang. Da så de en varme oppe på 
et brattberg i lia på a11dre sida og en 
del folk som gikk rundt varmen. Gut
ten gikk rundt vannet og begynte å fiske 
på andre sida. Så skreik'n til far sin at 
han må ttc komme for her var det mye 
fisk. Da forsvant varmen og de fikk ikke 

en fisk mer» 
Tilbake til kastesteinene tar vi oss 

en hvil. Vi ser for oss deo vanskelige 
situasjonen mor og barn kom ut for i 
uværet. Her oppe på høydedraget har 
de lett etter ly for den skarpe snoen. 
De bar saru1syn ligvis ikke sett noen ting 
og bare famlet seg frem tiJ de store 
steinene. De må ha lagt seg i den to 
meter lange sprekken i delesteinen. Den 
er ikke mer enn en meter høy og en 
halv meter bred. Tett sammen har de 
ligget og Mari har nok forsøkt å hes kyt
te sønnen sin mest mulig mot kulden. 
I lun lå øversr og lot lille Erich få nytte 
av kroppsvarmen sin. Litt av kJærne 
sine pakket hm1 nok også rundt ham. 
Dermed ble hun mest utsatt seJv. Utover 
kvelden begynte kulda å sige inn i krop
pen hennes og i løpet av natten sovnet 
hun hen. Vi ser for oss fortvilelsen hos 
den lille gutten når han ikke lenger får 
kontakt med moren og han kjenner at 
kroppen hennes gradvis blir kald. På 
morgensiden reiser 5-åringen seg opp 
og forsøker å stavre videre i det forfer-

delige uværet. Han må snart gi opp og 
segner om ved t1estc kastcstcin, bare 25 
meter fra moren. Steinen e.r en meter 
høy, flat på toppen og formet som en 
trekant. Den ga liten beskyttelse og 
gutten døde i kulden. 

Straks etter ar de to ble funnet beg
ynte forbipasserende å kaste småstein i 
sprekken hvor de hadde ligget. Bunnen 
ble snart dekket av et steinlag og etter
hvert som rid en gjkk ble der også lager 
smårøyser oppå de store steinene. Kastet 
kalte de stedet, og de fleste gikk fort 
videre. De syntes det lå uhygge over 
pJassen. Vi sitter her imidJerrid fort
satt og har en underlig og vemodig 
følelse i oss over å vite hvilken ulykke 
som skjedde nettopp her en november
dag for 210 år siden. Idag er imidJertid 
tradisjonen slutt og hendelsen glemt. 
Småsteinene er dekker av jord og mose 
og veien er lagt om. Tngeu hverken bryr 
seg eller passerer her lenger. Synd, for 
dette bør være et fredet sted som vi fort
satt tar vare på. 
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Sørvest på Krokskogen: 

Stilt uten( or all( arv ei 
Før var det stor trafikk sørvest 
på Krokskogen med finneboset
ting og omfattende seterdri&. En 
postvei gikk også gjennom om
rådet i gamle dager. Den gikk fra 
Sylling til Hornstua på vestsiden 
av Holsfjorden. Der krysset den 
over til Fjulsrud, gikk opp Nord
landsdalen til Høgås, videre til 
Nesseter, Byflakseter og ned 
Manaskaret tiJ SuadvoUen. Den 
fraktet post til og fra Drammens
om rådet og nordover. Dessuten 
var kulltrafikken til Bærums 
Verk stor i en periode fra 1770 
ti l 1872 da masovnen slukket for 
godt. Det vanskelige terrenget, 
særlig skråningen opp fra Tyri
fjorden, førte til en betydelig 
veibygging som vi foresatt ser 
rester av. 

Av SVERRE GRIMSTAD 

Med fare for å bli upopulær blant de 
få som allerede har oppdaget dette, 
ønsker vi å yte vårt bidrag til økt bruk 
med å beskrive en rundtur i et terreng 
som har den flotteste utsikten i hele 
Oslomarka. Dette er området for deg 
som søker ensomhet, stillhet og ro. Det 
er bare å bevege seg vest for en linje 
fra Sund vollen til Sollihøgda. Da er du 
i et område som er nesten fritt for røde 
og blå merker. En enslig rødmerket 
skiløype passerer; blå som merseier 
mangler fullstendig. Dermed blir om
rådet noe av det mest isolerte og ukjente 
i hele Oslomarka, til tross for sin sent
rale beliggenhet. 

Tilgjengeligheten er nemlig til stede, 
medskogsbilve.ier og korte avstander. 
Men - når merkingen mangler, uteblir 
turistene. De trives nemlig best der 
g runnen e r gått <>PP på forhånd. 
Dermed blir denne marka overlan til 
jegere på jakt, grunneiere på hogst og 
hyttefolk som s je lden viser seg. 
Dessuten noen få skautravere som rrives 

alene og har nok med seg selv. Synd og 
skam, for dette området som ikke en
gang kom med på litt e ldre turistkart, 
inneholder attraktivt terreng og spen
nende kulturhistorie. 

Vi velger å starte fra H ornleda I, nord 
for Sollihøgda. Derfra går en skogsbil
vei oppover lia fra EJ 6. Men vi må kjøre 
gamleveien fra Skaret for å få parkert 
ved bo1runen. Midt i motbakkene, hvor 
der rar av en ny traktorvei, stopper vi. 
Over oss ser vi en utstikkende bergham
mer mot horisonten. For lenge siden så 
de fra Sønsterud gård en kvinne i hvit, 
lang, flagrende kjole som danset her en 
St.Hansnatt. Hvorfor vet vi ikke, men 
Menuetten har de senere kalt bergham
meren. 

Snart smalner det til og vi ser Søn
sterudelva i juvet under oss. Veien er 
sprengt ur på en berghylle idet den pas
serer en bratt fjellvegg. Dette har alltid 
vært et vanskelig sted, og tidligere, da 
veien gikk høyere opp, passerte den 
fjellveggen på en trebru som var boltet 
utenpå berget. Altanen ble stedet kalt. 
Nyveien ble bygger i 1960 og nå flater 
den ut og vi krysser Sønscerudelva. Det 
står noen varder til venstre. De mark
erer at her kommer det opp en gammel 
tømmervei fra Rolsfjorden, forbi Søn
sterud gård og oppover langs elva . Den 
er lett synlig i det vanskelige terrenget 
med steinoppbygginger og utgravinger 
i skråbakkene. 

De var flotte anlegg og verd å følge. 
For oss må der bli en annen gang. Vi 
forrsetter bilveien og ser restene etter 
With-hytta, en hoggerhytte med stall 
som sto på hver side av veien. Nå flyt
tet le nger ned i lia. 

Hittil har vi gått i skygge i den vest
vendte lia . Her oppe i Sønsteruddalen 
får vi imi,d lertid kontakt med solen for 
første gang hvis vi er tidlig ute en mor
gen. Det blir fortvarmt, lystog trivelig. 

Sønsterudsetra 
200 meter etter Wirh-hytta skal vi ta 
en traktorvei oppover til venstre fra 
veien. Vi skal opp ril Sønsterudsetra og 
der står en varde der vi ra1· av. Det er 
bratt, men kort, høyden 300 meter. 

Dessuten vet vi at så langt vi ser, så 
langt skal vi. Ingen skjulte bakker bak 
horisonten. Vel oppe auer vi et luftig 
utsyn på den andresiden av haugen og 
blir ikke skuffet. Sønsterudsetra ligger 
usedvan lig flott ril og der.er bare å sette 
seg ende ned og nyte utsikten. Seter
drift har det ikke vært her siden 1860, 
og vollen er nå preget av stor bjørk og 
kjempegran i nord. 

Et av de to nederste husene er en 
planke.hytte fra krigens dager kalt <,Et
Cetera». Da sto den et stykke syd for 
setra. Gå 100 meter på høydedraget 
nedover og ta 20 meter ril venstre. På 
et flaberg finner vi metallskilt på 60 
cm høy stang med tekst: 

HS-CELLE 
0.14.24 

ETCETERA 
1944/45 

Dette var en av flere Milorg.celler i 
området og det pussige navnet kom av 
at beskrivelsen av beliggenheten alltid 
var diffus og ble avsluttet med etccr
era, etcetera. 

Går vi enda 100 meter kommer vi 
til Signalplassen. Er en luftig fjellskrent 
med tre store steiner og markerings
varde. Herfra hadde Milorg.-gutta 
blinklyskontakt med H omledal og 
kunne gi og motta beskjeder til be
stemte tider. 

Etter krigen ble altså Etccrera flyttet 
opp på setervollen. Den er fire meter 
bred og seks meter lang. Typisk planke
hytte, umalt nå som dengang. Har to 
vinduer og overbygget dør. Taket er 
dekker med tjærepapp. D årlig isolert. 
Krevde kraftig vedfyring. Bør bevares 
for ettertiden. l dag er det familien 
Langballe fra Oslo som eier Sønsterud
setra. 

Skarpsnoåsen 
fngen har lyst til å miste høyde og gå 
ned til bilveien igjen. Det er mere fris
tende å fortsette oppove r lia, med stor 
utsikt og fristende terreng. Vi passerer 
kjempegrana og måler omkretsen ti l 
2,55 meter. Scor, men ikke så stor som 
Midtskoggrana ved Gamle Ringeriks
vei som måler hele 3,70 meter. Vi går 



til venstre for brønnen, over hogstfelt 
og oppover lia mot Wesselhytta som vi 
kan se nedenfra. Det går sti, men ter
renget er vennlig og vi klarer oss godt 
uten. Vi kommer opp på traktorvei men 
velger å følge brautet som det beter på 
Hole-målet. Over en kløft og legger 
merke til den gamle varden på den an
dre siden. Vi går i stigende terreng mot 
en ny hytte. Det går en slags sti ytterst 
på brautet og utsikten over Tyri~orden 
og landet omkring er fantastisk. Vi 
kommer opp tiJ Røhr-hytta som ble 
bygget av direktør Røhr ved Fryden
lunds Bryggeri. Han anla privar bilvei 
fra Nesserer, og den ene kilometeren 
herer selvfølgelig «Røhrgata» ! Vi følger 
veien l 00 meter og kommer til Helle
baugen med utsikt også innover i Mar
ka. Vi ser fra Gyrihaugen til Løvlia, 
videre til Midtskogen, Tryvannsmastene 
og Kolsås med Oslofjorden. Ikke noe 
dårlig rundskue. Her oppe på haugen 
står co fine varder, bygger av Ringeriks
heller. 

Traktorveien fra Wessel bytta kom
mer på og vi går 200 meter nordover 
til høyresving og fin ursikt vestover 
igjen. Stå litt stille og hold øye med 
hogstflaten nedenfor. Det går et kjent 
elgtrekk her, og sjansen for kontakt er 
stor. Området heter Skarpsnoåsen, av 
enkelte kalt Bjørnstadmai:ka, og ble flic-

Byflakseter. 
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tig brukt under krigen. På toppen lig
ger Radjohytta, idag falleferdig, men 
under krigen svært viktig når det gjaldt 
å opprettholde forbindelsen med om
verdenen. Eies av Hesselberg-Meyer på 
Sollihøgda. 

Ned skråningen til yenstre for veien 
finner vi Harbir-Lhytta, bygget av Vil
helm Harbitz fra Nes j Hole, aktiv 
motstandsmann under krigen. Klen
genavn Villredet. Hytta sto avmerket 
på kartet og ble derfor ikke brukt som 
bosted. På flata nedenfor ble det imid
lertid dyrket poteter og i ura hadde 
Milorg et våpen depot. 

Nesseter 
Vi går ned til bommen og tar til ven
stre 50 meter opp til snuplassen. Her
fra går det god sti sydover, tømmervei 
vestover og ikke minst en liten stikkvei 
nordovenil selve Nesseter som ligger 
godt gjemt bare 50 meter fra snuplas
sen. Opprinnelig lå setra et stykke nede 
i Nesseterdalen, men der spøkte det 
stygt og budeiene forlangte den flytter 
ril et tryggere sted. Nå er det bare fjø
set igjen som har ståtr på den opprin
nelige plassen. Husene har i dag to 
eiere. Selve setra tilhører familien 
Larsen på Nes gård, mens de innerste 
husene eies av Georg Harbitz fra Nes i 
Hole. Laftehuset var tidligere stall på 
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«Villredet», mens plankehytta under 
krigen var ceUe nede i NessecerdaJen 
w,der navnet «Nyhus». Begge busene 
er altså flyttet til Nesseter etter krigen, 
mens seterdriften ble nedlagt før kri
gen, j 1930. 

Posrveien passerte Nesseter og vi skal 
nå følge den til Byflak og Manaskaret. 
Tar av nord på voilen og treffer snart 
en moderne traktorvei som går i det 
gamle sti.faret. Vi har Kroktjern ned ti I 
høyre og på vei opp en stigning stop
per vi. Til høyre, 40 - 50 meter fra vej
en lå Pakkhuset, et proviantlager med 
tørrmat under krigen. Ble satt opp en 
vinter med tømmerstokker på rot som 
«grunnmur». Reisverk dekket med 
papp. Lå godt skjult fra seien selvsagt 
og var et beredskapslager for alle cel
lene omkring. Nå finner vi ikke rester 
av det. 

Så krysser vi Steindalen som er start
en på Manaskaret, et av våre mål for 
turen. I stigningen opp fra dalen ligger 
en hoggerhytte med stall som tilhører 
Hundstad gård i Hole. Skogsmarka i 
dette området eies stort sett av I Iole
bønder og Seaten. 

Byflakseter 
Like før Byflakseter går vi 100 meter 
over hogscfelc til toppen avTømmerås 
522 meter, det høyeste punktet her vest. 
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Merket med bolt. Tidligere sto et brann
tårn hei; likeså på Skarpsnoåsen . Så går 
vi ned til Byflakseter og blir imponerr 
over den vide setervo!Jen. Vi setter oss 
på stenene ved inngangsdøra til størhu
set. Her lå en gang en jernplate med 
den norske løve og posthomer utstanset 

Detalj fra kullveien ved Manaskaret. 

samt teksten «Fire mi le fra Ch ri stia nia 
og Drammen». Den er forsvunnet og 
sterkt savnet. Jernplaten burde selvsagt 
stått på vollen som et kulturminne over 
postvei og gam mel tid. 

Det er Bye på Vestre By gård på Røyse 
som eier husene og setervollen på 
nærmere 30 mål. Størhuset ser ut som 
for 100 år siden, men er noe restaurert 
og nymalt sommeren 1994. Det var 
omfattende seterdrift her i mange hun
dre år. Familien Linderud fra Asa leide 
seterretten de siste årene, og slutt ble 
det først i 1955. Bare Retthella nord 
for Krokkleiva holdt på lenger. Vollen 
ligger bare en liten kilometer fra flaket 
fra fjorden og var et naturl ig stoppe
sted for skogstravere og postløpere. Det 
gamle fjøset brant opp i 70-årene og 
ble erstattet med et nytt uthus. Vi nyter 
stillheten og roen som i dag hersker over 
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vollen, spiser matpakken vår og van
drer videre mot nye opplevelser. 

Gjertmssen 
Stien går nemlig ut mot brautet hvor 
Solkollen og Gjerrrussen ligger som 
Østlandets beste utsiktspunkter. Dette 

er der eneste stedet hvor man ser både 
Holsfjorden, Tyciljorden og Steinsfjor
den. Stein gård eier skogstykket her. 
Sna uhogsten har gjort stien luftig. Er 
underlig fenomen kan oppstå her ved 
vesravind nede på Tyrifjorden. Den tref
fer brautet, følger det oppover og lager 
er dypt, spesiel t sus øverst. Trærne yt
tersrstår som i stom1, mens det SO meter 
innenfor er vindstille. Stien går rett 
under Gjercrussen med trekantpunkt på 
toppen. Merkelig navn, og ingen kan 
si sikkert hva det kommer av. Kanskje 
ei budeie på Byflak het Gjertrud og 
gikk hit og nøt utsi kten i ledige kveld
srunder? Herfra kunne hun også se hjem 
til setra. Eller er det Gjertrudsfuglen 
som er opphavet til navnet? Den er stor 
som en kråke, helt svart med rød hette. 
Det sies at den er rene værprofeten. 
"Når Gjercrussen skriker, da blir det 

regn, sa dom". J dag ka ller vi den svart
spett, og her oppe på ursikrskollen kan 
den ha et fint utgangspunkt for å spå 
værer. Er dette riktig her den nok Gjer
trudskollen i gamle dager. 

Manaskaret 

Vi nærmer oss Manaskarer, turens 
høydepunkt. Stedet hvor all trafikk til 
og fra denne delen av Skauen passerte. 
Navnet kommer av at terrenger kan ha 
utseende som mana på en hese eller a t 
dette er AJ mannaskaret, et sted der ferd
selen gikk. Vi holder oss til den siste 
teorien. 

Stien synker gjennom løvskog og ute 
på et hogstfelt ser vi en bautalignende 
srein, en meter høy og en meter bred, 
en meter ti l venstre for stien. Vi står 
foran Krokskogens kanskje største, 
uløste gåte. Der er nemlig meislet inn 
følgende tekst på steinen: «Anno 1775 
BLEU» Vi finner også noen streker og 
bokstavene: «ERHIAIO» Årstallet for
teller høyst san nsynlig når veien gjen
nom Manaskaret ble ferdigbygget. Con
rad Clausen, som på denne tiden var 
eier av Bærums Verk, bygget nemlig 



mange kullveier forskjellige seeder opp 
skråningen i 1775-80 eller forbedret de 
gamle. Ordet «bleu» er imidJertid van
skeligere å tolke. Kanskje er det navnet 
på en rysk eller fransk ingeniør som 
leder veiarbeidet. Uansett, en spen
nende stein som gjør Manaskaret mys
risk og tiltrekkende. Og der inntrykket 
forsterker seg etterhvert som vi beveger 
oss videre nedover. Det er foresatt bratt, 
og på ett punkt nesten vanskelig å pas
sere. Stien deler seg i to på hver side av 
en utoverhengende helle medkasterøys 
på toppen. I uvær kan skogsfolk søke 
ly under Hel la som kan ligne på ansik
tet til en delfin! 
Få meter nedenfor hella tar vi til ven
stre gjennom kronglekrarr som etter 
hvert blir ål bøye graner og tørt ter
reng. Stien synker raskt og kommer ur 
i en stor småsteinur, hvor den er gravd 
ut i inoerkant og bygget opp på en stor 
steinmur i ytterkant. Av enkelte kalt 
Krokskogens «Stavhella» Stort og van
skei ig arbeide. Etter ura svinger stien 
ril høyre og ut på en slette med spesiell 
varde på flat stein til venstre. Der er 
høyst sannsynlig at denne sletta ble 
brukt som bosted for arbeiderne som 
bygget veien. 
litt nedenfor sletta kommer vi til et 
stikryss. Manaskaret fortsetter nedover 
til venstre mens det også går sti opp til 
høyre langs Manaskarbekken. 
Det står co høyreiste slanke steiner her 
og skaper inntrykk av et viktig og strat
egisk sted. Stien videre nedover er tem
melig udramatisk og lett å følge. Kryss
er bekken på fin stcinkJopp. Går ut i et 
hogstfelt <>g nedenfor forsvinner den for 
godt i en traktorvei som går ned til 
Klokkerbråten. 

SØRVEST PÅ KROKSKOGEN 

Vår rundtur består bare av den øver
ste bratta av Manaskaret, og fra krys
set gar vi derfor oppover igjen langs 
bekken. Stien er bratt, rett og opp til 
co meter bred. Vi forstår imidlertid ikke 
hvorfor det går ro opparbeidede. trase
er her øverst i skarer før vi kommer 
nesten opp bratta. Da går bekk og sti i 
hverandre og vi kan renke oss at vår
flommen har ødelagt veien kanskje 
mange år på rad. Etterhvert ble bruk
erne sikkert lei av å reparere den og så 
bestemte de seg for å legge veien gjen
nom ura, selv om det ville koste mye 
arbeide. Etter noen år var deo ferdig, 
og en permanent vei var bygger, vekk 
fra bekken. Om årstallet 1775 på Blcu
steinen markerer ferdigstillelsen av 
veien langs bekken eller gjennom ura 
er usikkert. Sannsynligvis den siste. 

Tidligere gikk tømmertransporten 
med hest ned Manaskaret. Først ble 
srokkene samlet i velter ved bekken 
ytterst på brautet. Så ble de tatt videre 
ned brarta langs bekken. Der ble brukt 
grove lekker for å bremse farten. Rik
rig en hesteplage denne øverste bakken. 
Verre enn Krokkleiva fordi deo var 
smalere. 

Kullveien 
Her, øverst i Manaskaret deler veien 
seg. O11p til høyre går Postveien til 
Hella og Bleu-steinen. Over bekken og 
innover dalen går en gammel kullvei. 
Vi ser steinmurer på begge sider av 
bekken der veien krysser. På tilbake
turen følger vi kulJveien langs bekken 
og etter 100 meter tar vi opp til venstre 
og forbi varde som viser bvor stien opp 
på Tyrihjellen rar av. Vi fortsetter imid
lertid kullveien 100 111 til og da stiger 
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den brått opp lia til venstre på en stor 
steinmur. Bratt og rW1dt 30 meter lang, 
2 meter bred. Oppbyggingen er impon
erende og ett av Markas beste eksem
pler på hvilket arbeide som ble lagt ned 
i de gamle kullveiene på vanskelige 
partier. Vel oppe bratta blir veien borte 
i terrenget og steinmuren ligger i dag 
nærmest belt isolert og ute av bruk. 
Muren bar så vidt begynt å rase ut og 
voksende vegetasjon kan gjøre den van
skelig å finne. Veimuren burde få en 
helt annen skjebne enn glemsel og for
fa Il. I stedet bm·de den restaureres, fre
des og vegetasjonen fjernes slik at dette 
kulturminner kan komme til sin fulle 
rett! Noe for Ringerike Turistforening? 
Vi krysser dalen og går opp på Tyri
hjellen. Igjen et merkelig navn. Er et 
høydedrag innover i dalen med krong
.lete myrlende på begge sider. Sannsyn
ligvis har florte malmfuruer blitt brent 
til kull ved ber og frak rer til Verket. Vi 
finner seien og fortsetter mot Kroktjern. 
Vi tar det med ro for stien er lite brukt 
og vanskelig å følge noen seeder. Et sted 
har en elg liggetdød midt i stien. Bare 
hår og benrester igjen. Kraniet med 
gevir befant seg en stund på Hella i 
Manaskaret. Passerer enda en hogger
hytte med stall. Det var stort behov for 
dem tidligere. I dag er hyttene mobile 
og flyttes dit hogstfeltene er. Dessuten 
har skogsbilveiene gjort avstanden til 
bygda kortere. De gamJe og faste hyt
tene er derfor lite i bruk nå og mange 
forfaller. Denne her på Tyrihjellen og 
skogen omkring eies av familien Rye. 
Stien krysser et par smådaler og kom
mer til slutt ut på et hogstfele med varde 
øverst. Vi er i Statens skog og denne 
kalles Prestestykket siden Hole Preste
gård i sin tid sto for driften. 

Langs stie11 gjen
nom Manaskaret 
står det bauta
lignende stein. På 
den er det meislet 
inn «Anno 1775 
BLEV». Dette er 
kanskje Kroksko
gens største, ul
øste gåte. (Alle 
foto: Sverre Grim
stad) 
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Finneflakseter. 

Finneflakseter 
Stien ender på snuplassen for skogsbil
veien forbi Kroktjern. Vi nærmer oss 
nå er nyrt høydepun.kr. Vi skal besøke 
Finneflakseter, den mest navngjetne 
finneboplassen i hele Marka. På kart 
fra 1 800-taUet står det Østre Flakseter 
og cydelig avmerket sti fra "Krok.kle
ven Over Gjetstigen". Finnene gjorde 
mye skade på skauen og var ikke vel
sette blant bygdefolket. først på 1900-
tallct ble navnet Finneflakseter mer og 
roer brukt og akseptert. Stien om Mana
skaret ble no.k også mest brukt av 
finnene på 1600-1700-taUet. Vi følger 
bilveien ti l utoscc på Kroktjern. Det er 
bygger opp en lav betongsåle her slik 
at det grunne vannet ikke skal bli hele 
tørrlagt. Det er mye hengemyr a llerede 
og lett å plumpe igjennom. Skogen 
omkring eies av Frøhauggård, den nor
d re. Vi finner en sti ti I venstre ved varde 
og inn i skogen. Det har nylig vært 
skogsdrift på østsiden. [gjen får vi tegn 
på hvor lite brukt denne delen av Mar
ka er i våre dager. Før var dette viktig 
og velbrukt sti. Nå er den nesten gjen
grodd og lett å miste. Her kan folk gå 
seg bort uten å finne noen å spørre om 
veien. 

Stien kommer opp til Søndre Finne
flakseter hvor den møter stien fra Ny
la ndsmyra. Gjesvold Nordre eide opp-

SØRVEST PÅ KROKSKOGEN 

rinnelig setra hvor driften blenedlagt i 
1905 og husene solgt til familien Bert
helsen, Bærum i 1942. Like før seien 
fra Kroktjern flater ut, ser vi en scor 
stein til venstre, 3 meter høy og 6 me
ter lang. Ser ur som en hva I. Småstein
er på toppen. Dette kan være offersrein
en i Flakfin nenes hedentro. Vi vet om 
en Llgnende steiD ved Langlia. Det er 
forresten to steiner her. Kanskje Anne 
dyrket den mindre, Samuel den store. 
Så vandrer vi stien nordover, krysser et 
bekkefar og kommer inn i plantet gran
skog og aner at vi er på den tidligere 
Finneflakvollen. Ser Finnevarden i 
skogkanten og så har vi husene foran 
oss til venstre. 

Vi blir nesten høytidsstemte når vi 
e1Jdelig står på den sagnomsuste vol
len. Før var den en av Markas største, 
nå er den tilplanter og liten. Setra Llg
ger høyt og uten trærne ville det vært 
vid utsikt. 
Her har det vært finner siden 1600-tal
let. Dette var plassen til Samuel og 
Anne, Markas mest berømte finnepar. 
Her vandret de omkring og fant leve
brød til seg og sine. Huset de.res sto på 
bergskrenten nede på voUen, vest for 
det nåværende størhuset og det nedfalne 
fjøset. Historiene om dem er mange og 
fortalt av Reidar H oltvedt i «Historier 
fra Krokskogen» (1953). Hvordan Anne 
gikk på «truen> til Manaskaret og 

hvordan hun sto på ski ned selve skaret 
slik at ungen hennes mistet hodet. El
ler hva Anne svarte da hun ble spurt 
hvordan Samuel hadde det på slutten. 
«Å han lei så fælt ane» sa hun «han 

' bare lå der og lå der. Men til slutt satte 
je kneet i brøstet på'n og fi nga i 
hølamotet (strupen) og da kom den hel
lige Gud Fader og slokte pina» . 
Anne var gla<l i mannfolk, og etter Srun
uels død fikk ingen passere uten en tur 
innom stua. Og vi lle de ikke, brukte 
hun «trolldomskønsta>1 sine. 

Dette var 300 år siden. Senere ble 
der seterdrift til slutten av 1940-ta llet. 
I dag eies vollen og skogen omkring av 
Frøhaug gard, den søndre. Gården bar 
satt opp en hytte rett over høgda, like 
ved den rødmerkede skiløypa. 
Vi går tilbake ti l den å_pne vollen og 
tar en pause ved den store Bålsteinen 
øverst. Seterhusene er like nedenfor. 
Det sies at forskjellen på en bygdeseter 
og en finnep lass var at finnene alltid 
bygget våningshuset 15 m fra det nord
østre hjørnet på uthuset. Det kan 
stemme her på Finneflak. I tømmer
stokkene i størhuset er gamle bokstav
er ripet inn. Vi ser MM - MB - SJ. Lar 
vi blikket hvile over vollen, føler vi 
gufset fra gammel finnefortid selv om 
brennesle og fodall nå dominerer. Men 
flabergene er der, nå som dengang. De 
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kan ingen forandre der de ligger med 
mose og bratte skremer. Vi ser for oss 
finnehuset der det sto nede på vollen 
til høyre med en bergskrent under seg. 
Det er som vi fortsatt føler finnenes 
nærhet. Og visst er de ber! Samuel og 
Annegårnemligigjenpå vollen. [gryin
gen kommer de ut av skogen øverst, 
stopper her ved Bålstei nen, før de lang
somt og lydløst beveger seg nedover; 
passerer husene og forsvinner nede i 
myra ved de store steinene. Der har de 
sitt tilhold og kan fortsatt dyrke sin 
hedendom, nå som dengang. Det sies 
forresten ar legger vi en liten stein på 
BåJsteinen er den borte neste morgen. 

Uksemyr 
Hjemover følger vi skiløypa til 
skiltkrysset og tar til venstre ned til 
Uksemyr. Vi ser rydningsrøyser langs 
stien og innover i skogen. Stykket her 
heter Flakseterhagan og har god jord 
som nok ble dyrket tidligere. Vi kom
mer ned på bilvei og har Uksemyr til 
venstre, Sandvikselvens kilde. Stoi- og 
bløt. Dyr har forsvunnet her. Det er et 
pussig vannskille her oppe. Ut av Uk
semyr renner Dalebekken og vannet 
ender til slutt i Oslofjorden ved Sand
vika. Sydover langs bilveien treffer vi 
på Kroktjernsbekken som blir til Søn
sterudelva som renner ut i Holsfjorden 
og videre til Drammensfjorden. Veien 
er flat og vi kommer til den 
bjørkekledde Nylandsmyra. Her kom
mer den rødmerkede skiløypa såvidt 
innom før den forsvinner videre mot 
Høgås og SolW10gda. En ny traktorvei 
går over til Sørsetra her: Kan sykles. Så 
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stiger veien og i en høyresving kommer 
sti innpå fra Møl bakk og Høgås. Pose
veien har gått her. Vi kommer opp til 
veikryss hvor vi kan gå ned til Homledal 
igjen og avslutte turen. Eller vi kan gå 
opp til høyre, retning Nesseter og få 
med oss en detalj til. 

HQ 
Vi går opp en bakke og etter en høyre
sving ser vi to varder ål venstre, drøyt 
500 m fra veikrysset. Vi følger et 
vassøkk oppover I ia og svinger til ven
stre opp på Sønd.re Dølanhaug. Varde 
på toppen. Under en bergskrent på 
nordsiden 150 m fra veien finner vi en 
viktig celle fra krigen kalt HQ. Noen 
sa Stabbmet (stabsburet). Metallskilt på 
stang som er borer ned i en stein tett 
ved hytta forteller følgende: 

HS-CELLE I IQ (HEADQUARTERS) 
OMRÅDESTAB 14.24 L944/45 

I tillegg står det et infoskilt på døra. 
Hytta er 4 x 5 m. Plankehytte kledd 
med papp. Taket er bølgeblikk. God 
sengeplass til 8. Ovn og doble vinduer. 
Milorg-guttene som brukte hytta hold
er den fortsatt i hevd og møtes ber av 
og ril. «Selvskudd utlagt» står det på 
døra. Spøk selvsagt, men viser ar det 
fortsatt er gnist i garnlekara. 

På andre siden av veien ligger Nor
dre Dølanhaug. Snauhogst og flott ut
sikt. 
Dessuten ligger det en solid Jaftehytte 
her oppe. Satt opp av Haakon Linde
rud i 1953 mens hansiremdeles setret 
på Byflak. Eies aven av Milorg.karene 
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og han kan fortelle om stor aktivitet 
her oppe under krigen .. Det var 5 cel
ler spredd omkring med HQ som det 
samlende sted. Vi har sett 3 av disse 
cellene. r tillegg står <<Baklia» nede i 
Nesseterdalen og «Rolighet» nord for 
Kroktjern. Det kom ingen slipp i om
råder, men forsyninger kom regelmes
sig opp fra Homledal og Nes hvor Ru
stand- og Harbitz-familiene sørget for 
hjelp og informasjoner. 

Hjemturen er valgfri . .Enten opp til 
bommen ved Nesseter og samme ut
si kcssti ned til Sønsterudsetra igjen. 
Eller vi kan gå bilveien. 

Når vi kommer ned til Hornleda! 
igjen har vi vandret 16 km. Vi treffer 
Arne Rustand, fri villig oppsynsma no og 
kjentmann ved bommen. Han ser nær
mest undrende på oss, forbauset over å 
se fremmedfolk. «Det er ikke ofte slikt 
slag går innover ber» sier han. «Og de 
få du treffer vil være i fred og stikker 
seg bort hvis du møter dem». Nei denne 
marka er ikke oppdaget av turistene 
enda, meo hverken Arne eller grunnei
erne bar noe i mot større trafikk. Der
for, ta gjerne en tur. Du vil ikke bli 
skuffet. 
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Oslomarka, Bind II (1939) 
Reidar Holtvedt 
Historier fra Krokskogen (19 53) 
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På gamle veier og nye stier i Oslo
marka {1956) 
H.0. Christophersen 
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Reidar Holtvedt (red.) 
Krokskogen (1977) 
Hans A. Erikse11 
Dager og netter på skogen (1980) 

Dessuten samtaler med kientfolk 
som: 
Ole With (70) 
Trygve Frøhaug (76) 
Arne Fjeldstad (73) 
Mads Bye (77) 
Arne Rustand (56) 
Per Lundberg (80) 
Bjørn Breien (54) 



50 ------- ----- - - - SIGUROSYR 

Sigurd Syr - Purke-Sigurd? 
Det har sikkert vært et tankekors 
for mange at ringerikskongen 
Sigurd Syr figurerer i kongesa
gaen med et ti1navn som vitter
]jg betyr purke på gammelnorsk. 
Det ville være rimelig å anta at 
rangspersonen Sigurd Ha1vdans
son jkke ville sette sædig pris på 
et slikt tilnavn, som han utvil
somt måtte føle som respektløst 
og vanærende. Det kan derfor 
være grunn til å tro at tilnavnet 
Syr hadde en annen betydning i 
fjern fortid og et annet opphav 
enn det norrøne syr, «purke». 

Av KRISTIAN DYRDAL 

Syr er i den norrøne litteraturen ellers 
bare brukt som navn på Frøya, denne 
frodige fruktbarhetsgudinna som ri r på 
en galte, har sex med sin bror og for 
øvrig beskyldes av Loke for å ha hatt 

alle æsene til elskere. Noen vil troJig 
mene ar i hennes ti lfelle var et slikt 
tilnavn ikke helt av veien. 
Mistanken om at syr, «purke», og 
tilnavnet Syr opprinnelig er ro forskjel 
lige ord, styrkes ved at de flekteres ulikt 
i norrønt. Førsmevnte bøyes i geniriv 
syr, i dativ og akkusativ sy, mens det 
derimot heter Sigurdar syrs i genitiv og 
Sigurdi syr i dativ, når det g je lde r 
tilnavnet. Frøya s itt navn er ellers skre
vetSyrar i genitiv, som jo kan få oss til 
å tro at der også ber fra først av dreier 
seg om er annet ord enn der syr som 
betyr purke. 

Neppe nedsettende 
Når det forhistoriske tilnavnet til Sig
urd tradisjonelt blir assosierr med det 
norrøne ordet for purke, kan det muli
gens skyldes Snorres framstilli ng av 
småkongen. Snorre legger vekt på å vise 
at Sigm-d er en rik og driftig bonde som 
sjøl tar del i onnene, og når han er så 
opptatt av gardsdrifta, faller det naturlig 
for folk fl est å tro at han gjorde det 

spesielt godt innen svineavl også, og av 
den grunn ga ham det navnet. I så fall 
ville det kanskje ikke hefte noe nedset
tende ved tilnavnet, det kunne vel så 
gjerne bli oppfattet som rosende. Men 
historikeren P. A. Munch mente i sin 
tid ar Sigurd hadde ervervet tilnavnet 
sitt ved ar han som den ih uga bonden 
han var, grov og rotet i jorda Liksom 
grisen . TL Kol,t deri mor tenkte seg ar 
etternavnet skyldtes at småkongen var 
velnært og feit som ei sugge. 

Navn fra ættesamfunnet 
I boka si ,,fra Ågedal til Setre» ( 1987) 
to lker Ottar Grø nvik en del ru
oeinnskrifter fra 6. hundreåret c. Kr. 
På Nolcbysteinen fra Vastergotland le
ser han ut et ord syhyr-, som represen
terer en yngre urnordiskspråkfom1. Der 
må væte et substantivert adjektiv med 
betydning «som hører til svigerfar», 
dvs. ril «svigerfars ætt», og oversettes 
med «svigerfarætling,,.Syhyr-, som helt 
regelrett må bli tilsyr(r) i gammelnorsk, 
er avleder av urnordisk swehuraR, et 

Sigurd Syr, Åsta, Olav og Rane. (Begge illustrasjonene fra Snorres kongesagaer, Den norske bokklubben) 



SIGURD SYR 

Astas sendebud kommer til Sigurd Syr fJå åkeren. 

ord som er belagt i de fleste gamle in
doeuropeiske skriftspråk, lett kjenne
lig ril eksempel i latin socor og gam
mel høgtysk swehur, såvel som i mod
erne svensk svar- eller russisk suekor, 
,,svigerfar». Dette swehura I~ er ifølge 
de etymologiske ordbøkene lager av 
pronominalsta nunen ( *) swe-, « ti 1-
hørende,i, ,<egen» (som er grunnele
mentet i pronomene seg, sin, selv og i 
andre ord som beregner familietil
l10righet som søster, svenn og svoger). 
Den oppha vtige becydning skal visstnok 
ha være (svigerdatter) •<egentlige herre>>. 

Når en kvinne giftet seg, ble hun tatt 
opp i ektemannens ætt, der den 
vordende svigerfaren hennes var stor
familiens ubestridte overhode og 
dermed nå også hennes egentlige herre, 
mens ektemannen og hans brødre var 
syhyr-, <<svigerfarætlinger». Bakgrunnen 
for navnet Sigurd Syr finner vi altså i 
det gamle ættesamfunnet med sitt 
strenge, agnatiske system, som er 
velkjent fra deo klassiske litteraturen 
om germanerne. Det er storfamilien i 
folkevandringstida vi minnes om med 
swehuraR som pater-familias og hans 
syhyr-, gammelnorsksyr-. 

Helgenkongens støttespiller 
Når Sigurd Syr er viet så stor oppmerk
somhet i Heimskringla, skyldes det ikke 
ar han spilte noen sjølstendig rikspoli
tisk roUe. Det må helst tilskrives den 
hetydning han fikk som kong Olavs 
støtte og medhjelper i krismi.ngsarbei
det. Ikke minst må det nære og spesielle 
slckrskapsforholdct mellom demJ1a hatt 
mye å si. Ottar Grønvik peker på at 
kong Olav kunne se på Sigurd som sønn 
av sin mors svigerfar (Halvdan Sigurds
son, far til Sigurd) og følgelig kalle ham 
Syr(r), svigerfarætling. Syr som navn på 
Frøya kan vel forklares ved at Njord i 
grunnen også skulle vært hennes sviger
far etter det forholdet hun hadde til Frey, 
sønn til Njord. 

Det etterstilte tilnavnet Syr kunne tro
)jg sidestilles med tilsvarende og ofte 
forekommende vendinger av typen: 
Arne kongsmåg, Kåre kongsbror, 
Håkon Adalsteinsfostre etc., som for
talte om tilhørighet, slektskapsforhold 
eller nær tilknytning til samfunnstop
pene. For Sigurd måtte det sikkert føles 
gjævere å bli omtalt som «kongesle
kcning>• enn bare å bli betraktet som 
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kongens stefar. Vi kan heller ikke se 
bert fra at det kan ha hatt en viss be
tydning å få markert at Sigurd, i tillegg 
til å være av kongelig herkomst, jo også 
var far til Harald Hardråde, og følgelig 
ble stamfar til en ny grein av H årfagre
ætta på tronen etter Olavs fall i 1030. 

Ingen Purke-Sigurd 
Rent umiddelbart skjønner vi at Syr ikke 
kan ha vært noe vanlig kjennenavn, kan 
neppe ha vært det i førl ittcrær tid hel
ler, og da språkutviklingen i gammel
norsk førte ril lydlig sarnmcniaH med 
ordet for purke, hie dermed Syr ubrnkc
lig som tilnavn. Den opprinnelige be
tydning ble glømt da ordet gikk av 
bruk. Men ennå så seint som ved slur
teo av vikingtida kunne tilnavnet sann
synligvis assosieres med det gamle or
det for «svigerfar» , som jo var bak
grunnen for Syr. Og at det ordet frem
deles var levende og kjent i Norden på 
den tid, riktignok i en ikke belagt og 
enklere språkform enn urnordisk, det 
kan vi slutte oss til av gammelsvensk 
suer og dagens svar-. Kor som er, noen 
Purke-Sigurd har småkongen på Ringe
rike aldri vært. 

* Pronominalstamme betyr «stammen som de forskjellige pronomer dannes av», 
altså «grunnordet» eller «roten». 
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Fragmenter fra oppveksten på Røyse i 50- og 60-åra 
På de etterfølgende sidene er det gjengitt en del skisser som jeg har tegnet etter hukommelsen. Det er 
interessant å se hvordan bildene kommer fram etterhvert som jeg tegner. Det er som å skrelle en løk -
lag på lag med gjenstander, detaljer og hendelser dukker opp. På oppfordring fra redaksjonen har jeg 
supplert skissene med utfyllende minner. Både skissene og kommentarene er nok av størst interesse 
for min nærmeste familie, men jeg håper at de kan bidra til å vekke positive minner for andre også, og 
at flere gjør som jeg- setter seg ned med blyant og papir og gjenkaller den nære historien i bilder. 

AvSVERREMOE 

0 
Mitt barndomshjem -opprinnelig et hus 
med r ik «sveitserstaffas je». Mye av 
denne ble rasjona lisere bort i 60-åra -
samarbeide med Bøndenes Bygnings
kontor. Alle handlinger er tidsbestemt. 

0 
I storstua var det en scor ovn, krapp
lakkrøde vegger og en stor, gammel 
lysekrone med istapper av glass. Stua 
ble bare benyttet i høytidene og ved 
spesielle anledninger. E..llcrs egnet den 
seg som kjøleskap og fryseboks. 

0 
Røyse 44a.Vi delte telefonli nje med 
bestemor i «villaen» - et ring til oss og 
to ring til bestemor. På tross av en fan
tasieggende innmat er den gamle tele
fonen faktisk forsatt intakt. Sa mtaler 
etter klokken 9 om kvelden måtte være 
svært viktige. På tømmerveggene i trap
pa var det to store glassikringer på tele
fonJedningene. De ble tatt ut i torden
vær: En gang slo lynet ned mens naboen 
snakket i telefonen ... Jeg vet ikke om 
hun har snakket i telefonen etter det. 

0 
Kjøkkenet ble også modernisert i slut
ten av 50-åra etter tegninger fra 
Bøndenes Bygningskonror. Det ble 
montert en solid kjøkkeninnredning. 
Taket ble kledd med hard Huntonit. 
Belysningen var hvite glassku per som 
hang i lange rør. De gamle fyllings
dørene ble slipt ned og kledd med fin
eL Det kom et Beha kjøleskap med 
solide vegger og runde former: Mor fikk 
husmorstolen Ero - en sinnrik konstruk
sjon i stål og iine.c Den ble benyttet 
ved sittende arbeid ved kjøkkenbenk
en. Med enkle håndgrep ble stolen en 

trapp opp til de øverste 'skapene. AJt 
dette var synlige tegn på den nye tid. 
Her var det en emaljert utslagsvask. I 
ubevoktede øyebUkk hendte det at en 
travelt opptatt ung mann strakk seg på 
tå her for å slippe å gå helt opp i 2.etas
J e. 
Pa kjøkkenet var det en ekstra høyttal
er fra radioen i dagligstua. Dens hoved
oppgave var å formidle de siste 
værmeldingene På stikko rdet« .. kys
ten fra Lindesnes til Stavern ... >> ble det 
forlangt full stillhet rundt et stort 
kjøkkenbord med mor og far, fire 
søsken, sveise.i; gårdskar, melkekon
trollør ..... 

0 
Far hadde en skoeske med frisørsaker. 
To hånddrevne klippemaskiner, kam og 
saks. Vi ble plassert på husmorstolen 
med et forkle rundt halsen. Gutta ble 
snauk lipt og jentene fikk bolleklipp. 
Jeg likte ikke å bli klipt. Maskinen var 
iska ld og det håret som på tross av 
forkleet kom under sk jorta, klødde. 

0 
Etter 2. verdensk rig kom Marshall
hjelpen fra USA til Europa. På mange 
gårder kom det nye amerikanske trak
torer. Hjemme kom det en Case i 1948. 
Den hadde håndclutch som gjorde den 
velegnet for førere fra 8 år og oppover. 
Den hadde to drivstofftanker. Den ble 
startet på bensin og skrudd over på 
parafin nirmotoren ble varm. 

0 
I skrivebordet til far var det mye inter
essant. På veggen over skrivebordet 
hang det en klype med regnskapsbilag. 
Jeg påtok meg tidlig systematiserings
oppgaven å sortere alle bilagene etter 
dato før regnskapsføreren kom med sin 
hånddrevne regnemaskin som produ
serte metervis med tallrekker. 

0 
Ved sta llen var det utedo med to avde
linger - en «innedo» og en for sveiser 
og gårdskar. Vår avdeling hadde plass 
til to voksne og to barn. Før vannklos
ettet kom i midten av 50-åra ble det 
benyttet en egen dospa rk over gårdsplas
sen om vinteren. 

0 
UnJer låvebrua var det et rom som ble 
benyttet til slaktebu. Under slaktinga 
på seinhøsten var det sror ståhei med 
god hjelp, hålkeføre, skollevann i bryg
gepanna, trynetau og grisehyl, slakte
maske med 9mm ammunisjon, skarpe 
kniver, store kjeler til blod og tvarer 
til å røre det med. Når dyret var skutt, 
ble vi kalt ut for å røre i blodet. Det 
måtte røres ril det ble kaldt for at det 
ikke skulle stivne. Etter slaget va r det 
blodspor og grisebust på gårdsplassen 
helt til neste snøfall, og i møkkakoken 
lå vommene som vintermat for kattene, 
reven og kråkene. 
Slaktinga ga god innsikt i anatomi. Jeg 
ble ticllig fortalt at menneskene er ge
nerende lik grisen - i alle fall innvendig. 
En gang ble det av en eller annen grunn 
slaktet ei ku som gj_kk med kalv. Vi fant 
fosteret blant vommene bak låven. Det 
var hårløst, men så Langt utviklet at det 
var et funn for en realistisk roJleleik 
for to 10-åringer. Vi fikk hengt det opp 
i selvbindcrbyssing i gam meldassen til 
herredsagronomen og vomma ut kalven 
før mor oppdaget «slakterne» . Deretter 
ble vi grundig vasket og slaktet ble fjer
net. 

I fjøset som ble bygd i 1934, var det 
grønnmalt treinnredning. Over hver bås 
hang det svarte tavler med kuas navi1, 
fødselsdato, bedekningsdato og andre 
vitale opplysninger. På baksiden var 
kuas kraftformengde skrevet på. Kraft-



foret ble dosen etter fortjeneste - mye 
melk ga mye kraftfor. I båsene var det 
2" plank. Osp var velegnet ti] båsplank. 
Osp tåler mye fuktighet uten å råtne. 

4D 
r stallen var det rappede tømmerveg-
ger. Rapp er en sementpuss eller leire 
som er pusset på tømmervegger. Pus
sen er forsterket med et rutenett av 
tynne lekter eller netting. Vannet i stal
len frøys ofte om vinteren. Det var 
hestemøkk rundt vannrøret i stallen. 
Det finnes knapt noe mer beroligende 
enn å høre kveldslydene i en stall -
knusping på nattmaten, rasling ikjet
ting og hestebein som bytter vekr. 

Grisehuset var fra 1932. Det var be
tongvegger rundt bingene og plank på 
gulvet. Griser er renslige dersom de har 
mulighet ti! det. Vi hadde ofte jobben 
med å legge nyfødte grisunger til pat
eene. Det var av de hyggelige jobbene. 
Der hendte at purker spiste ungene sine. 
Purka døde ofte av det. 
Det måtte være greiest å bli født som 
purke dersom en ikke var så heldig å 
være blant de få rånene som ble valgt 
ut til å føre slekten videre. Alle de små 
rånene som skulle rett på slaktebenken 
så snart de var tunge nok, ble gjeller. 
Far sto for gjellingen. Utstyret besto av 
en boks med tretjære og er barberblad 
hvor den ene eggen var polstret med 
tjæreband. Barberbladet var skalpellen 
og tjæren var dyrlege Bihlis foreskrevne 
desinfeksjonsmiddel - enkelt og effek
tivt. Da jeg ble stor nok, måtte jeg hol
de grisen mens far foretok inngreper. 
Håndtlanger ved gjeliing var av de min
dre hyggelige jobbene. Grisehylene var 
forferdelig og jeg hadde en betydelig 
medfølelse med stakka ren, men det var 
utrolig å se at så snart grisungen var 
ferdig løp han rilsynelatende uberørt 
rundt i bingen. 
Det var som oftest en ri råne hjemme. 
Det var et digert beist med store ten
n er. Den fikk stad ig besøk fra 
nabogårdene. Det kom purker i gris
kasser helt fra østbygda og fra Nes. 
Dette var anskueJjghetsundervisning for 
w1ge menn - både selve bedekningen 
og de voksnes kommentarer. 
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æ 
Det var mye epletrær på Røyse før. Far 
var i yngre år meget engasjert med pod
ing, ok kulering og fremming av frukt
dyrking. Plukking av epler var en opp
gave for epleplu kkere i a lle aldre. De 
minste stanet med å plukke nedfalls
frukt. Etterhvert som vi ble større avan
serte vi til å plukke fra de nederste 
greinene og rett i kasse. Toppen var å 
stå på stige med «epleplukker» på 
magen. Der var bedre å p lukke epler 
enn poteter. Vi ble ikke så kljnete eller 
tørre på fingrene, og epleplukkingen 
foregikk oftest i godvær. 
Inne i frukthuset sto mor og flere an
dre damer ved pakkebenken med brun 
stillongs og frakkeforkle. De pakket 
eplene i trekasser - originalkasser som 
rommet ca 20kg. Det ble brnkt stand
arcliserte merkelapper på kassene. På 
merkelappene sto produsentens navn, 
eplesort, kvalitet og vekt. Siden kassene 
ble brukt om igjen, fikk vi tilbake kasser 
med merkelapper fra fruktdyrkere i Lier 
og fruktlagre i Hardanger. Det var vår 
oppgave å fjerue gamle merkelapper. 
Merkelappene ble samlerobjekt. De 
.fineste eplene ble svøpt i silkepapir og 
ble blant annet sendt med Oslo bussen 
til en dame som hadde fruktbutikk i 
Bygdø Al le. Hun skulJc alltid ha «store 
pene». Oppkjøper Lyngstad kom med 
stor grønn Mercedes bstebi_l og hentet 
lass med epler på gården. Jeg tror at de 
ble solgt på Møre. 

I 1954 fikk vi ny lastebil. Det var en 
Opel Blitz -med lasteevne 1.750 tonn? 
Det var greit med farveva lget på de 
bilene. Alle var blå med rød støtfanger 
og svart understeU. Det var mange 
bønder som hadde slike biJer. Derav 
navnet «bondeglis». Det var begrens
ninger på bilsalget i Norge helt fram til 
begynnelsen av 60-taUet. Opelen ble 
derfor brukt til så mangt fra krøtter
transport og jule besøk. Med J1øye lem
mer og presenning over var den også 
en utmerket campingbil. Medbrakt en 
vaskeri.kasse med mat, primus og sen
getøy foretok familien ekskursjoner 
rundt i Sør-Norge. Synet av ljåslåtr og 
steJnete smålapper i dalsidene virket 
nok motiverende på «præriebøndene>> 
fra Ringerike. 

53 

Sammen med flere Røysegårder har 
gården seterrett på Retthella. Her var 
det seterdr.ifr ti I begynnelsen av 60-tal
let. Det var den siste setra på Kroksko
gen som var i drift. Vi var på setra flere 
ganger i løpet av sommeren. Enkleste 
adkomsten var å kjøre hest og vogn el
ler gå opp Grønndokka. Det var Olga 
og Martin Nordli som var seterfolk. 
Olga var stor. Hun hadde blomstrete 
frakkeforkle, skaut og avskårene gum
mistøvler. Hun var redd i tordenvær. 
Olga hjalp til hjemme om høsten og i 
slaktinga. Vi var gode venner. 
T idligere var det mange hus på seter
vollen. I dag står bare størhuset og tre 
fjøs igjen. Likevel er Retthellsvollen 
den best bevarte setervollen i Hole. Alle 
de andre vollene er enten grodd igjen 
eller fortettet med hytter. 

Om artikkelforfatteren: 
Sverre Moe er født i 1950 i Hoie. Han 
er sivilarkitekt i Ringerike kommune. 

Sverre Moes barndomsminner, i større 
målestokk på de neste sidene. 
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Jørgen han som kjørte mjølkeruta 
Ingen fra Røyse var i tvil om 
hvem du mente om du nevnte'n 
Jørgen. Det var Jørgen Dæhli 
(1906-1996). I 1928 da han var 
22 år gammel, startet han med 
mjølkekjøring t il meieriet i 
Hønefoss. Det var begyru1elsen 
for karen som skulle bli visergutt 
for hele Røyse. 

Av ARNEFJELDSTAD 

Hole meieri ved Svendsrud var nedlagt 
da Jørgen startet arbeidsdageu som 
sjåfør. Mjølka måtte kjøres til Høne
foss. Men Jørgen var ikke bare 
mjølkekjører. [ mjølkeruta var det to
ere seter foran med plass til passasjer
er. Og han hadde med varer av alle slag 
som folk sendte bud etter. 

H elt til etter krigen gikk mjølkeruta 
både morgen og kveld. Da var det etter 
hvert blitt mindre med mjølk, og rura 
gikk bare om morgenen. Fra 1963 ble 
det tankhenring av mjølk på gårdene. 
Dermed var der slutt for mjølkeruta. 

Jørgen fortsatte imidlertid å kjøre, 
men nå med mindre bil og bare to gang
er i uka. H an hadde eggrute i Høne
foss. På ti lbaketuren til Røyse hadde 
han med kraftfor og andre varer. 

Da han hadde kjørt rute i 50 å r og 
var blitt 72 år, ble han spurt om han 
ikke skulle gi seg snarr. 

- Hå, nei, jeg kommer til å holde på 
så lenge det er liv i meg, svarte Jørgen 
skråsikkert til Ringerikes Blads jour
nalist, Kjell Schulerud, som intervjuet 
Jørgen i anledning 50-årsjubileet i 1978. 

Sjonglør 
Jørgen var ikke stor av vekst, men var 
kjapp og lettvin og med stor spenst. Han 
hadde veldig god arheidsteknikk og 
arbeidsglede. Da bilen kom til 
mjølkekrakken, rok Jørgen bare tak i 
planet og gjorde et sprett opp på 
krakken.I Jan handterte spannene som 
en sjonglør. For spannene måtte plas
seres mc<l omhu. Noen spann var store, 

Jørgen Dæhli lot bilparken pryde veggen hjemme. (Foto: Fred Harald Nilssen) 

noen var små, noen skulle på taket og 
noen store foran på planet som under
lag fo r en stor lem, som det så kunne 
være et nytt lag med spann på. Oppe 
på spannene satt det passasjerer som 
ikke fikk plass inne sammen med sekker 
og pakker av alle slag. 

Jørgen var en evig optimist og hadde 
et veldig godt humør. Han var ikke av 
det slaget som gråt over spilt mjølk. 
Skulle ban glemme ett av de utallige 
ærendeoe ban hadde for folk, var det 
g rei beskjed: "Det kommer i morra". 
Gikk det litt på tverke, sa han ofte: "Det 
er bare åle a"', og var like blid. 

Rutetidene greide han å holde, kan
skje nenopp fordi han ikke hang seg 
opp i detaljer. For muligheten for 
bortheft var det mange av i hans ar
beidsdag. 

Generatortida 
Under krigen ble lassene større og pas
sasjerene flere.Jørgen måtte kjøre med 
generator. Det gjorde ikke akkurat job
ben lettere. Eldre folk busker nok 
sikkert den nedlesste bi len hans Jørgen 
full av spann, sekker, pakker og fo lk 
som kom som et slagskip opp Storgata 
i Hønefoss. 

Som passasjer med Jørgen en gang i 
"generatortiden" husker jeg bilen gikk 
dårlig opp Kvernbergbakken. Da bi len 
var kommet ned i sakte gangfa rt, sa 
Jørgen til hun som satt på motorkassa: 
"Hold her du," og pekte på rattet. Før 
bu:n fikk tid til å protestere, hadde Jør
gen hoppet ur vinduet for å stake liv i 
generatoren. Det var nokså tettpakket 
i bilen. Derfor kunne han ikke bruke 
døra. Da hadde det vel spretti ut et par 
til. Litt ener kom ha11 tilbake samme 
veien gjennom vinduet. Vi kom vel fram 
da som ellers ... 

Ordnet alt 
Spensten og humøret beholdt Jørgen så 
lenge haa kjørte. Fortsatt rok han kor
teste veien ved å hoppe rett opp på plan
et framfor å gå noen meter omvei når 
det skulle lesses av. 

Jørgen var rutebileier og mjølkekjør
e1; men vi husker ham kanskje best som 
visergutt for hele bygda. Alle mulige 
saker skulle Jørgen ta med fra H øne
foss. Litt spesielt var <let vel likevel den 
gangen det var lapp på spannet at han 
måtte skaffe budeie. Også der ordnet 
han. Dagen etter kom budeia på lasset. 
Der var visst ingen ting som var umulig 
for'nJørgen. 
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Den nedlessede generatordrevne bilen hans Jørgen, full av sf1ann, sekker, pakker og folk, kunne gå som et slagski/) i fart 
mellom Røyse og Hønefoss. {Foto i privat eie) 

Etter hvert ble det litt mer komfort for passasjerene. (Foto i privat eie) 
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Fleske-Lars 
Av NILS M. SØRENSSEN 

På N autsundkollen nord for Stodlå tan på Krokskogen ligger Janhula, oppkalt etter en svensk stortjuv 
som holdt til her i sj u år. T juven het Jan, men fordi han var så fæl til å stjele fra stabburene nedi bygda, 
ka]tc folle ban for Fleske-Lars. Det er snart 200 år siden Fleske-Lars fraus seg igjennom Krokskogsvin
trene i den glisne steinhula. Nils M. Sø renssen i Haugsbygd har skrevet en fortelling om Fleske-Lars, 
basert på historiske fakta, ispedd litt fri diktning om hvordan hans dager innpå skauen kunne arte 
seg. 

En lettvint kar i slutten av 30-åra 
småløper og går sa fort ban kan. Han 
bruker kjerreveien nordvestover fra 
Øverland gård mot plassen Muren. 
Noen småhus må passeres, her går han 
skaulcis i co bue utenom. Der er om å 
gjøre at ingen bikkje bjeffer og røper 
at ber går noe forbi. På denne tiden av 
døgnet viJ slikt være uheldig. Han eier 
ingen klokke, men antar at tiden er 
mellom 12 og 2 på natta. I morgen blir 
det sikkert lett grund ig etter ham. Det 
verste er kondisjonen, den er ikke god 
etter all lenkegåingen. 

Han har nettopp filt av lenken som 
låste ham til loddet. Lenken målte tre 
for fra ankel til ankel. Det var loddet 
som skulle hindre rømning, ellers ble 
dette fjernet uoder arbeid. På jobb gikk 
han alltid sammen med flere. Han 
hadde fått anvist soveplass i et skur 
med noe høy, nå på sommerstid. Ingen 
tenkte på Jan om kvelden, ikke før til 
frokost dagen etter. l lan syntes det var 
fornedrende å gå med disse lenkene, 
særlig når fremmede kom til garden og 
flirte av det de så. 

Hvor han sist kom fra og hva for 
brotsverk han hadde begått, er det in
gen som vet. Etternavnet hans er også 
glemt. Nå hadde han vært pa Øverland 
en god stund. Særlig ble det mye 
skogsarbeid, med felling av tømmer og 
ved. I natt da alle andre sov, hadde han 
løftet lodd og Jenke såpass at han kune 
gå brukbart. Fil hadde han funnet i smia 
dagen før. Han gikk så godt det lot seg 
gjøre ec par hundre meter til et tett 
kran. I ler filte han lenkene av, og han 
følte seg foreløpig fri. Den vesle skrep
pa han eide med noen få saker i, tok 
han med. Alt kunne na komme til nytte. 
Jan var godt kjent så langt som til 
Muren. Herfra kom mangt et tømmer
lass til Øverland med Jan som kusk. 
Han hadde hørt at det lå er vann de 

kalte Burudvann cirka 5 km nordvest 
av Muren. I nordenden her lå en plass 
som hette Haugen. Videre nordover 
dekket storska uen landet i 5 mil, helt 
til Hadeland. Nå var dette Jans eneste 
sjanse. H an måtte leve resten av livet 
som stimann og røver i den svære skau
en. Ble han tatt en gang Li l, ja da var 
han ille ute. Han hadde hørt om skog
finnene, og trodde kanskje han kunne 
rydde en plass og bo som en av dem. 
Men da var han 200 år for sent ute. 
Store bagasjen bar han ikke med. Han 
hadde på seg skjorte, bukse, jakke og 
hatt. På bena et par sokker og solide 
sko. 

Hangår utenom både Muren og Hau
gen. Angsten, farten og spenningen gjør 
at han etter hvert føler seg trett og øn
sker å sove. Sommeren er på sitt beste, 
så det går an å sove ute. I Jan lager seg 
en barseng under en gran, mellomH au
gen og Venåsseter. Her er ikke særlig 
godt å ligge, men trettheten sei.rer og 
søvnen tar tak. Om et par timer titter 
sola opp, det føles godt, og han sover 
tungt og lenge. 

På Øverland gård ble det stor ståhei 
da de oppdaget at Jan hadde rømt. De 
avfilte lenkene ble ikke funnet før lenge 
etter, så folk mente at han ikke hadde 
kommet så langt. logen tenkte fangen 
hadde tatt storskauen fatt. AU leting 
foregikk i Bærum, men Jan var og ble 
borte. 

Utpå dagen våkner rømlingen av 
bjellelåt, han fo rstår det må være en 
seter i nærheten. Stiv som en pinne 
kommer han seg på bena, får vridd su
katen av øyekrokene og er klar til fort
satt flukt. Etter noen min urter kommer 
en seter til syne. Denne må studeres 
litt. Det er best om ingen karfolk er til 
stede. De kan stille så ekle spørsmål. 
Etter en tid ser hao bare budeia med 
en voksen datter som steller rundt ute 
og inne. 

Jan har litt penger, disse mener han 
ska l holde et par dager. Han vil bruke 
et fingert navn. Erik Skofta låter bra. 
Det er navnet på en av soldatvennene 
hans fra svenskehæren. H an ordner på 
tøyet og går rolig nærmere. Nesten 
framme ved budøra går denne opp, og 
der kommer mor s jøl ut. Jan svinger 
hatten og bukker dypt, han spør om det 
går an å fa kjøpt en matbit. Ja, det skaJ 
bli en råd med det, er svaret. Han blir 
buden inn, og får p lass ved bordet. En 
hund knurrer morskt, men blir straks 
hysjet ned. Bikkja ser ikke forskjell på 
farende fant og skikkelige folk, 
unnskylder kona. Han får servert en 
melkeringe, noe flatbrød og en fleske
bit. Jan, som er helt torn, synes det 
smaker fortreffelig. 

Så kommer spørsmålene: Hvor kom
mer den karen fra? Og hvor har han 
tenkt seg hen? Han sier han heter Erik 
Skofta. l lan er på vei til Hadeland for 
å besøke slektninger. Det har han hørt, 
at Hadeland ligger nord for de store 
skoger. Og nå på sommerstid liker han 
å ferdes i skogen, så det går nok bra. 
Jan snakker godt norsk når han vil, men 
en gang iblant kommer et svensk ut
trykk, og han blir spurt om han er 
svensk? Hans foreldre bor i Chris
tiania, forklarer han, og far er svensk 
som sant er. Han takker for maten og 
vil betale. Men nei, det er da så lite, 
sier budeia, dette koster ingen ting. 

Jan spør så etter veien videre. Han 
får høre at en drøy halvtime lenger 
framme kommer han til en plass som 
beter Kampen. Derfra er det om lag en 
time til Kampesetra. Jan tar farvel og 
takker for gjestfri heten, og legger så 
rolig i vei i anvist retning. 

Jan passerer Kampen som forklart. 
Her står en kar og slår gras et stykke 
unna veien. Slåttekarenstår med ryggen 
til. Han legger ikke merke til fremmed
karen som går forbi. Etter en times 



gange herfra ser Jan det blinker i et 
vann, det er nordenden av Trehømin
gen han kommer til. Inn i vika her kom
mer en liren bekk nordfra. M ed det 
samme han når bekken, piler noen fine 
ørreter unna for å gjemme seg under 
steiner. Slike fanget han ofte med 
hendene som gurt. N å får han anled
ningen igjen. Etter kort tid lander ban 
to fine på et par merker stykket. 
Kvelden kommer sigende fort nå, han 
må få stekt disse på et vis, før han roer 
seg for natten. 

J lan s lå r ild på den gamle måten, 
med flinstein. Der kan ofte ca tid, han 
er avhengig av tynn, tørr never. Det går 
bra etter noen forsøk. Flintsteinen sin 
rar han godt vare på. Ellers låner folk 
varme fra hvera ndre, bærer varme fra 
bus til hus i leirkrukker, når ilden er 
gått ut i løpet av natten. 
Han gå r litt unna bekken og får gjort 
opp varme. f iskene blir hengt så høyt 
at de blir halvveis koke og delvis stekt. 
Måltidet er ikke det beste han har 
smakt, men ale går når man er 'iulten . 
Han roter ti l et natteleie og legger seg 
der. Det er heldig tørken holder. I regn
vær kan slikt uteliv være utrivelig. Nå 
hører han tydelig kura ut i nordlig ret
ning. Et sted derover må Kampeserra 
ligge, renker han før roen senker seg. 
Rømningen tok til natt til mandag. Når 
dagen kommer på ny, må det være tirs
dag. Jan sover lett og våkner av et lite 
kvisteknekk. Bare noen meter unna står 
en hest med c;cive ører og nistirrer på 
det som ligger det Fola-fola, sier Jan, 
pro svarer hesten, rister på halen og 
trasker videre. Litt lenger unna går 
noen flere hester. Jan gjetter at tida må 
være rundt 6 på morgenen. I lan ser 
solstrålene leker i furukronene som står 
høyt i åsen syd for vannet. Det er best 
å kroke seg sammen, da må det gå an å 
få litt søvn til. Han døser slik et par 
rimer; da føler han sulten gnage og gjør 
seg klar til videre gange. I skreppa finnes 
ei ska rve saks og en bit av et knust 
speil, sa stort som et spillkort. Han må 
stusse hår og skjegg iblant, så han ikke 
skremmer folk. Skal det være et overb
likk av hele ansiktet, speiler han seg i 
en stille vannpytt. Speilbiten tar ban 
godt vare på og vikler inn i en fille
stump etter bruken. 

Jan skritter stien oppover og ser snart 
setra. Han er heldig, det fins ikke vok
sne mannfolk på setrene. Kara kommer 
først til helgen. Noen må være hjemme 
for å stelle gården. Her leker fl ere 
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småunger, en halvvoksen gutt hjelper 
mora med alt forefallende arbeid. Jan 
forteller det samme her som på Vensås, 
og det virker som han blir trodd. Mat 
får han gratis her også, ti I og med brød, 
smør og ost. H an forhører seg om snar
este veien videre. Stien om Laulia blir 
anbefalt. Jan takker for seg og tar stien 
fatt. Snart er setra forsvunnet bak, og 
han langer ut, god og mett og uthvilt. 

Jan-bula 
Jan synes nå han har Jagt lenkene langt 
bak seg, han føler seg mere trygg. Etter 
halvannen time kommer Laulivollen til 
syne. Iler er det fint, svære voller med 
god ucsikt syd- og vestover. Han går ikke 
innom hus her, men får høre av to gjeter
gutter at nærmeste sted nordover heter 
Storflåtan. Det er best å gå øst om van
net, i andre enden pågår mye a rbeid 
ved kjerraten. Jan takker for tipset og 
går ost om vannet da dette blir synlig. 
Han kommer til Storflåtan gård, som 
før het Dybendal. 

Der høres øksehugg fra vedskålen, 
og han legger veien dit. Her pirker en 
eldre kar med øks og ved så gode han 
greier. Mannens venstre arm er ikke 
god, og han har derfor stort bry med 
øksa. Jan hilser og få r svar. Etter det 
vanlige snakk om vær og vind, tilbyr 
Jan sin hjelp. Og det har ikke gubben 
noe imot. N å tar de i hver sin ende av 
saga og skjærer en svær haug. Så over
tar Jan øksa for kløyving, mens man
nen rusler inn en tur. Etter en kløyve
sjau på et par timer, blir Jan buden inn 
på middag. Gubben har vært inne og 
fortalt kona om den uventede hjelpen. 
Det er bare de to hjemme, de har vok
sne barn som bor lantt unna. 

Inne på kjøkkenet ligger en gammel 
hund og koser seg ved ovnsvarmen. Den 
gidder ikke bry seg når a lt ser så rolig 
ut. Gubben begynner Ganske snare å 
fordømme kjerraten i Asa og a lt lev
enet som følger med. Her er blitt slikt 
ståk og styr og trafikk, så det likner 
ingen ting. Folk i bygda har de liten 
omgang med. Jan forstår raskt a t disse 
folkene kan han stole på. Han forteller 
derfor om rømningen fra Øverland gård. 
Begge de gamle korser seg. Slikt er a l
vorlig, men de lover å hjelpe så langt 
de tør. De våger ikke å la han bo på 
gården, men på det kaldeste om vinter
en kan han sove hos dyra. Der er det et 
lite loft over, som h older en lunk selv 
på hardeste å ret. Han kan bare gå dit 
når han må, uten å spørre. 
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Jan takker fo r till iten og lover å 
hjelpe så godt han kan.fnatt skal han 
få ligge inne, men i morgen må man
nen vise han et bjørnehi det går an å 
bo i. 

Jan har fortalt 11avnet sitt, etternavnet 
fikk visstnok ingen høre. Således faller 
det seg at Jan får tilhold i en hule på 
Nautsundko/len. Den kalles Jan-hula 
den dag idag. Den er nå en severdighet 
for skautravere, og post for Kjentmanns
merket i turorientering. I /ula ligger godt 
gjemt, og var enda vanskeligere J finne 
dengang storska uen stod tett innpå. Du 
kan stå på taket uten å ane at det finnes 
en hule under deg. Tett innpå der royken 
kommer ut, vokste en gang en diger 
lurvegran som røyken fliste seg opp i. 
Denne er forlengst borte. 
Først måtte hau vel lage seg en brisk, 
så det gikk an å ligge ordentlig. Noen 
gamle tepper og fi ller fikk han kanskje 
på garden, og en gammel og rusten 
stekepa1lne, og en bulkete kjele. 
Heretter ble det en kamp for det dagli
ge brød. Jan ble tvunget til å snike mndt 
og stjele. Spesialiteten hans var å ta 
skinker fra stabbur. Derfor fikk han 
tilnavnet Fleske-Lars. En vinter brøt 
han seg opfJ fra gulvet i stabburet på 
Hesleberg i Norderhov og tok to skink
er, etter først å ha gjort seg til 11enner 
med et par vakthunder. Han hadde for 
anledningen først tatt en skikjelke fra 
en nabo, for a frakte med seg byttet. 
Fleske-Lars er lik vargen, sa folk. Han 
ferdes helst ute i snøvær, så ingen spor 
fantes. Der inne på åsen lå han nok 
mang en vinternatt mens snøstormen 
ulte og ulven tutet i nærheten. 

Spurven 
Det har nå gått tre å r siden Jan tok 
opphold i bjørnehiet på Nautsundkol
len. Midt i H øgåsbakka har ban satt 
seg på en plankestump han nettopp har 
funnet i stikantcn. Sikkert rester av en 
budørkarm, tenker Jan. Denne stien går 
helt fra Ringerike til Sørkedalen, en 
viktig forbindelsesåre mellom de to 
bygder. 

Jan sitter om lag 50 meter på oversi
den av stjen, med godt overblikk både 
oppover og nedover. Det var enda halv
annen rimes gange til hulen hans. En 
liten hvi l gjør godt etter en strevsom 
dag med lite utbytte. Et halve brød og 
en smørklatt er a lt han har greid å 
«låne» idag. Ved en husmannsplass 
hadde han lagt merke til at kona gikk 
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Jan-hula pa Na11ts1mdkollen vest for Spå/en 1 Nordmarka. /-ler holdt Fleske-Lars til i sju år pa begynnelsen av 1800-tallet. 
(Foto: Gudniund Bakke) 



til fjøset for å melke. Melkebøtte og 
vesleungen bar hun med. Jan var raskt 
frampå, banket på og steg inn med det 
samme. H er var ingen inne, og det tok 
bare noen sekunder å raske til seg brø
det og smørklumpen. Deretter forsvant 
han så raskt bena kunne gå. Når han 
ska l levere tilbake, rakk han ikke å 
avtale. 

Jan tar noen never med tyttebær som 
henger store og mørkerøde like inntil. 
Det hjelper litt på sulten. Et par brød
skiver med smør vil smake når han kom
mer «hjem». Lent mot planken står en 
neverkont med bæresele. Den huser 
hans viktigste hjelpemidler; øks, ham
mer, brekkjern, fil , noen lysestumper, 
filler, fyrtøy og saks. Blant dette svøm
mer også brødet og smørklump en. 
Smøret pakker han nå inn i en fille
stump. 
Jan gruer seg fælt for vinteren som snart 
stå r for døren. Han vet hva det vil si å 
ligge på skauen en hel vinter, dårligmed 
mat og stadig med ulvene rutende i 
nærheten. Mens han sitter slik og fund
erer, ser han det kommer noe oppover 
stien. Det er en liten kar med sekk på 
ryggen. Han er mellom 160 og 1 70 cm 
høy, går raskt og lett med en vand
ringsstav i høyre neven, en slik stav Jan 
også har. Disse stavene er greie å ha til 
vern mot sinte bikkjer. Fremmedkaren 
er nok ska.uva nt, siden han går ute så 
sent. Og han hadde sikkert gått fort 
forbi, hvis det ikke var for en titt mot 
skråningen hvor Jan sitter. Men den 
skauvante stimannen oppfatter med en 
gang hva som ber forsøker å gjemme 
seg. Nå ser han mannen tydelig i siluett 
over seg. 

- God kveld, roper han opp. 
- God kveld , svarer det k japt. 

Fremmedkaren går raskt opptil. 
- Du får stige framåt og sette deg her, 

sier Jan. 
- Takk som byr, svarer den nye, og 

begge setter seg på planken. De er svært 
forsiktige og måler hverandre fra siden. 
Begge bærer stor kniv, som kan brukes 
kjapt hvis nødvendig. 

D en nye karen er kjapp og lett, og 
bærer navnet «Spurven». Jan .mver mer, 
både i bøyde og bredde. · 

- Hur du mår? spør Jan. Han ser Spur
ven bærer på en rung sekk på en flat 
tremeis. Begge forsikrer at de har det 
ganske bra. De sitter nå og lurer på bva 
fo r slags kar den andre er. - Her er det 
håp, tenker Jan. H an må bare være for
siktig, så den andre ikke blir skremt. 
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Spurven plasserer sekken sin lengst 
mulig unna Jaa, en kan a ldri vite hva 
slags fant en har truffet på. 

Det mørkner fort nå, stien kan de 
bare såvidt skimte. Plutselig kvekker de 
til begge. Det rasler i en stein litt høyere 
opp i bakken. Noe kommer nedover. 
Jan og Spurven sitter stille, de likner 
to gamle stubber. De ser bare toppen 
av en fiskestang som beveger seg hurtig 
unna bakke. Kvelden hadde kommet så 
altfor fort på fiskeren, men fisken bet 
villig. H an har god fangst og går så fort 
han greier. Han hadde lover kona å 
være hjemme før hun måtte i fjøset for 
å melke. Løper han lite, greier han det 
på en time. Derte er nok mannen i hu
set der Jan hadde lånt noe mat tidligere 
på kvelden. 

Jan og Spurven sitter et par minut
te:r, så griper de sakene sine og drar et 
par hundre meter lenger inn i skauen. 
H er lager de et stort bål, og bryter seg 
hver sin barseng for å ligge godt. Nå 
kjenner de også at sulten krever sitt. 
Spurven hadde ikke tenkt seg stort leng
er før han skulle velge en nattplass, så 
dette passet bra. Jan, som har lire, synes 
det er lurt å by fram av det han har. Da 
kan ikke Spurven være dårligere og byr 
på to slag ost, flatbrød og spekepølse. 
Tungebåndet løsner etter hvert, de 
skjønner de driver i samme bransjen. 
Jamen er det godt å få prate Litt. Spur
ven forteller at han kommer helt fra 
Bærum, for han liker ikke å låne saker 
og ring så nær hjemmet sitt. En gang 
var det såvidt han reddet seg unna, da 
en skinke forvi llet seg inn i stua hans. 
Skinka ble funnet med bitemerker. 
Hadde det ikke vært for at den store 
hunden hans var sett hos bonden på den 
tiden skinka forsvant, så badde nok 
ikke Spurven sittet her nå. 

- Ja, en slik hund må være god å ha, 
mener Jan, og de kneggler godt begge 
co. 

Spurven forteller videre at han har 
gått i trakten her i en uke for å spjo
nere på en seter. Hver dag ventet han 
at nå sku lle de fa re hjem. Me~ lå han 
på en haug og holdt øye med hva som 
foregikk. Så endelig, igår kom bonden 
sjøl med kløvhest og en voksen sønn 
som skulle være med å drive bølingen 
hjem. 

Det var mange dyr, ·kuer, sauer, noen 
geiter, to griser, ja til og med en del 
høner. Disse siste hadde Spurven lurt 
fælt på hvorledes de skulle få med seg. 
Men det gikk greit det. Hanen ble plas-
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sert i er bur på en slådd. Der satr den 
da og overvåket flokken sin. Syntes han 
noen ble for langt etter, gav den seg til 
å lokke. Og straks kom etternøleren 
vingende omtrent som en annen skogs
fugl. 

Spurven hadde hørt bonden si at han 
fikk ta seg en tur i morgen og hente 
resten. Jeg skal hjelpe deg så det ikke 
blir så tungt, tenkte Spurven. Buhun
den deres, han Sveipen, hadde veru1et 
seg til lukten av Spurven, så den re
agerte ikke om det kom noen drag med 
frernmed lL1kt. 

Nå sitter Spurven her med det han 
har lånt. 

- 1 morgen tidlig skal du få smake 
mer Ringerikskost, sier han. Det må ha 
vært H åvardseter Spurven hadde be
søkt. Jan er ikke så begeistret, dette ber 
får sikkert han skylda for. - Før middag 
i morgen må vi være på sydsiden av Stor
fl åtan, sier Jan. - Om to dager er skau
en full av folk og bikkjer! Han vil ikke 
ha frem mede tråkkende rundt 
gjemmestedet sitt. 

Nå begynner Jan å fortelle om sin 
fortid. Han kom tidlig med i krigen mel
lom Sverige og Norge. Han mener hans 
fødselsår er 1787, som 21-åring kom 
han med som geværmann på svensk 
side. Han finner u t at alderen nå må 
være 41. 

Baggarne tok han til fange 25. april 
1808 ved Trangen. Siden hadde han 
jobbet på forskjellige gårder rundt 
Christia11ia. For tre år siden filte han 
av en lenke og rømte fra slavearbeid på 
Øverland i Bærum. Men hva som hadde 
brakt ham dit som slavearbeider, det 
vil han ikkesnakke om. 

. Spurven skvetter, her er kjente navn 
like ved hans boplass. Nå forstå r han 
hvem denne karen er. Det har lenge vært 
mye snakk i Bærum om hvor Jan kan 
ha gjort av seg. 

Søvn blir det ikke mye av, de legger 
på mer ved og åler seg så nær varmen 
de våger. Det gjelder å passe på at ikke 
gnister brenner hull i de få klærne de 
har. 

Spurven synes etter hvert synd på 
denne uheldige svensken, og lover seg 
selv å gi ham bra med seterkost til 
frokost. Midt på natten sovner de begge 
og sover godt noen timer til de blir 
vekket av en høstglad orrhane som fre
ser tett ved dem. Karene slår øynene 
opp, og der, ba re ti meter unna, spret
ter en orrhane i været med noen støy
ende vingesmcU og et skarpt «tsu ii ... » 
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E,n liten bekk renner tett ved. Det 
blir ikke noe langvarig morgentoalett, 
men det gjør godt med noe kaldt vann 
rundt øynene, og sapass at de får vekk 
verste skitten på fingrene. - Nå skal det 
smake herligt med smørgås, sier Jan, 
han betrakter Spurven som dekker bor
det. Pia nkestumpen har de tatt med, og 
nå fungerer den som frokostbord. 

Jan drar fram smørklumpen og rest
en av brøder, mens Spurven finner frem 
ostene sine, en spekeskinke og en tøy
pose med flatbrødsmuler. 

- Vi må ete godt nå, sier Spurven. 
- Vi får heller proviantere mere når 

kvelden kommer, og Lauv li setra er in
nen rekkevidde. 

Jan er enig, han synes ikke det går 
an å ha det bedre. De spiser seg mette, 
ucsletter alle spor og drar videre. Jan 
gjemmer plankestumpen, den kan være 
god å ha en annen gang. 

Spurven har flere ganger bemerker 
de fine støvlenejangår med. Nå synes 
Jan han like godt kan fortelle denne 
støvelhistorien. Det hadde seg slik sist 
vinter. Kulda beit som orm. Han hadde 
vært for å etterse noen viltsnarer. Da 
ble han innhentet av et par 
hestekjøretøy på Spålsisen. Disse skulle 
til Finnecudsetra for å hente høy fra 
sommerslåtten. 

- Kara kjente meg igjen. De tenke 
de skulle få.meg med til lensmann. De 
bad meg med til varmt hus og mat. Jeg 
gikk barfingret og med never på bena, 
rene birkebeineren, og frøs fælt. De bad 
meg slenge meg på sleden, og så bar 
det i ftillt trav til setra. Sent på kvelden 
måtte jeg som snarest ut om hjørnet. 
Jeg spurte han med de fine støvlene om 
jeg fikk låne disse et lite øyeblikk, og 
det fikk jeg. Det var det siste de så til 
Fleske-Lars den gangen. 

Dette er nok en hard kar, tenker 
Spurven, og tar et raskt overblikk over 
sine få eiendeler. Nå visste han at Jan 
hadde fått tilnavnet Fleske-Lars. 

De rusler av sted gjennom tett ris og 
småbjerk til de kommer ut på stien over 
Høgås igjen. De minner om to uværs
kråker der de skjener av sted i den 

' tidlige morgenen. De har tenkt seg over 
Vassendvika sydvest i Storflåtan. 

- Her må vi fare stille, sier Jan, det 
finnes stadig mye folk på anlegger. 
Heldigvis er de tidlig ute. De kommer 
seg greit forbi og tar åsen fatt på andre 
siden. 

FLESKE-LARS 

Matauk 
Spurven har tenkt å ,,handle» litt på 
alle setrene mellom Storflåtan og 
Bærum. Jan vil være med, det er så 
mange ting han trenger for vinteren, og 
han har stor sekk. 

Spurven har slekt på Ringerike, men 
disse har han skjært unna denne gan
gen. Han har gått i to dager og ligget 
vakt en uke. Nå viJ han bruke hjem
turen over skauen som «handletur». De 
tenker først å se innom Lauvlisctra. Det 
er liten sjanse for å treffe elgjegere. 
Elgen ble utrydder i Nordmarka under 
Sjuårskrigen, og de få som fantes, tok 
ulven seg av. Men det finnes andre i 
marka to farende fa mer må passe seg 
for. Det er skogsarbeidere, kølakjørere 
og rnilebrennere. Kjørerne er ikke på 
farten før sledeføret kommer. Noe kjer
rekjøring er det saktens, men ikke så 
langtinne. 

Da Jan og Spurven ankommer Lauv
lisetra, rar de det varsomt. De setter 
seg utenfor skigarden og studerer alt 
nøye. Her ser det stille ut. Ingen røk 
fra pipene, ingen unger eller bikkjer. 

Kara trekker seg titt unna, det ser så 
dumt ut å kline seg sånn innpå skigar
den, hvis de ikke har noe der å gjøre. 
De blir enige om å vente til det begyn
ner å mørkne. Kommer det ikke noen 
innen da, så skal de frem og undersøke. 
Samvittigheten er heller dårlig. De 
kvekker til bare en kråke eller skjære 
sier noe. Dagen blir lang slik, men en
delig kommer tussmørket sigende og de 
våger seg frempå. Spurven banker på, 
man er da høflig. Ingen reaksjon, begge 
går mot et vindu på langsiden. H er er 
lemmen for, men nå kommer brekk
jernet til Jan til nytte. 

Han ser det ikke er vannbrett over · 
og plasserer jernet under lemmen helt 
ute ved hengslefestet, legger en passe 
stein under jernet og bender til. Og opp 
kommer lemmen med en rnsten, gnis
sende lyd. Dette går så fort at Spurven 
må holde på lemmen så den ikke deis
er i bakken med et brak. 

I and're enden er en bolt. Nå snurrer 
lemmen rundt denne, støer seg mot 
bakken med ene hjørnet og henger 
stille. Sprekken mellom vinduet og kar
men er så stor, så deo lange kniven til 
Jaa lett går inn og spretter av haspene. 
Vinduet svinger ut og det blir et stort 
buU. 

- Vær så god, sier Jan, han letter Spur
ven opp og nærmest dytter denne inn. 
Den maten som lienger igjen når seter-

folket drar hjem, er beregnet på 
skogsarbeidere. Disse innfinner seg 
ganske snart etter setra blir ledig. 
- Raska på nå, sier Jan, og ut kommer 
de rareste ting. To votter, en av hvert 
slag, to par gamle strømpe.i; en gammel 
stekepanne og en steiv. Spurven rom
sterer som en innestengt rotte. Han 
finner lite mat. En halv spekeskinke og 
et par spekepølser blir det, men ikke 
noe brødmat. Kanskje ikke så rart, brød 
holder seg ikke så lenge. Så spretter 
Spurven ut igjen som troll av eske. De 
dytter vinduet inntil og hekter lemmen 
på. Nå ser det nesten ut som ingen har 
vært inne. 

De rasker sammen det som er, drar 
så bore i skauen for å sortere. - Dårlig 
butikk, bemerker Jan. Han kan tenke 
seg votter, strømper og stekepanne. Slik 
en har han før, men denne ser bedre 
ut. Nå settes kursen mot Gyrihaugen 
som ruver der i vest. 

De går bare et par kilometer, lager 
derpå leir for natta. - Dom er knepne, 

, bemerker Jan, han synes ikke resulta
tet er noe særlig. - De visste ikke at vi 
kom, ellers hadde det vært mye mer, 
trøster Spurven. De eter godt til kvelds, 
men det blir mye saltmat. De må der
for rote rundt i mørket etter bær for å 
døyve det verste. Ned glir det, både kart 
og modent. 

Dagen etter, da de nærmer seg Gyri
haugen, hører de leven fra en seter i 
nord, antagelig H uken seter. Det høres 
tydelig at her er det fullt oppbrudd. 
Kuraut og bjelleklang, ungeskrik og 
bikkjeleven. De blir enige om å vente 

· til a lt blir klart, og finner seg en god 
plass med fin utsikt, uten selv å bli 
oppdaget. Det varer ikke lenge før bu
deia stiller med stokk og skaut. Hun 
bærer også en liten trebutt med salt, 
for å lokke dyra. 

Så låser hun døren. Jan og Spurven 
ser hvor nøkkelen blir gjemt. De hum
rer fornøyd der de ligger og følger med. 
Dette blir lettvint. Budeia binder en 
taustump rundt halsen på den erfarne 
bjellekua og labber i vei, a lt i ett mens 
hun lokker på bølingen. Her er mye 
storfe i alle aldre, 10-1 2 geiter og noen 
sauer. To 1niddels srore griser hviner 
og skriker da de må i brn; de skal kjøre. 
Bonden har en stor kasse på en slådd, 
som grisene blir fraktet i. Folkene her 
har sikkert dårlig erfaring med driving 
av gris. Slike .roter seg ofte bort på 
veien, og kan være vonde å finne igjen. 
Røverne venter en times tid, rusler så 



frem. Nå vet de hvor nøkkelen ligger, 
inn smetter de så raskt som to røyskat
ter. Her finner de mye god mat, men 
ikke brød. Jan kan bruke det meste, 
men en hake er det her også: Han kan 
ikke bære med seg sa mange ting. De 
rasker til seg det viktigste, låser døren 
og går rolig der ifra, som de skulle ha 
verdens beste samvittighet. 

De gar ikke langt før de slenger seg 
ned for å ete dugelig. Spurven synes 
dette går fint. Det er tre år siden sist 
han gikk denne veien. Han hadde ikke 
vært innom her da, men gått rett til 
Fjellsetra. 

Jan mener han har nok nå. Del er 
ingen mening i å bære på så mye, helt 
ned i Bærum, for såa bære der samme 
veien opp igjen. Dessuten liker han ikke 
ranken pa å komme dit igjen - der finnes 
for mange vonde minner. Risiko fora 
treffe en som kjenner ham er også til 
stede. 

Dette med oppbevaring av mar i hu
len sin, tenker han ofte på. Spiskam
mer kommer stadig i rankene, men dette 
blir for vanskelig. Han må slass med 
musa hele udcn om de fa smulene han 
rår over. 

Spurven kan ikke by Jan på noen 
overvintring, så de skilles her. Bærin
gen vil innom Fjellsetra, Kampesetrn og 
Vensåssetra, men så stor bør ban alt 
bærei; er det nærmest av nysgjerrighet 
han stikker innom disse stedene. 

Jan trekker seg tilbake til huJen pa 
Nautsundkollen, her følc:r han seg noen
lunde sikker. Men det er bjørnelende, 
for la det antagelig en bamse i hula hver 
vinter. Her hadde nok mang en bjorn 
slåss for livet mot armbrøst og finne
spyd. Jan hadde aldri greid å finne hu
len alene, men takket være sitt vennskap 
med skogsfolket ble han nøye fortalt 
hvor ban skulle lete. 

Nå er der tid for å lage tyrifakler, et 
lite lager må det være. Jan har renkr 
seg til Sinnerbekken på lystertur. Han 
gikk der ifjor høst, og fikk mange fine 
ørreter. Enda er det tre uker for tidlig, 
i slutten av oktober begynner fisken å 
søke til bekken. 

Gytestrekningen er bare halvannen 
kilometer lang, men stinn av fisk plei
er den å være. Litt gytefisk går det også 
opp den korte bekken fra Spålen til 
Aurctjem, men aldri mange. Her mang
ler den fine grusen ørreten liker å gyte 
i. Opp Fagervannsbekken vanker også 
noen, men bekken her er liren og bratt. 
Jan gidder ikke bry seg med disse små
stumpene, han går direkte til Sinnera. 

FLESKE-I.ARS 

Det er ennå snøbartoglertå gå. Lys
teren han bærer på fant han ifjor som
mer på en seter noe lenger nord. Den 
har fem tenner på cirka 10 cm hver, 
smidd fast på en plate. Hver rann ser 
ur som en rett fiskekrok med mothak
er, og så cykk som en firetoms spiker 
ved festet. Bommer han p:i fisken og 
treffer en stein, går det hardt ut over 
lysterspissen. 

Han drar fra hu len før det er mørkt, 
det er moro å kikke i bekken før 
dagslyset forsvinner. Nå går han og stir
rer i bekken. Oi, det ser bra ut! Her 
går flere rugger på over fire merker. 
Men han må gi tål til mørket korrunei; 
fisken står ikke rolig før mørket setter 
inn og lyset står over. 

Jan setter seg på en trestokk for å 
vente, og tankene strømmer på. Hva 
skal det bli av ham nar han blir gam
mel? Hvem vil bry seg om en slik tjuv 
og uteligger? Kan han komme på legd 
på en gård, han som nesten alle viJ til 
livs? Huff, for dystre utsikter! 

I (an river seg los fra de vonde rank
ene og renner fakkelen. Mørker senker 
seg raskt nå, omgivelsene blir mer trol
ske. Men hva er det? Han har bare 
såvidt begynt, sa hører han stemmer og 
ser et lys komme. De som boier ser lyset 
bans og Lror det er en kjenning. De 
boier igjen, men får ikkesvar. Brått blir 
lyset der fremme borte. Jan stikker 
fakkelen i vannet og forsvinner i mør
ket. Ingen car han i skogen. 

Bygdefolk hadde flere ganger gått 
tnam1gard for å fange denne uillman
ne11, men lyktes aldri. De k1111ne like 
godt forsoke å fange en rev med bare 
nevene. 
Fleske-I.Ars var flink med fingrene. Han 
lagde de fineste kopper og kar av bjerk 
og andre tresorter. Han laget seg sin 
egen dreibenk (svarvarstol) nede i 
Langvannsbekken. Produkter herfra 
solgte skogfinnene for ham nede i byg
da. Rester av demte dreibenken ble fun
net rrmdt 1860. 

Fleske-Lars var litt av en strateg. H.an 
lå ikke i hula på Nautsundkollen hele 
tiden. Han hadde ogsa et «sommerhus» 
250 meter syd før Langtjem, omtrent 
70 meter vest forfoss en i Langtjerns
bekken. Her finnes en stor helle som 
hviler på skrå på andre steiner, og hula 
under er fire meter lang og nesten like 
bred. Inngangen er såpass stor at den 
må ha vært vond å holde tett om vinter
en. Men til gjengjeld har del her vært 
et utmerket sommerhus, med kort vei 
til dreihenken han laget seg under fos
sen. 
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Plassen for dreibenken er idag 1ner
ket med en liten varde. Tilsvarende 
varde fin11es også cirka 30 meter unna, 
rett på oversiden av bekken, der denne 
krysser stien. Her er også et slags skjul 
uten tak mellom noen svære steiner, 
men ikke brukbart som oppholdssted 
over lengre tid. Her spors det om ikke 
vardebyggeren har tatt feil fordi han 
ikke har fwmet den reile hula. 

Under et besøk her sommeren 1996 
virket det for meg som at stedet har vært 
i bruk under siste krig. Her fantes et 
/Jrimitivt spisebord og rester av byller. 
Hulen har også sikkert vært brukt av 
skogsarbeidere i senere tid. 

På et fomnderlig vis holdt Fleske
Lars liv i seg i hele sju år ber i Nord
marka. Før badde denne vil/1na1111e11 
ligget i dek11111g i fem ar I s11enske skau
er. Men en var gikk det galt. En mann 
fra Langlia fortalte han hadde sett spor 
av biørn som hadde gått av hiet. To 
unggutter gikk på ski for å undersoke. 
De kom over noen digre spor som forte 
bort til en stor stein. 
- Er det bjonn eller folk? skrek gutta 
ned i hullet. 
- Kommer du ikke ut, så skyter l'i! 
- Nei, ikke skyt. pei/J det, jeg er bare 
en gammal mann! 

Og ut kom Fleske-Lars. Han hadde 
en slags ladder som s,1ft bak frem. Det 
sa ut som han gikk ut da han gikk 11111. 

Han bad tynt for seg al de matte la han 
gå. Mendengangei. Guttadrogrettti/ 
lensmannen på Ringerike med kropfm1. 
Det ble det siste noen horte til Fleske
/.,ars. 

Slike ble aldri gamle i arresten på 
Akershus. 

Sommerhuset ved Langtjern. 
(Foto: Nils M. Sørensen) 

Nils M. Sørenssen, født 1918, opp
vokst på Ramstad i Bærum ug fiyttet 
til Ringerike i 19S7. Pensjonert 
byggmester, nå bosatt på Harahaug
en i Haugsbygd, hvor han i ledige 
stunder rister runer. Det var han som 
ristet runene i kopien av Egge
mosteinen, som for noen år siden ble 
reist på delet mellom Ringerike og 
Hadeland på Eggemoen. 
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Bygdehistorien skrives i Hole 
Interessen for lokalhistorie er sti
gende, både på Ringerike og i 
landet ellers. I Hole ble jeg ifjor 
høst ansatt som bygdebokfor
fatter i halv stilling. Etter flere års 
grundig arbeid av bygdebok
komiteen i bygda, kan hole
væringene nå se fram tiJ å få sin 
bygdehistorie ajourført helt opp 
til vår egen tid. 

AvGUDMUNDBAKKE 

I 1914 markerte en rekke av Landets 
kommuner 100-års-minnet for 
Grunnloven med å gi ut by- og bygde
historiske bøker. På Ringerike fikk 
både Hole, Norderhov, Ådal og Høne-
foss da sin lokalhistorie samlet mellom 
to permer. Tyristrand ble egen kom
muneførst i 1916, og var i 1914endel 
av Hole kommune. 

De enkelte kommuner sto som utgi
vere. I boknemndene som ble valgt, var 
det ofte tiere som delte på skriveopp
gavene. Mønsteret i den tids bygdehis
torier kunne være at presten skrev om 
kirkelivet, den pensjonerte kommune
kasserer om kommuneøkonomien osv. 
Denne modellen benyttet både Høne
foss og Norderhov, men brorparten av 
arbeidet falt på de som va r utpekt til å 
lede arbeidet: E. M. Færden i Høne
foss og August Steinhamar i Norderhov. 
Gunnar Tveiten i Hole og Hans Hegna 
i Ådal skrev det meste sjøl. 

Etter siste krig sto en ny tid fo r 
døren, og man ønsket å få de gamJe byg
debøkene ajourført. 1 Norderhov ble 
historien fra perioden 1914-45 ål en 
helt ny bok, redigert av O la Brænden. 
I Ådal ble det skrevet et tillegg som gitt 
ut sammen med den gamle i en ny ut
gave. Det var Trond H egna som førte 
den i pennen. Hønefoss kommune slo 
på stortromma og engasjerte i 1947 
fagh istorikeren Andreas Ropeid til å 
skrive byens historie. Arbeidet ble mer 
omfattende enn både Rope id og kom
munen hadde tenkt. Bind I kom til 
byjubileet i 1952, mens det andre og 
tredje bii:idet først kom i henholdsvis 
1965 og 1968. 

I Hole skjedde det ingen ajourføring 
eller Dyutgivelse etter krigen. H er er 
boka fra 1914 fortsatt den eneste «Hole
boka». Det var læreren og ungdoms
lagsmaDnen Gunnar Tveiten som i 1914 
fikk i oppdrag å føre bygdehistorien for 
Ho le i pennen. Til å bistå seg hadde 
han en komite på fire medlemmer, som 
bidro med noen få kapitler. Men boka 
er i første rekke Tveicens verk. Han 
gjorde en god jobb etter datidens 
målestokk. Da boka kom ut høsten 
L914, bestemte H ole herredsstyre at 
prisen skulle være fire kroner for inn
bundet utgave, og tre kroner for uinn
bundet. Det spørs vel om dagens byg
debokkomite klarer å legge seg på det 
prisnivået! 

De siste tiårene ha r stadig flere kom
muner i Norge tatt opp igjen arbeidet 
med by- og bygdehistorien. Norsk 
Lokalhistorisk Institutt ble etablert i 
l9 56 og har som hovedoppgave å rett
lede kommuner og forfattere. Arbeidet 
bar båret frukter. Midt på 1980-tallet 
var det bygdebokarbeider iga ng i 310 
av landets rundt 460 kommuner, og av 
de 310 hadde 179 kommuner ansatt 
egen bygdebokforfatter. Idag er rallet 
trolig enda høyere, og nå er også Hole 
med. 

Bygdebokkomite 
Men selv uten oppdatert bygdebok, 
finnes en god del lokalhistorisk litter
atur fra Hole. Det er gitt ut flere bøker 
med bilder og stoff fra bygda, etter at 
A. Lagesens Hole-bind i serien «Ringe
ri.kske Slekter>> kom i 1927. Peter Lys
es bok «Attved Tyrifjorden - målføre 
og tradisjon frå Ringerike» fra 1976 
band le r fo r en stor del om Hole. 

Siden tidlig på 1970-tallet har det 
vært en bygdebokkomite i arbeid. Det 
var opprinnelig en frivillig komite av 
interesserte personer, som i 1981 utga 
<<Hole i bilder», en tiltalende og verdi
full bok med 125 gamle bilder. 11985 
sto komiteen bak en nyutgivelse av Jon 
Guldals små stubber, «Folkeminner fra 
Hole», som tidligere var utgitt i tre bind 
i perioden 1944-54. I 1987 kom så 
«Skolehist'orie for H ol.e til 1940», ut
gitt av Hole kommune ved bygdebok
kom iteen, samlet og ført i pennen av 
Margit Harsson. En solid historiebok, 

med god layout, oversikrelig og velskre
vet. 

l kjølvannet av ny kommunal nemnd
struktur, fikk vi så i 1991 en politisk 
valgt komite, Hole bygdebokkornite. En 
stund arbeidet den gamle og den nye 
komite hver for seg, men etter hvert er 
man bl itt enige om at den gamle 
komiteen skal fungere som en slags 
w1dcrkomite for bygdebokkomiteen. 
Den gamle komiteen sitter på mye bilde
stoff som fortsatt ikke er utgitt. Hvor
vidt disse bildene skal nyttes i en ny 
«H ole i bilder Il» eller brukes i den 
nye Holes bygdehistorie, er ennå ikke 
avklart. 

Vind i seilene 
Fra l 992 fikk arbeidet i Hole bygde
bokkom ire vind i seilene for a lvor. 
Under Margit Harssons ledelse begynte 
den å arbeide med innsamling av både 
muntlig og skriftlig.stoff. Da bygdebok
forfatter ble ti lsatt ifjor høst, lå dec 
rundt 25 lydbånd i arkivet med intervju
er av eldre holeværinger, hvorav flere i 
dag er døde. I tillegg har komiteen sam
let ska ttematrikler, folketellinger, 
bilder, bøker med lokalhistorisk inn
hold, stoff fra siste krig, arkeologiske 
oversikter o.l. 

Men den viktigste jobben komiteen 
har gjort, er å få poli tisk gjennomslag 
for at bygdebokarbeidet bør være er 
satsningsområde for kommunen. Å få 
avsatt midler til å ansette bygdebokfor
fatter i ei tid hvor kommuneøkonom
ien, verken i Hole eller andre steder, 
gir rom for de store krumspring, er godr 
gjort. Idag virker det som at det er bred 
politisk enighet om at de nødvendige 
midler må avsettes for å bringe pros
jektet i havn. Vi snakker i første rekke 
om lønn og kontorhold til bygdebok
forfatteren. Når boka skal trykkes, reg
ner en med at salget viJ dekke tryk
ningsutgiftene. 

Lokalhistorisk arkiv 
l Hole bibliotek finner vi Lokalhistor
isk arkiv, som er registrert og ordnet 
av Ingebjørg Gjesvik Liljedahl, selv 
aktivtmedlem av bygdebokkomiteen de 
siste åra. Dette arkivet er veldig verdi
fullt, både for bygdefolket og bygde
bokforfatteren. Det inneholder i første 
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Tiden da lokalhistorien konsentrerte seg om storgardene og slektene som satt der, er definitivt 
forbi. Småkårsfolk, husmenn og andre langt nede på samfunnsstigen er like viktige. Her er hus
mann Gudbrand Gunvoldsen Sanna og hustru lnger Andersdatter med en av døtrene. Sanna var 
husmannsplass imder Gjesvold i Hole. Bildet er trolig (ra 1880-årene. 
(Foto: Hole lokalhistoriske arkiv) 
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rekke Jon GuJdals sam-
1 inger fra «Villvoll 
Skrivestuggu» på Røyse, 
hvor den gamle lensma 110 

og lokalhistoriker gjen
nom en årrekke samlet 
folkeminner og lokalhis
torie fra Ringerike. Hans 
mange avisartikler under 
navnet Varg Villvoll var 
kjær og hyggelig lesning 
for ringerikinger og an
dre gjennom en mannsal
der. Guldal døde i 1958, 
og hans arvinger overlot 
den omfattende samling 
i 1 lole kommunes 
hender. 1 tillegg til de 
mange avisartiklene, in
neholder arkiver en god 
del dokumenter og brev 
som han samlet på 
gårdene. Under påskudd 
av at han skulle bruke 
stoffet i avisartikler eller 
gårdshistorier, fikk han 
tilgang til de fleste loft
srom i bygda. Kanskje ble 
ban litt uglesett noen 
ganger, mange var sikkert 
ikke så veldig begeistrer 
for at han kom og rotet i 
gårdens papirer, men i 
dag skal vi være glad for 
det. En rekke dokument
er og opplysninger som 
el lers kunne gått ca pc, er 
blitt tatt vare på og sikret. 

I arkivet finner vi el
lers Thorleif Borgerscns 
papirer fra års arbeid 
mor Holes tvangsam
meoslutning i Ringerike 
og tilsvarende arbeid for 
skilsmisse. Vi har også 
arkivene ril Hole forsyn
ingsnemnd fra tida under 
og like etter siste krig. [ 
tillegg har vi en mindre, 
privat samling fra oberst 
Georg Harbitz fra Nes i 
Hole, samt Hole Spare
banks arkiv fra perioden 
1880-1937. Den inne
holder Jangr mer enn 
kontoutskrifter og regn
skapei: 

Vi har også pro
tokoller fra Hole telefon
fo ren ing, Hole elek
trisitetsverk og en rekke 
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andre foreninger som har eksistert i 
Hole-bygda. Alt kaster på sin måte lys 
over bygdehiswrien. Protokollene fra 
Hole telefonforcoing er av de nyeste 
tilskudd til arkivet. Disse fant Martin 
Lundberg på stabburer sitt på Nordre 
Gjesval for et par år siden. Hans far, 
Lars Jakob, var med i det siste styret 
for rclefonforeningen ble oedlagr og 
anlegget overtatt av Seaten i 1942. Litt 
jordsJag og smuss, men en viktig del av 
lokalhistorien er tattvare på. 

l tillegg til Lokalhistorisk arkiv, lig
ger det ogsa rikelig med stoff og kilder 
i kommunearkivet i Hole herredshus, 
blant annet focmannskapsprotokoller 
tilbake fra 1837. 

Bosettingshistorie 
Det er bestemt ar Holes bosettingshis
torie skal skrives først. Tidligere kalte 
vi denne delen av bygdehistorien for 
gards- og slektshistorie, men den tiden 
da lokalhistorien konsentrerte seg om 
storgardene og slektene som satt der, 
er definitivt forbi. Småkårsfolk, hus
menn og andre langt nede på samfunns
stigen er like viktige, selv om det nok 
vil by på problemer å finne kilder som 
på en tilfredsstillende måte kan beskrive 
leveforholdene til denne samfunnsgrup
pen. 

I lokalhistoriske miljøer idag er det 
nærmest opplest og vedtatt at slektene 
skal tones ned i bygdebøkene, til fordel 
for grenda og bygdelagets felles histo
rie. De som venter at bygdebokforfat
teren skal drive slektsforskning for hele 
bygda, vil derfor bli skuffet. Men vi 
kan berolige med at slektsoversiktene 
blir såpass fullstendige at de kan tjene 
som godt grunnlag for den som vil leite 
videre etter sine aner. 

Kilder 
Det er et omfattende kildemateriale som 
skal gjennomgås. Uten å gå for mye i 
detalj, nevner jeg de aller viktigste: 
Kirkebøker (i behold i Hole fra 1716), 
skattcmatriklcr (fra 1647), diplomer 
(brev fra middelalderen), tingbøker 
(saker fra lokale bygdeting fra midteD 
av 1600-årene), pantebøker (fra cirka 
år 1700), skifteprotokoller (fra cirka 
1670), jordebøker, folketellinger og 
skattemanntall, miEtærruller, emigrant
protokoller, lensregnskap, kart, bilder, 
lokalhistoriske bøker og aviser. 

Verdifull hjelp gir også heftet 
«Ringerike» som er kommet med 68 
utgaversiden 1922, og MargirHarssons 
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arbeid «2000 stedsnavn i Hole» (Uni
versitetet i Oslo 1995) med kart. 
Dessuten finnes oversikter over alle 
arkeologiske registreringer i Hole, 
seinest de som ble oppdaget under ar
beidet med kulturmjnner i de alterna
tive traseer til Ringeriksbanen - «Spor 
i Ringeriksjord» (1994). 

Tidsplan 
Når disse linjer leses, har bygdebok
forfatteren vært i arbeid i ett år (i halv 
stilling). Han har lest enda mer lokal
h.isrorie, bygdebøker fra andre kom
muner, pugget gotisk skrift, gjort seg 
kjent med arkiver og samlinger, sendt 
ut spørrelister til halvparten av bygdas 
gårder, og samlet videre. Medlemmene 
av Hole bygdebokkomite er til god 
hjelp, det samme er Genealogisk Da
tasentral i Hønefoss - som blant annet 
har registrert Holes kirkebøker på data 
i løpet av 1996. Andre verdifulle 
støttespillere er professor Eivind Fjeld
Halvorsen, og de lokale slektsforskere 
Torleif Solberg og Eigil Elsrud. 

I vinter kunne vi i en hovedstadsavis 
lese om bygdebokarbeidet i Eidskog i 
Østfold, en kommune omtrent på Holes 
størrelse. Der la bygdebokforfatteren 
siste hånd på arbeidet med det femte 
og siste bindet av bygdehistorien, etter 
20 års arbeid i full stilJing. Toralr- var 
det blitt 3500 sider. En behøver ikke 
være matematiker for å regne ut at det 
blir 40 års arbeid i halv stiUing. 

I Hole ønsker hverken komiteen el
ler forfatteren at bygdebokarbeidet skal 
dra slik ut i tid. Det dreier seg i bunn 
og grunn om hvor høyt en skal legge 
lista. Kildene er nærmest uuttømmelige, 
vi må bare finne ut hvor strek skal 
settes. I samråd med komiteen er det 
derfor i Hole satt opp en foreløpig tids
plan på åtte år. Den legger opp til fire 
bind, hvorav det første kommer høsten 
1998, det siste høsten 2003. Åtte år i 
halv stilling vil si fire årsverk. Denne 
plan bar også fått politikernes vel
signelse. Det bør nevnes at det i kon
trakten melJorn Hole kommune og byg
debokforfatteren, heter: «For å fullføre 
hele oppdraget, antas det å gå med fire 
til å tee årsverk». 

Etter planen vil bosettingshistorien 
fylle de to første bind av bygdehistor~ 
ien, med planlagt utgivelse høsten 1998 
og høsten 1.999. Men hva så med kon
gene i Hole i sagatiden, meieriet på 
Svendsrud, finnene på Krokskogen og 
utvandringen til Amerika? Det kommer 

også, men i den generelle delen av byg
dehistorien, som kommer etter boset
tingshistorien. Også her er det planlagt 
to bind, med et skiUe rundt 1850. 

Fra «tidenes morgen» 
«Hvor langt cilbake skal du gå?» er et 
spørsmål bygdebokforfatteren ofte får. 
Svaret er at vi skal så langt tilbake som 
det er noe å fortelle, til ,,tidenes mor
gen», da vulkanene var aktive på 
Krokskogen. Så videre fram gjennom 
millioner av år, via mange istider (den 
siste sluttet for ti rusen år siden, og da 
sto havet nesten 200 meter høyere enn 
idag). For 8000 år siden lå havnivået 
på cirka 85 meter, og da var dd1øyeste 
deler av Røyse, Steinsåsen og Gjes
valåsen øyer i den fjordarmen som 
strakk seg fra havet og helt opp til Viul. 
Det er fortsatt saltvann i bunnen av 
Holsfjorden ! 

<<.Endelig skal vi få vite hvor Hellig 
Olav vokste opp!» er en annen kom
mentar jeg har hørt. Tilliten er uten 
grenser! T generasjoner har forskere og 
historikere forsøkt å stedfeste Olav 
Haraldssons oppvekst hos mor Åsta og 
Sigurd Syr, uten hell. Det avgjørende 
bevis mangler. Var det Bønsnes eller 
Stc1n, eller kanskje Frøyshov, eller By? 

En ensom jobb 
Jeg har sett for meg den rypiske bygde
bokforfatter som en halvgammel, 
gråbåret kvinne eller mann som rusler 
rundt i arkivene iført golfjakke og filt
tøfler, med sterke briller etrer års niti
dige lesning av protokoller, kirkebøker 
og hint, fjernt fra denne verdens kjas 
og mas og fullstendig oppslukt av det 
han driver med. Kanskje er det riktig. 
Det som i alle fall er uomtvistelig, er at 
det er en ensom jobb. Selv om du har 
en aktiv komite å støtte deg til, og gode 
kontaktpersoner på lokalt og sentralt 
hold, så er det en selv det kommer an 
på. Jeg søkte jobben fordi jeg hadde 
lyst til å skrive Holes bygdehistorie, og 
det har jeg fortsatt. Selv om tidsaspektet 
skrenuner litt. Og selv om jeg kanskje 
fikk lite bakoversveis da jeg fikk øynene 
opp for de enorme mengder av kilder 
som må gjennomgås, før skrivinga kan 
ta til for alvor. 
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Bukkebekksteinen 
Den sagnomsuste Bukkebckksteinen ligger i den rene urskog. I skyggen av svære graner ligger den og 
ruver i Krokskogen - noe slikt som 150 meter øst for den rødmerkede skiløypa fra Bureheim og 
nordover, mellom Mattisplassen og Retthellseter. 

AV BJØRN KNOPH 

Lett er den ikke å finne i nokså ulendt 
terreng omtrent 400 m.o.h., men nå er 
den kardestet og fotografert. 

Ku ltursekretær Rita Næssan, stifin
neren Kjeld Nørgaa.rd, fylkesfotograf 
Bjorn Johm,en og Kai Bakke lette seg 
fram ril steinen høsten 1996. Hole kom
mune rar vare på sine kultur-og forn
minner. 

Det spesielle med Bukkcbekkstein
en er at omtrent to kvad.ratmeter av 
overflaten er dekketmed innhogde bok
staver - grupper av bokstaver som delvis 
er rammet inn. De har gittgrunnlag for 
mange speku lasjoner. 

Steinen ble omtalt i Heftet Ringerike 
i 1956 av Krokskogkjenneren Fred.rik 
Sch1ander og i 1984 av Maren Anita 
Olerud. Begge brukte den dekkende 
overc;kriften «Skrift i stein». 

Schjander forteller at det var ved et 
rem ti lfelle at rallene og bokstavene pa 
steinen kom foren dag. Det var en kar 
som sto på post her under en jakt for 
noen år tilbake som ble oppmerksom 
pa dem da han fordrev tiden med å flå 
mosen av steinen. 

Finske trylleformularer? 
Schjander nevner at det har vært mange 
«køla bonner» i nærheten av steinen og 
ac den alminnelige meninger er at stein
en har vært møtested for de som lå og 
pac;c;er på kull1nilcne. 

I !an tror imidlertid ikke på denne 
forklaringen, og heller tiJ at det er 
finner som bodde i områder her som 
hogg inn bokstavene - kanskje som hek
se -eller tryll formularer. 

Kjærestepar 
Professor James Knirk, Oldsakssamlin
gens runeekspert, har vært pa sredet og 
sett paBukkebekkstcinen. Han avliver 
med en gang teorien om Einskc trylle
formularer. Han sier også at det finnes 
andre steiner rundt om i Norge mecl 
slike innhogde bokstaver, men han har 
aldri sett noen med sa mange inskrip
sjoner som her på Bukkebckksteincn. 

Professor Knirk sier at det virker for 

ham som om det har vært en lokal 
tradisjon at kjærestepar gikk til Bukke
bekksreinen og hogg inn initialene sine. 
Det synes han er den rimeligste tolk
ningen. 

Det dreier seg om såka lte trebok
stavkombinasjoner, der tredje bokstav 
er Seller D (for henholdsvis Son eller 
Datter. lPS kun ne a ltså stå fo r eksem
pelvis Ivar eller Jon PederSøn eller 
PaulsSøn, mens MJO kunne !>tå for 
Maria JonsDarcer (eller andre fo rnavn 
og farsnavn som kunne passe). 

Man får firebokstavkombinasjoner 
nå.r gå rdsnavnet er plusset på, det vil si 
at Seller Der tredje av fire bokstaver. 
Et ek,cmpel er LLSB J 875 som er ris
set inn på bildesiden av Oynnasteinen 
på I !adeland. Det kan bety Lars 
LarsSon (fra) Brandbu - eller noe lign
ende. 

Det er selvfølgelig en del som kan 
bryte med dette, som for eksempel 
PIHD som professor Knirk har regis
trert ved Kongsberg. Her har man å 
gjøre med ei jente med dobbelt fornavn, 
evenwcltPetra Lngeborg HermannsDar
ter. 

To - tre hundre år 
Pa spørsmål om hvor gamle inskrip

sjonene kan være, sier professor Knirk 
at man hareksempler på denne trebok
stav-kombinasjonen helt fra Middelal
deren. Han tror at detticlligste han har 
sett var fra 1300-tallet. Men dette var 
ikke vanlig i Middelalderen, i alle fall 
ikke sa vanlig som p;1 1700- og 1800-
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taller. Da var dette meget utbredt. Der
som han skulle tippe ut fra sin erfar
ing, vi lle ha n si at ristningene pa 
Bukkebekksteinen ble laget på 1800-
tallct. 

Det som er spesiell med Bukke
bekksreinen, er at initialene såa si all
tid star to og ro sammen, og er alltid en 
Søn og en Datter. Han ha-r sett noe 
lignende et sted i Nord-Trøndelag, men 
der var det helt tydelig bror og soster 
og også fetter og kusiner til disse pa to 

nabogårder. Parene på Bukkebekkstein
en er gutt og jente uten samme fars
navn - det vil si med forskjell igc fedre. 
Det har man eksempler på andre ste
dei; men ban vet ikke nå om seeder der 
det er sa omfattende som på Bukkc
bekksteinen. Han synes at den rimelig
!>te tolkningen er at det dreier seg om 
kjærestepar, og at de vil le registre.re 
forholder på denne måten. Man kan jo 
ellers gjette på ar det har knyttet seg 
sagn ti l steinen, og at det skulle styrke 
eller beskytte forholdet mellom de toa 
risse inn initialene sine. 

Kjeld Nørgaard sier som sin mening 
at na er man kommet meget nær løs
ningen av den gåten som steinen repre
senterer. Skogen den ligger i har en 
spesiell, rrollsk atmosfære som c;ikken 
appellerte ril tidligere tiders unge men
nesker som levde i en mer overtroisk 
tid enn var. Han mener for øvrig ar ved 
å studere kirkebøkene, kan det kanskje 
være mulig å identifisere noen av 
parene som lovet hverandre troskap ved 
den mektige steinen under granene. 



MINNEORD -

Nils Johannessen til minne 

Nils Johannessen er gått bort. Med han 
mistet Holebygda en meget elsket og 
avholdt oppdrager og kulturskikkelse 
som satte dype spor ener seg. 

Han ble føde på gården Borgen i 
Hole 9. mai 1905. Foreldrene var Mar
tin Johannessen og Maren Sofie Gjes
vold. De hadde kjøpr gården i 1904. 
Sammen med sine tre brødre og ro søs
tre vokste han opp i narurskjønne om
givelser og i nær tilknyming ril bondeyr
ket og alt som spirer og gror. 

Nils Johannessen valgte å bli lærer. 
Han gikk ut av Hamar lærerskole våren 
J 926. I tillegg tok han gjennom årene 
mange kurs i tegning, forming og sang. 
Der var viktig ikke bare å holde 
kunnskapene vedlike, en måtte også 

fornye seg, mente ban. 
Knytter som han var til hjembygda, 

kom han allerede i I 927 tilbake til Hole 
da han ble ansatt som lærer ved Nes 
skole. To år etter ble han ansatt ved 
Stein skole, og her arbeidet han i J 8 
år. i J 94 7 flyttet han til Hundscad skole, 
hvor han ble helt til skolen ble nedlagt 
i 1959 da kretsen ble slått sammen med 
Scadum krets, og Røyse skole var en 
realitet. Nils Johannessen flytrer med 
og var her til han gikk av for alders
grensen i 1972. Da hadde han vært lærer 
på fire forskjellige skoler i I Iole i hele 
45 år. 

Det var ikke noe rart at han følte 
seg sliten de sisre arene. Mange av hans 
elever minnes sine skoledager under 

hans kateter med glede. Elevene hadde 
en naturlig respekt for læreren sin. Han 
kunne nok være streng, og var ikke redd 
for å si fra både til elevene og deres 
foreldre. Men respekten skyldtes i 
første rekke hans interesse og omsorg 
for den enkel re elev og ikke minst hans 
evne til å gjøre timene og undervisnin
gen interessant og levende. 
Undervisningshjelpemidlene var ikke 
alltid så gode, men som den iderike 
pedagog han var, visste han råd. Natu
rens egen lærebok lå rett uren for skoles
tua. Og den tok han flittig i bruk. 
Turene i skogogm.arkernokdetmange 
av hans tidligere elever husker best. 
Disse turene var utrolig lærerike, og 
elevene lærte å respektere og ta vare 
på naturen. 

Selv opplevde jeg han som flink og 
inspirerende «turleder» på jakt etter 
sjeldne planter på Røyse. Stolt viste han 
oss andre lærerne sine hemmelige seed
er hvor mogop og meget sjeldne orki
deer vokste. Men vi fikk streng beskjed 
om å holde fingrene av fatet. Vi måtte 
love å innprente detre også for våre 
elever. Vi kollegaene fikk også nyte 
godt av hans interesse og ferdigheter i 
forming, spesielt tegning, sang/musikk 
og lokalhistorie. Han delte ut av sin 
overflod med glede. 

Nils Johannessen varen aktiv mann 
også utenfor skolestua. Samtidig som 
han flytter til Hundstad skole ble han 
ansatt som klokker i Hole kirke, en 
jobb han samvittighetsfull og med kjær
lighet fylte i 28 år. Han var formann i 
Buskerud klokkerlag og medlem av 
Norges klokkerlags landsstyre i seks år 
som sekretær, kasserer og redaktør av 
klokkerbladet. 

Som den samfunnsengasjerte mann 
han var, kom Nils Johannessen tidlig 
med i lokalpolitikken både i skolesty
re og kommunestyre. I 1937 kom han 
med i kommunestyret sorn venstrere
presentant. Han var ikke utstyrt med 
skylapper, så han kunne gjerne samar
beide med medlemmer fra andre parti
er. 

Nils Johannessen var aktiv i krigs
handlingene aprildagene 1940, blant 
annet ved Bagn, og han var under hele 
krigen aktiv medlem av Milorg. Det var 
derfor ga oske naturlig ar han i fredsda
gene 1945 ble oppnevnt som setteord
fører i Hole, et verv han hadde inntil 
valget var avholdt. Han fikk del
takermedaljen med rosett som takk for 



sin innsats i forbindelse medkrigen. 
Nils Johannessen var glad i barn og 

ungdom, og ban ville gjerne gi dem god 
ballast på livsferden og lede dem pa 
gode og trygge veier. Selv ble han 
medlem av Hole ungdomsforening da 
han var 14 år gammel. Denne forenin
gen stod bans hjerte nær helt til det 
siste. En lltrolig arbeidsinnsats utførte 
han for ungdommen i bygda og hele 
Ringerike gjennom tillitsverv i ung
domsforeningen og frivillig arbeid. 
Hans største innsats knyttes nok til 
Hole ungdomsforenings sangkor som 
han dirigerte i hele 50 år. l mange tiår 
dirigerte han også Hole mannskvartett. 
Koret gledet og beveget mange i løpet 
av alle disse årene gjennom en sanger
glede som sangerne delte rikelig med 
andre. Den store inspiratoren var Nils 
Johannc..'Ssen. I lans musikkglede, in
spirasjon og menneskelige egenskaper 
ellers sm irret over på samtlige sangere 
og gjorde det til en spesiell og trivelig 
opplevelse å stå under hans ledelse. 

Nils Johannessen var også hele tiden 
aktiv innen Ringerike ungdomslag. Han 
var lagets for:mann i de vanskelige krigs
årene og reorganiserte lagsarbeidet etter 
frigjøringen. Seinere hadde han flere 
tillitsverv innen laget. Han var æres
medlem både i I lole ungdomsforening 
og Ringerike ungdomslag. 

Nils Johannessen var medlem av byg
debokkomiteen i Hole, og han var Ait
tig skribent og medlem av redaksjons
komiteen for heftet Ringerike i mange 
år. 

Det var helt naturlig og rettferdig at 
Nils Johannessen ble tildelr æresbevis
ninger for sin uegennyttige og sam
funnsnyttige innsats. Han ble blant 
annet tildelt Sangens og musikkens hed
erstegn på Ringerike, kulturprisen i 
Hole og Kongens fortjenestemedalje. 
Nils Johannessen var glad i sin hjem
bygd og var stolt av å være holeværing. 
Med alle sine aktiviteter var han med 
på å gjøre dagliglivet i et lite bygdesam
funn triveligere, lysere og rikere. Alt 
han var med på å skape, alt han sådde, 
gror videre i nye generasjoner. De gode 
minnene etter hedersmannen Nils Jo
hannessen vil leve lenge og glede oss 
alle som fikk lære ham å kjenne, og 
fikk nyte godt av hans rike evner og 
engasjement. 

Han sluttet som kordirigent for flere 
år siden. 14. desember 1995 la han for 
alltid ned taktstokken. 

Vi viJ minnes ham med ærbødighet 
og i takknemlighet. 

Tryggve Nesdal 

MINNEORD 

Minneord 
om Sigvart Mjør 

Med skolestyrer Sigvart Mjør gikk en 
av de markante ringerikinger av den 
eldre generasjon bort i februar 1996. 

I mars ville han ha fylt 96 fu; og i rundt 
75 av dem hørte han Ringerike til. Kan
hende viUe den gamle skolemester pre
sisert at han var født på Gran på Hade
land og også følte seg knyttet til hjem
bygda. Etter å ha gått på lærerskolen 
på Hamar og etter et års vikariat ved 
Harestuen skole, ble han som 21-åring 
ansatt ved Vågård skole i Norderhov 
kommune, og i den kommunen holdt 
han seg. Han arbeidet ved Ullerål skole 
fra 1928 og i 1946 ble han tilsatt som 
førstelærer ved Vang skole. Der ble han 
senere skolestyrer eUer rektor som det 
hecer i dag. 

Han har hatt en svær flokk av ung
dommer under sitt kateter, og det for
telles at han var en dyktig pedagog som 
krydret undervisningen slik at lærdom
men satt. Han og de fleste lærere mot
satte seg bestemt forsøkene på å nazi
fisere skolen og ungdommen under kri
gen, og det resulterte i at han sammen 
med bundrevis av kolleger ble sendt på 
en meget anstrengende reise til tvangs
arbeid i Kirkenes. Livstro og fast vilje-

styrke bar gjennom slit, sult og 
elendighet, fortalte medarre
stanter. Etter krigen skrev han 
en beretning om Kirkenesfer
den som ble gitt ut som et hefte. 

Sigvart Mjør hadde 
mange interesser utenom 
skolearbeidet.Han var i en 
periode formann i Haug Lær
erlag, og han var interessert i 
ungdomsarbeid. Han var i en 
periode Ringerike Ung
domslags representant i styret 
for Ringerikes Museum. Han 
var styremedlem i Hønefoss og 
Ringerike lokallag av Forenin
gen Norden f.ra starten av og 
var en tid lagets formann. Han 
arbeidet med skolebarnutveks
ling, og var den første reiseled
er for barn som dro på 
utvcksLngstur tiJ Danmark. 
Han var også en god venn av 
Folkehøgskolen. 

Han fulgte godt med i det 
som rørte seg i distriktet, og hanskrev 
gjennom årene en mengde leserinnlegg 
undertegnet S.M. i Ringerikes Blad og 
Fremtiden. Man kunne kanskje ha ven
tet at han ville ca aktivt del i lokalpoli
tikken, men som hans sønn sa i min
nestunden etter begravelsen, var han 
mer innstilt på å sitte på gjerdet, iaktta 
og komme med syrlige bemerkninger. J 
personlig omgang var han meget om
gjengelig og interessant å samtale med. 
Som pensjonist var han trofast medlem 
av «Kaffegjengen» - en gruppe jevn
aldrende med interesse for kuJtm og 
samfunn som møttes ukentlig over 
kaffekoppene. 

Han var også friluftsmann og likte 
seg i skog og mark. Kunnskapene om 
Ringerikes historie og natur kom tilgod 
nytte ved skriving av turistbrosjyrer og 
når han ble bedt om å foreta omvisnin
ger. Han var ivrig hagedyrker da han 
og fruen Tora bodde på Rabba. Da de 
Ayttet til Eikli, ble også hagen der litt 
av et mønsterbruk. Han arbeidet aktivt 
i hagen til han var godt og vel 94 år, og 
takket være sin utmerkede bjemmehjelp 
kunne ban bo hjemme til høsten 1995. 

8jørnKnoph 
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Utdrag av årsmeldingene 
Ringerike Historielag 
Ei viktig oppgave for Ringerike Historielag er å være pådriver 
for å få et sk()lemuseum på Ringerike, går det fram av års
meld inga til laget. Både materiell og materiale ligger på la
ger, og historielaget håper det snart kan bli noe av et slikt 
lokalt skolemuseum. 

Slektshistoriegruppa og Genealogisk Datasentral, Ring
erike utgjør svært aktive sektorer i h.istorielaget. 
Ringerike Historielag søker å øke ringerikingenes interesse 
for lokalhistorie. Samtidig er laget en pådriver for å samle 
inn skriftlige ku lturminner, spesielt fra vår nære fortid. 

Ringerike Historielag bar 332 medlemmer, medregna Sle
ktshistoriegruppen og Genealogisk Datasentral, Ringerike. 
I perioden 5. april 1995 ril 26. mars 1996 har laget hatt 14 
møter og rurer, to dugnader og fem styremøter. Turene har 
gått til Skjærdalens Brug og Ringerike Møbel og Trevare, 
Hedcmarken, Nordmarka, Oslo og Kongsberg. Det har blant 
annet vært møter om milirærsteU på 1700-taUet, om ring
eriks-diaJckta, kniv-historie, gards bosetting i Hole og om 
Hønefoss Karosseri.fabrikk. 

Styret bestod av Frank Otterbech, leder; Jan Tlrnen, nes
tleder; Inger Bratlie og Ellen Gilhuus, kasserer. Historie
lagets representanter i heftet Ringerike var Ingebjørg Gjes
vik Liljedahl og Bjørn Knoph. 

Ringerikes Museum 
Museet har prioritert ucstillinger og publikumsrettede tiltak. 
Utstillingene bar også vært utenfor museet andre steder i 
distriktet for å nå flest mulig. "Fra åsatro til kristendom" 
var museets største satsing. Tema for denne utstillingen var 
overgangen fra hedendom til kristendom, med vekt på lokale 
forhold. "IGrkeskolen 100 år" ble produsert med ekstern 
hjelp. Videre har museer lånt inn to vandreutstillinger, "Stab
bur i Buskerud" og "Axel Linda hl -100 år". På Rjngerike 
Gjestegård har museet laget en mindre utstilling "Ferdsel i 
eldre tid" og på Ringkollstua er det satt opp en omfattende 
skiutstilling. 

Prestegården har vært åpc.n for publikum en måned leng
er enn vanlig. Riddergården hru· derimot hatt kortere åpn
ingsperiode. Totalt har Ringerikes Museum hatt 2729 betal
ende besøkende. I denne summen ligger det også besøk av 

35 grupper. 1 tillegg tikk rundt 2000 skoleelever gratis om
visning i Hjemmestyrkemuseet i forbindelse med frigjøring
sjubileet. 

Det er blitt trykket opp en museumsbrosjyre i 5000 ek
semplarer. 

Revisjon 
Fylkesrevisjonens har innsynsrett i virksomheter som mot
tar vesentlige fylkeskommunale tilskudd. Der har ført til at 
en klargjøring av alle sider av driftsansvaret for Riddergården 
har fått fornyer aktualitet. Innsynsbesøk foreligger i rapport 
av 16. oktober 1995 og om.fatter driftsregnskap for 1994, 
herunder gjeldende avtale med Ringerike kommune vedrør
erende Riddergården. Avtalen blir minst forlenget ut 1996. 

Fengselsmuseum? 
Hønefoss hjelpefengsel skal legges ned i løpet av 1996. Det 
har vært arbeidet med planer om å opprette et rettshistorisk 
museum med spesiell vekt på straffens og straffetenkningens 
historie i Norge. Blir planene gjennomført vil dette museet 
sannsynligvis bli en underavdeling av Ringerikes Museum. 

Styret 
Styret har i perioden 8. mars 1995 - 13. mars 1996 bestått 
av Ole Lundesgaard (formann), Torunn Bratli Nilssen (nest
formann), vara Gunvor Bollingmo og styremedlemmer Ru
nar Gjerald (Hjemmescyrkemuseet), vara Per Chr. Hurum, 
Atle Roll-Matthiesen, vara Ola Heen. Oppnevnt av Hole 
kommune: Gudbrand Hvattum/Ole Jørgen Moe fra 19.01 .96, 
med vara Åge SoUi/Gudbrand Hvattum som vara, deretter 
Ole Jørgen Moe med Gudbrand Hvattum som vara fra 
19.01.96. Oppnevnt av Ringerike kommune: Åse Moløkken/ 
Frank Tverra n fra 22.01 .96 med Torbjørn Paule/Astri T. 
Heia som vara fra 22.01.96. Det har vært to heltidsansatte, 
disrriktskonservator/bestyer Preben L. .Johannessen og fylkes
fotograf Bjøro Johnsen. Bjørn R. Gasman har vært ansar i 
halv stilling som vaktmester/håndverker. l --lan hadde fra 1. 
januar i år permisjon. Fra da har Martin Isaksen vært mi
dlertidig ansatt. I sommersesongen var det ansart co muse
umsguider. En rekke personer har vært engasjert på KAJA
tiltak. Representanter i heftet "Ringerike" Gudmund Bakke 
for 2 år og Olav Norheim for lår. 

Ringerike Ungdomslag 
Deltakinga i Heftet Ringerike e.r ein av dei største aktivitetane til Ringerike Ungdomslag for tida. 
Det er Fred Harald Nilssen og Trygve GjeraJd som representerer ungdomslaget i Heftet Ringerike. 

Ringerike Ungdomslag var 75 år i fjor, men jubileetvart ikkje markert. Det har heller ikkje vore 
arrangert kw-s eller andre aktivitetar i løpet av fjoråret, går det fram av årsmeldinga. Laget har hatt 
seks styremøte. Leiaren i laget var utsending på landsmøtet og på begge landsrådsmøta i Noregs 
Ungdomslag. 

Ringerike Ungdomslag hadde 278 medlemmer i 1995; av desse var 97 under 14 år. 
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Vi vil være din økonomiske medspiller også i fremtiden 

H vern husker ikke sin første 
sykkel? Og øyeblikket da du stolt 
mestret syklingens finurlige 
balansekunst. Følelsen av å lykkes. 
Ønskene er ofte de samme i dag 
som før, selv om sykkelmodellene 
nok har endret seg. Det er fortsatt 
godt å ha noen i ryggen som kan 
hjelpe deg å nå målene. Uten en 
trygg økonomisk medspiller er det 
vanskeligere å komme noen vei. 

Planlegg fremtiden og økonomien 
sammen med oss. Vi har gunstige 
betingelser, og produkter spesielt 
tilpasset store som små. 
Velkommen innom du også! 

0 
Ringerikes Sparebank 

- en solid medspiller -
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