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For 70. gang 
Heftet <<Ringerike>> kunne i fjor 
markere at det var gått 75 år siden 
vi ko.m ut for første gang. Det har 
vært noen få opphold i utgivel
sene siden starten i 1922. I år 
kommer vi ut for 70. gang. 

V.i nøyer os med bare med å 
nevne det og lar <<jubileet vårt>> 
bli overskygget av at en av de tre 
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institusjonene som står bak utgi
velsen av heftet, Ringerikes 
Museum, i år feirer 75-årsjubi
leum. 

Markeringen har vært preget av 
både tor aktivitet og turbulens. 
Til tros for mye negativ fokuse
ring, tror vi likevel året har fått 
folk flest til å forstå hvilken verdi 

museet tross alt har for distriktet. 
Håpet vårt er at åpenhet og tole
ranse skal prege det lokalhistoriske 
arbeidet på Ringerike i framtida. 

Vi håper heftet skal bidra til å ta 
vare på og øke interessen for 
distriktets rike lokalhistorie. 
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ors u es 
Julen er i vore Bygder en alJnjndelig 
NationaJfest fra rigeste Bonde til fattig
ste Huusrnand. I Fjeldbygderne feire 
den endnu med en Gjæstfrihed, 
Simpelhed og Tarvel ighed, som har væ
ret herskende fra Arildstid. I tretten 
Dage hviler alt Arbeide: Border staaer 
dækket fra Morgen til Aften for enhver 
af Husets Folk: enhver Fremmed, som 
træder indenfor Husets Dore, maa ei 
"bære Julen ud", men mage Juleollet, 
og dette er lovlig stærkt; det er 01 paa 
gammelt Norsk, almindelig Tonde efter 
Tonde. Juleaften og forste Dag gjores 
intet Besog, da er der Gjæstebud for 
Huset Folk; men i de felgende Dage 
samles Grandcmc til Lag hos hveran
dre; da heddcr det: "lad Bollen r;1ac 
lystig on1 dugede Bc,rd n1cd A~re. " nu 
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roses, bedommes, undskyldes Ollet alt 
som det smages. Venner og Frænder 
fjern t og nær komme sammen til 
Lystighed og Glæde; men det hænder 
vel ikke sjelden, især hvor Brændevinet 
kommer til, at gamrnelt Nag rippes op, 
at ny Trætte yppes, som ender n1ed 
brodne Pander eller blodig Knivsting. 

Men ligesom i Livet Forventningen 
og Forudnydelsen ofte er lige aa stor 
som selve Glæden og Nydelsen, saale
des ere Juleheitidens Forberedelser og 
den Forventning, hvormed man gaaer 
dens Glæder imode, ofte l igesaa store, 
som selv Juleglæden. Denne 
On1stæncligllcd kaster en egen Glands 
<)Vl' r lntirna1i<Hll'll" Mo1nc11t · S tt1l'111c. 

s.i..: r l{ng-.luc11H.:. eie d~, 1,.raatcdc. dvs 
(lcg11) a l Kr1dt og pulvcr1scrct guul 
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Muursteen. gjores Farve med Vand, 
hvoraf der male allehaanqe fabelagtige 
Figurer rundt om paa de tre Stokke af 
Stuen, som ere over de Siddendes 
Hoveder. I Hoitidsdragt sidde Fædre, 
Bom og Huusf olk om Bordet. 
Huusbonden, ei sjelden en Gubbe 1ned 
Solvhaar og langt Skjæg, tager til Orde 
fra Hoisædet: "Lader os alle bede!" 

Selv Overtroens imaginære Væ ener 
og Kreaturene samt Himmelens ugle 
skulle glæde sig til Julen; gammel Skik 
byder at der sætres et Fad Grod under 
Laavebroen for Nis en: Kvæget og 
He. lene faae Juleaften bedre og ,nere 
I I t>; for r uglene reises et ut~crsket 
Kor nbaand pau en Stang ved Laaven el
ler Staburct. de ar Gltcdc over Julen 
gjcnncmtrængte Mennesker ville at Alt 
omkring dem skal dele deres Fryd. 

Det er dette Moment vort Billede be
handler. Kulden hviler ligesaa streng 
over Egnen, som Snøen ligger tung 
over Træerne, der boies under dens 
V ægt; men Fjeldbonden ændser den 
ikke, naar han har faaet sine Lovvanter 
paa; Gamlen er ifærd med at reise 
Stangen n1ed Kombaandet, og en liden 
Gut lægger sin Iver til den Gamle 
Yægt og Senestyrkc ror at faad den ned 
i den alendybe Sne ved S1aburet. hvor
fra Konen i Gaardcn kommer ud med 
Plodc ti l Julch.vc lclcns Rommegrod og 
, in M indstc ved Haanden. Selv 
Gan1lc111c>cr har vovet ig ud i Kulden i 
D.ig: hun s1aacr udenfor den udskaarne 
Svalgang, hvor hun har stroet Granbar; 
Ungdommen er forsan1let paa Tundet 
ug om Stabure1; et ParGutter lobe paa 
Skie: den ene ligger alt paa Ryg ved 
Dumpen og strækker sin svære Lab hoit 
op i Veiret, den anden farer ham forbi 
med et triumferende Griin og forfro ·sen 
Næsetjp. 

Kilde: 
P. Ch,~ Asbjørnsens beskrivelse av 
norsk juleskikk ble forfattet for 150 år 
siden og er med i tobindsverket "Norge 
fremstillet i tegninger" som ble utgitt av 
forlegger Nils Chris1ian Tønsberg. 

I 
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For 50 år siden var den gamle 
gårdsnissen på Tyristrand av
skrevet som et vesen som skyldes 

0 

overtro fra gammel tid. I Adal 
forekom det at barna gikk på 
låven med grøt til nissen. 

Av FRED HARALD NILSSEN 

Hans Johnsrud på Tyri~trand rapportere 
om den aln1innelige julenis en som del
te ut julegaver ril barn og voksne. 
Johnsrud mente skikken neppe var eldre 
enn 50-60 år i 1950. Før l 890-åra var 

JUL 
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zs oner a 
det neppe noen julenisse son1 delte ut 
julegaver. Nis<;en viste seg først på en
kelte julekort. Han hadde langt, hvitt 
skjegg. 

Da denne nissen begynte å gjøre seg 
gjeldende, gjord han det med styrke. 
For 50 år siden rnåtte nissen være med 
ved hver anledning "son1 verrører julen 
med sine mange gaveutdelinger, juletre
festen og lignende". Johnsrud ne\ner at 
juletreet l-..001 til bygda f{jf nissen. Treet 
var pyntet n1ed kulørt papir og l) '.'> og 
litt godter som ble delt ut til de n1inste 
barna. 

• • 
erz e 

Julenissen fikk også en gave for stre
vet. Det var som regel en ung gutt som 
kledde seg ut som jule11isse. Det måtte . 
være en som kunne føre seg slik at det 
ble "latter og gammen av hans opptre-
d " en . 

Nissen hadde helst en maske med et 
gammelmodig utseende og langt hvitt 
skjegg og topplue. Maska ble oftest 
l-.jøpt i butikkene. Den som kledde seg 
ut ordnet 5elv det øvrige utstyret. 

Masl-..e ble også brukt når folk gikk 
julebukk. men utstyret kunne være for
~kjellig. Julebukkene delte ikke ut ga-

Julenissen ringer jula inn. Bilder S)'mboliserer hvor langt inn i den kristne julefeiringen nisse1z kunne komrne. 
(Foto: Norsk Folkemuseum) 

I 
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ver. De skulle helst trakteres. 
Den moderne Tyristrand-nissen ble 

ikke sammenlignet med den gamle 
gårdsnissen. For 50 år siden var han på 
Tyristrand avskrevet som et vesen som 
skyldes overtro fra gammel tid. 

Johnsrud kjente til fortellinger fra 
gammel tid om at julenissen kom inn i 
huset på en merkelig måte. Han mente 
dette nærmest var en utspekulert måte 
de eldre drev med på for å gjøre barna 
snille og føyelige. 

0 

Adal 
Thor Thorsen rapporterte at julenissen 
var kjent gjennom årsekler i Ådal. Der 
gikk folle julenisse på julaften både i 
gammel og ny tid. En av de voksne i fa
milien kledde seg ut så likt som en or
dentlig julenisse skulle se ut. 

JUL 

Julegavene ble gjerne samlet sammen 
tidligere på ettermiddagen og ble satt i 
en sekk utenfor døra slik at nissen bare 
kunne ta sekken og gå inn og dele ut ju
legaver til både gamle og unge. 

Det kunne også forekomme at noen 
foreldre gledet barna sine med å få en 
annen person til å sette seg "julenisse" 
på låven. Barna fikk så lov til å gå ned 
på låven med grøt til nissen. Dette ble 
helst gjort der hvor det var småbarn. 

Thorsen kunne for øvrig fortelle at 
bestemora hans hadde fortalt at i barn
dommen hennes måtte det alltid sørges 
for at nissen ble bevertet til jul. Det ble 
ikke jul, hvis det ble glemt. Det var 
husmora som alltid bar ut rømmegrøt 
på låven. Og grøten ble alltid spist opp. 

Thorsen fikk først høre om nissen 
gjennom mora<; f ortellingcr da h~,n v~lr 

• 
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liten. Selv om mora ikke hadde sett nis
sen, fortalte hun at nissen var en liten 
pusling med knebukse, kort trøye, langt 
hvitt skjegg og rød topplue. Dette had
de hun blitt fortalt av bestemora si . 

"Nissen holdt helst til i fjøset, ved ho
det til kua, eller også oppe i stellings
brettet. Hvis nissen var blitt fornærmet, 
så løste han gjeme alle dyra, eller også 
flyttet en ku fra den ene bås til den an-

li nen . 
Bestemora til Thor Thorsen hadde 

også fortalt at en gammel ådøling, 
Fredrik Grythe, en gang hadde kommet 
i slagsmål med en sådan nisse. Fredrik 
Grythe var en stor kraftig kar, men den 
vesle puslingen av en nisse hadde be
handlet Grythe slik at han måtte I igge i 
flere dager. 

er omstrz c....,....,t enn 
• 

u etreet 
Julenissen som kommer med gaver, er 
en rundt hundre år gammel skikk. 
Skikken spredte seg utover landet på 
samme måte som juletreet. Julenissen 
slapp først inn i enkelte hjem, men se
nere dukket han stadig oftere opp på ju
letrefester i skoler og ulike lag og fore-

• n1nger. 

Det var enkelte familier, lærere og an
dre embetsmenn som begynte med 
skikken. Julenissen fikk ikke samme 
innpass i nordmenns julefeiring som ju
letreet. På langt flere steder enn juletre
et ble avvist, ville man ikke vite av jule
nissen. Han fikk noen stederinnpass, 
men så sluttet folk med skikken, fordi 
de minste barna ble skremt. Mange var 
dessuten imot skikken av andre grun
ner. I noen skolekretser ble julenissen 
sett på som en hedensk person, som de 
helst burde kvitte seg med. De ville i 
alle fall ikke ha nissebesøk på juletre
fester. 

I Bindal i Nordland var det en emis
sær som stemplet nissen som hedensk 
skikk. Også eldre lærer var imot skik
ken og derfor fikk aldri nissen komme 
på juletrefester. I Oddemes i Vest
Agder hadde julenissen kommet på ju-

lefesten på bedehuset og delt ut appelsi
ner. Mange foreldre satte seg mot og 
fikk slutt på den hedenske skikken. 
"Mange tyk.kjer at alt dette styret med 
nisse i jola det ber gale i veg. Det skulle 
være ein annen person - Jesusbarnet -
som var midtpunktet, det som samla 
unge og gamle i høgtida". 

Noe av motviljen skrev seg fra at folk 
satte julenissen i samband med den 
gamle fjøsnissen. En mente at det fulgte 
litt overtro med en nye nissen. J 

Skudenes i Rogaland var det mange 
som mente at julenissen var en uskikk 
som brøt den stille og hellige stemning
en som hører til julekvelden. 

Motstanden mot nissen hadde også 
andre grunner. Det kunne være at folk 
var så realistiske og ikke hadde sans for 

slik krimskrams som julenissen sto for. 
Det kunne også være fordi skikken kom 
til bygda fra byen som så mye annet 
"uvettigt". I Nore i Buskerud arbeidet 
man for 50 år siden med å få vekk skik
ken. 

All motvilje til tross, forestillingen 
om julenissen som med gaver gled inn i 
folks bevissthet. 

"Me fekk gåve, men læraren delte dei 
ut. Det ville nok nærast ha vore "ukris
telig" eller I ile høveleg om ein "ut
kledd" nisse hadde gjort det. Det var 
først I 0- 15 ~r seinare at det gjekk an å 
kle ut c1n nisse". Noe lignende rappor
teres fra Hemsedal, en juletrefest ca. 
1905. "Det vart og delt ut pakker (ga
ver). Men det vart gjort på den måten at 
en kar som ga seg ut for å vera post
kjøyraren, og han hadde gavene med. 
Nokon nisse var det ikkje tale om". 

Kilder: 
Lily Weiser-Aall:Julenisserz og Julegeita 
i Norge. Småskrift nr. 4 fra Norsk etno
logisk gransking (Norskfolkemuseum) 
og originalt innsendt 1rzateriale til 
undersøkelsen om julenissen som ble 
foretatt desember 1950. 

-- 1 
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"Halvdan Svarte kjørte fra veitsle 
på Hadeland, og veien hans falt 
slik at han kjørte over Randsfjord; 
det var om våren; det var va,·mt 
av solen og det tinte godt. Og så 
kjørte de over Røykensviken, der 
hadde de brukt å vanne buskapen 
om vinteren, og der det var kom
met møkk på isen, hadde det 
gravd seg hull av solvarmen. Da 
nå kongen kjørte over der, så røk 

• 
vas 

• 

Arkeologene nøler. Noen utgra
ving av Halvdanshaugen blir 
det neppe i denne omgang, 
men det er ikke lenger bare 
forskrudde ringerikinger som 
tror at det befinner seg '' noe'' i 
haugens indre. Den endelige 

HALVDANSHAUGEN 

isen, og der druknet kong 
Halvdan og en mengde mennes
ker, da var han 40 år gammel. 
Han hadde vært så årsæl en kon
ge. Folk sørget så over ham, at da 
det ble kjent at han var død, og at 
liket va,·ført til Ringerike og skul
le gravlegges der, så kom det stor
menn fra Romerike og Vestfold og 
Hedmark, og alle krevde de åfå 
liket med seg og hauglegge det i 

-· . ·-- • 

sitt fylke; alle trodde at de skulle 
få godt år om de fikk det. De ble 
forlikt på den måten at de delte li
ket ifire deler; hodet ble lagt i 
haug på Stein på Ringerike, og 
hver av de andre tok sin del med 
seg hjem og haugla den der, og 
alle disse haugene heter 
Halvdanshauger." 
(Fra Snorre - Halvdan Svartes 
saga) 

~ .-- ' -··-

varte? 

__ __. ___ _ 
--~ -- -~----:--.,. 

rapporten fra Oldsaks
samlingen lar vente på seg, 
men både arkeologenes utsagn 
og de foreløpige funn som er 
gjort i haugen, tyder på at 
gravhaugen på Stein med stor 
sannsynlighet skjuler et 

vikingskip med gravgods. Da 
Halvdan Svarte gikk i graven i 
å r 860, fikk han trolig med seg 
både hester, hunder, tjenere, 
mat, drikke og utstyr for livet 
på den andre siden. 



Av GUDMUND BAKKE 

Fagfolkene mener at Halvdan Svarte er 
den første si.kre historiske person i den 
norske gren av Ynglingeætten. Det be
tyr at man er rimelig sikre på at 
Hal vdao har levd, og at krønikenes opp
tegnelser om ham ikke er bare eventyr 
og sagn. Skjønt - hva som er historisk 
og hva som er diktning, strides det om. 
Særlig er det mange som tviler på 
Snorre. 

Dikter og politiker 
For Snorre var ikke bare historiker, han 
var også dikter. og ikke minst politiker. 
Da hans Kringla Heimsins ble skrevet 
rundt år 1230. var Halvdan Svartes liv 
og død allerede omtalt i seks-sju eldre 
norske og islandske kilder. Snorres f(>r 
telling om Halvdan er langt mer det.il 
jert og innholds1ik. enn de eldre ktldcnl·. 

Blant annet er han den før:-;tc ~0111 i <let 
hele tatt omtaler følgende tre forhold: 

I. I tillegg til å være ko11ge på 
Opplande,1e o,~ t Sogn, utvider Snorre 
Halvdans rike til også å ornfatte Agder, 
Vestfold og Vingulmork ( områdene 
rundt Oslofjorden). 

2. Dronni,1g Ragnhilds drøn1, om tre
et som vokser like inn i himmelen son1 
symbol på at hennes sønn skal samle 
Norge ril ett rike. RagnJ1ild var datter 
av Sigurd Hjort, gift med Halvdan og 
dermed Harald Hå,fagres nzor. 

3. Delingen av Halvdans lik. Snorre 
er den første som beretter on1 stormen
nene sorn kom til Stein for åfå en del av 
liket, og bri11ge tilbake til sine fylker for 
å sikre fortsatt gode å,: 

Hvor Snorre har fått disse opplys
ningene fra, innpå 400 år etter at 
Halvdan levde, er en gåte. Kan detalje
ne ha blitt bevart på folkemunne i alle 
disse årene? Hvorfor har da ingen av de 
andre kildene nevnt dem? 

Fagfolk heller derfor til den oppfat
ning at Snorre krydret sin beretning for 
å bygge opp under sine egne politiske 
synspunkter. Det er nemlig vel kjent at 
Snorre arbeidet for å framheve 
Ynglingeætrens rett til Norges krone. 
Det å gjøre Halvdans rike større enn det 
egentlig var, og samtidig dra inn kongs-

HALVDANSHAUGEN 

morens drøm og derved gi ham en "hel
lig" rett til riket, bidro kJart til å styrke 
ynglingenes stilling. Ragnhilds drøm 
viser seg til alt overmål å være en van
drehistorie, kjent blant annet. fra 
Perserriket og Romerriket. Historien 
forteller at mødrene til så vel sjah 
Kyros I som keiser Augustus hadde lik
nende drømmer! 

Skrive om historien? 
Derfor skulle vi så gjerne visst om det 
kun var hodet, eller hele legemet til en 
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konge i 40 årsalderen som ble hauglagt 
ved Stein i 860. Nå må vi fortsatt bare 
gjette. Og Norgeshistorien må ikke 
skrives.om, slik mange fryktet da un
dersøkelsene på Halvdanshaugen startet 
i fjor sommer. 

Men hadde det gjort noe? Å skrive 
om historien er ikke uvanlig, sier arkeo
logiprofessor Bjørn Myhre i boka 
"Oseberg dronningens grav": 

"Gravhaugers alder og identitet er en
dret, ættelinjer er forandret og konstru
ert, fyrsters navn og riker har oppstått 

Fra kjerneboringene i Halvdanshaugen J19sten 1997. Urgravingsledere11 mente det 
ville overraske han1 hvis det ikke ligger er skip i hau.gen. (Foto: Gudmund Bakke) 
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Halvdanshaugen regnes som et riksmonument. (Foto: Fred Harald Nilsser1) 

og blitt borte, kvad og sagaer er justert. 
endret og retolket." 

ye arkeologiske funn og ny viten 
må nødvendjgvis føre til noe. mener ar
keologen. Historien er i evig foran
dring. 

Funnene i 1997 
Men hva fant man egentlig ut om 
Halvdanshaugen, i det begivenhetsrike 

år 1997? Og hvordan startet det hele? 

Det var naboen Hans Hungerholdt 
som i 1990 meldte at haugen sank. Etter 
anmodning fra Buskerud fylkeskommu
ne satte Hole kommune i gang måling

er. og i 1996 viste det seg at haugen i 
løpet av de fem årene hadde sunket 5-6 
cm. På en av de seks målepunktene ble 
tallet seinere korrigert til 9,5 cm. I mai 

1997 kom så arkeologene på befaring. 

Den store interessen fra aviser og TV 
var påfallende. og mektige Aftenposten 

slo fast at Halvdanshaugen er et av våre 
mest kjente rikssymboler fra vikingti
den. 

- Når haugen rører på seg, må vi ha 

klarlagt hvorfor. sa arkeologene. Og la 
til at kongshauger vanligvjs ikke er pri
oritert fra norske arkeologers side, men 
dersom det viser seg at et rikt gravgods 



fra ,·i.kingtid står i fare for å bli odelagt. 

kunne man bli nødt til å vurdere å grave 

ut haugen for å sikre et høyt prioritert 

kulturminne. 

Tilbakeholdne arkeologer 
Allerede da sa professor og leder a,, 

Vikingskipshuset. Arne Emil 

Christensen. at han ikke utelukket at 

Halvdanshaugen kunne inneholde en 

skipsgrav. og professor Christian Keiler 

ved senter for studier i vikingtid og nor

disk middelalder. mente haugens plas

sering i landskapsrommet. og ikke på 

en hoyde som de fleste andre gravhau

ger, ytterligere bekreftet det. I Vestfold 

lå både Oseberg- og Gokstad-haugen på 

samme måte i landskapet. 

Før prøvegravingen startet i august 

1997. ga fagfolkene uttrykk for at de 

var "redde'' der,om underspkel en' vi, 
te at det er et gr.i, l-..an1rner eller et skip i 

haugen, som man n1511e inn og gjlH'C 

noe med. De n1cnte al de verken hadde 

kapasitet eller midler til å foreta et sa 

stort loft. og at en slik. utgra, ing først 

kunne prioriteres i neste århundre. 

Professor Christensen. som er etter

kommer etter Johannes Solberg, tidlige

re eier a" Stein gård, har referert en fa

milietradisjon om at det i forrige århun

dre ble talt jord fra gravhaugen for å 

sette i stand hageanlegget på Stein. 

Krateret i haugen kan derfor stamme fra 

det. mente han. Det var i sorenskriver 

Gabriel Fougners tid, i 1830-åreoe, at 

dagens hovedbygning ble bygd og stein 

fra kirkeruinene brukt både i grunnmur 

og til å danne terrasser i hagen. Krateret 

er godt synlig, men nabo Hans 

Hungerholdt mente det hadde unket 

ytterligere de siste åra. Krateret var tre 

n1eter hoyere i 1934 enn i dag. sa 

Hungerholdt våren 1997. 

26. august 1997 startet prøvegraving

en. med en sjakt inn i haugen fra vest. 

Hole historielag hadde fjernet vegeta

sjonen på forhånd. Fire meter inne i 
haugen støtte man på blåleire, ill-urat 

som i Gokstad. hvor det også var tykke 

skott av leire. Lagene var stabilisert 

med torvlag. i den tydelige hensikt å 

gjøre det så tett som mulig. 

Det ble funnet kull og beinrester. og 

pollenprøver b le tatt. Arkeologene kon-

HALVDANSHAUGEN 

k(uderte etter 10 dagers graving av prø

vesjakten. at haugen virket kompakt og 

opprinnelig. Professor Einar Østmo 

mente haugens likhetstrekk med 

Gokstad ,,ar påfallende, mens professor 

Christensen ikke utelukket flere opp

byggingsfaser - at Halvdan for eksem

pel kunne, ært lagt inn i en allerede ek

sisterende haug, for eksempel fra eldre 

jernalder. 

Et vikingskip? 
13. september 1997 ble det foretatt mål

inger med ekkolodd. georadar, etter 

initiativ fra Aftenposten. Disse ga ut

slag som avtegnet et mønster, "ikke 

normale strukturer", av noe som kunne 

være et vikingskip. cirka 20 meter 

langt. beliggende i retning nord-sor. og 

spisst I begge ender. Etter . 0li:nad lra 

llu ken1d f)•lke kon1rn1111c ga 

lJnivcr itctcl i ()slo <la <lispcnsrisjc,n fr.1 

l.ov un1 kultunni11n~r. til pr,lveh<>ring 

(kjerneboring). Denne sk.ullc foregå der 

georadaren hadde vist utslag. 

Primo oktober ,,iste resultatene av 

pollenanalysene som botaniker Helge 

Irgens Høeg hadde tatt. at haugen høyst 

sannsynlig var anlagt på Halvdan 

Svartes tid, i perioden fra 700 eller helst 

800-tallet e. Kr .. og at den var "et klart 

, ikingtids byg~"erk". Høeg avviste at 

haugen var eldre enn år 500 e. Kr .. for 

da fantes det ikke gran pa Ringerike. 

Hans unde~<)kelscr , iste f orek.om ter 

av trepollen fra gran. furu, bjerL. og or. 

og prø, ene s<lnt ble tatt i den opprinne

lige marli:overflaten viste mye kompol

len, hvilket ty<let på at haugen var an
lagt i en kom!\ker eller beiteland, med 

skogbevokst landskap rundt. Og botani

keren a\ viste at den består a, flere 

hauganlegg fra torskjellige tider. 

14. ok.rober 1997 begynte kjernebo

ringene. Tre meter nede støtte man på 

fersk. bjørkerot. og fire meter nede boret 

man seg igjennom et 25 cm tykt lag 

med tre\ irke. som professor Keiler 

trodde var eik.. ~1ellom de to funnene 

boret man seg igjennom et ten Jag med 

blåleire. Og mest oppsiktsvekkende: 

Arkeologene opplyste at det nederste 

trevirket viste tydelige tegn på å være 

bearbeidet av menneskehender. 

Det ble også funnet trekull.rester. Da 
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uttalte utgravningsleder I. amanuensis 

Jan Henning Larsen ved institutt for ar

keologi at "det vil overraske meg hvis 

det ikke ligger et skip i haugen". 

Trestykkene ble så sendt til Trondheim 

for testing. såkalt radiologisk datering. 

som vi l gi nøyak.1ig alder med en feil

margin på pluss/minus 50 år. Keiler hel

te kaldt vann i blodet på noen ved å ut

tale at det kunne være rester etter driv

tømmer man hadde funnet. Havet sto 

inn her for 6.000 år siden. 

I november 1997 opplyste arkeologe

ne at en plyndringssjak1 går inn i hau

gen omtrent midt p§. det som kan være 

et skip. og dette kan ha gin lufttilførsel 

som kan ha ødelagt en del av skipet. I 
Tune-skipet var k.7.ln skipsbunnen igjen. 

og i Oseberg - som ogsi ,ar plyndret -

, .ir midten av ,kipct I s, .en dårlig for

fatnin~ St·nli:ningcn i Halvdanshaugen 

kunne t}dc på at stein som, ar lagt over 

et gravkammer midtskips. hadde brutt 

sammen, som i Oseberg. • 

Et riksmonument 
Det siste året har alle professorene 

snakket om Halvdanshaugen som et 

riksmonument. Og i mars 1998 viste 

nye resultater fra botaniker Høeg at dun 

og fjær som ble tatt opp med kjernebor, 

kunne være rester av d)rner og puter i 
gravutstyret. Dessuten hadde han funnet 

en lærbit (av skinn. antakelig fra sau) 

og en hestetann. Oseberg og Gokstad 

inneholdt ogs3 sengeutstyr, 12-15 hes

ter og 5-6 hunder! 

Arkeologenes prøver har vist at grun

nen er fast og stabil, og de har gått så 

langt som til å betvile riktigheten av 

Hole kommunes målinger. I pressen er 

det også stilt spørsmål om det kan være 

rev eller grevlings graving i haugen 

som er årsak til semingene. Dersom en 

grevling har kommet gjennom det harde 

leirlaget og inn i haugens k jeme, kan 

vikingskatten være ødelagt. 

Det siste året har vi ventet på 

Oldsaksamlingens endelige rapport. 

Den er lovet i løpet av oktober 1998. 

men i skrivende stund (20. oktober) er 

den fonsatt ikke oversendt til fylkesar

keologen i Buskerud. Arkeologene har 

bedt Hole kommune fortsette med sine 

årlige målinger, og i september ble opp-



• 

10 ---------------- HALVDANSHAUGEN 

Halfdanshau;: ved St<'fl. Rin.i-?<'rige. ('/<Ire l1ilclt• IJ,>l.e.<· s,1.~11,·t ,,,, ,,vele h,111.e.er lla/jcl<111 .':;vc11te.\ c/eltl' lexerne ble nedlagt. 
Tegningen er fra Gabriel Gustaf,,,,, : «N,Jr_i{e., ,,/clti,J. 111111,l,·,r11t1r/...i1r ot: ,,l,l.\<1.~c't, ( Nt>t ,/.. Fr>lkernuseurn, Kristiania 1906 ). 

nevnt ei intern arbeidsgruppe ved 
Oldsakssamlingen. Gruppa skal levere 

sin innstilling til Fornminneutvalget i 
februar 1999, og skal ifølge mandatet 
blant annet vurdere følgende: 
* Om utgraving er nødvendig for å 

sikre det arkeologiske kildematerialet 

i haugen. 
* Om kunnskapsbehovet tilsier utgra

ving av haugen eller deler av den. 
* Hvilke konsekvenser en utgraving av 

haugen vil ha for norsk arkeologi. 

* Om forholdet tiJ allmennheten tilsier 
utgraving av haugen eller deler av 
den. 

* Kostnader og tidsperspektiv som vil 

gjøre seg gjeldende ved utgraving, 
konservering og utstilling av 
eventuelle funn. 
Signalene er ikke positive. Det virker 

som de fleste av fagfolkene helst vil 
overlate Halvdanshaugen til neste gene

rasjons arkeologer. Professor Ame Emil 
Christensen har sagt rett ut at han heller 
vil fullføre utgravingen i Kaupang i 
Vestfold, enn å gi seg i kast med 

l 
I 
I 

f lalvdanshaugen. Men han legger til at 
dersom prøvene viser at Halvdans
haugen inneholder mye verdifullt grav
gods fra vikingtiden som står i fare for 
å bli ødelagt, vil han forandre mening. 

I Drammen sitter fylkesarkeolog 
Inger Liv Gøytil Lund og mener at 
Oldsakssamlingen bør prioritere utgra
ving av Halvdanshaugen. - Gravhauger 

er ikke arkeologenes eiendom. Kultur
minner er et felleseie. Vi arkeologer har 
et ansvar ovenfor publikum, og etter 
den store interessen som er blitt 
Halvdanshaugen til del, mener jeg at 

den bør graves ut, sier fylkesarkeolo

gen, som er sterkt uenig i sammenset
ningen av arbeidsgruppa som skal vur
dere utgraving eller ei. Hun hadde øn
sket seg ei gruppe hvor også fagfolk fra 

andre arkeologiske miljøer enn 
Oldsakssamlingen fikk være med. 

Fylkesarkeologen melder ellers om 
stor pågang fra media, både norske og 

utenlandske. Spesielt i USA er interes
sen stor. Selveste New York Times har 

brakt en stor artikkel om gravhaugen på 

! 

Ringerike, og nå står National 

Geographic Magazine og fagtidsskriftet 
Discover Archeology for tur. 

Vi som håper å få svar på om det vir
kelig er Halvdans Svarte som ligger be

gravet på Ringerikes sollyse sletter, må 
inntil videre smøre oss med tålmodig

het. Dersom prøvene viser at treverket i 
haugens indre tilhører et vikingskip fra 
800-tallet, bør alJ tvil være borte. 

Men hvor bliver du, Halvdan Svarte? 
Er det kun rester etter hodet ditt som 

ligger i skipets gravkammer, e ller hele 
ditt døde legeme? 

(Artikkelen ble levert til trykkeriet 
l 9. oktober 1998. Innholdet i en even

tuell rapport fra Oldsakssamlingen var 
da ikke kjent). 

l 
I 
j , 
I 



SNORRE 

Snorre om Olav Tretelgja 
Ifølge sogeskriveren Snorre 
Sturlason var det Olav 
Tretelgja som rydda Varmland 
etter at han måtte flykte fra 
Sveavelde fordi far hans, kong 
lngjald IJlråde, hadde gjort seg 
så upopulær blant sveane at 
noen ny konge av hans ætt ikke 
var aktuelt. Olav dro derfor til 
de dype skoger i Varmland og 
rydda nytt land der sammen 
med mennene sine. Derfor fikk 
han navnet tilnavnet Tretelgja, 
'' de syntes det var en skam for 
han", skriver Snorre. 

Av OLAV NORHEIM 

Snorre skriver at Olav l'retelgja blota 

ved Vanem for at det skulle bli godt ~r 

etter uår. For 01av var ingen stor blot

mann, og det var det mange som ikke 

likte. 

, ,, 

Trygve Berge reiser spørsmålet om 

ikke Olav Tretelgja til slutt kom hit til 
våre trakter. 

Et vesentlig poeng er hvordan samme 

navn kan ha hatt forskjellig betydning 

til forskjellig tid. Et navn som 

Varmland dekker ikke nødvendigvis 

samme området i dag som 1500 år 

siden, ifølge Berge. Det samme kan 

gjelde for navn som Uppland/Oppland, 

og for den del for et navn som 

Ringerike. Det kan godt hende dagens 

Varmland bare er en del av et upresist 

Varmland-område som eksisterte for 

1500 år siden. Det er dessuten grunn til 

å tro at dagens klart definerte Ringerike 

er et mer avgrensa område enn det 

Ringer1ke som fantes for 1500 år siden. 

Det er aldri codt !i vite. Snorre dikter 
rett :-.on1 det er, og dcc;sutcn ligger sag

net on1 OJav Tretelgja allerede på 

Snorres tid langt tilbake i historia vår. 

Fortsatt ifølge Snorre ble sønnen til 

11 

Olav, Halvdan Kvitbein , konge over 

Solør og seinere okkuperte han (tok til
bake?) Romerike, Toten, Hadeland og 

mye av Hedmark. Ringerike kan ha 
vært en del av dette riket, eller om

vendt, at deler av dette tilhørte 

Ringerike. Dersom Snorre bare har 

bomma med en generasjon, kan jo 

Trygve Berge ha rett når det gjelder 

Olav Tretelgjas tillmytning til 

Ringerike. Og dersom det er som Berge 

sier, at Ring er et anna navn for Olav, 

kan det gi mening at kong Olav 

Tretelgja er kong Ring. Og kong Ring 

skal etter sagnet ligge begravd i 
Ringåsen. 

• 

Olav Tetelgja slik han blir framstilt i Snorre, en konge på defensiven som må rydde nytt land i Varmland. 
(Tegning: Gerhard Munthe) 
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Soknedalsruten . De.første som kjørte rutebil 111elfon1 Sokrla o.r: Hønefoss \'ar Ole Le,faldet og hans svigersønn, Sigurd Hølen. 
På bilder ser vi Sig11rds husrru, Olga, og sø1111en 1\1arri11.f 1927. Bildene er utlå11t av Soknedalen lokalJ1isroriskeforening, so,rz 
for øvrig ser det son1 nzeget vikt(!? å få tilgang på ,r:anzle jtJ/r;grafier. 

Foreningens formål er å være et fo
rum for historieinteresserte. Blant opp
gavene er å merke og registrere historis
ke minner om bosetting, virksomheter. 
ferdselsveier og så videre. Likeledes 
samles beretninger om folks levekår 
opp gjennom årene. for ti nevne noe. 
Kanskje nedtegnelsene n1ed titlen kan 

danne grunnlaget for en bygdebok? 
Foreningens styre understreker vik

tigheten av at medlemmene selv er ~tkti
ve ved å skrive om saker. eller gi tips. 

Av frykt for å bl.i beskyldt for å stikke 
seg fram, gruer man kanskje for å beret
te hva foreldre og besteforeldre har ior-

• 

talt om gamle dager. Se det ikke på den 
måten! Slike opplysninger er viktige for 
å gjøre bygdehistorien levende og sette 

den inn i <let rette perspc!.-tiv. 
Ingen sal,. er fe)!' liten c>g ingen l"c>r 

stt1r. En enkel n1111oppskrif1. fclr l'ksL'lll

pel. kan fortelle sitt on1 levekår elg tra
disjon. Derfor har det stor betydning 
n1cd forslag og innspill fra hcf<llkning

cn Clfll ntan fortsatt skal lykkes 1111:d en 
i11tcrcssa11t fc>rcning. 

- 11va h:1r g j(ll'I n1cst inntrykk i din tid 
sclnl lrdt·r. Rist· M.uil· Aht·lg:11d? 

- l)ct er gleden blant n1angc eldre 
t1vcr at vi bryt c>ss 0111 dl'll':-. hverdags-

historie. Likelede~ at de yngre også li
ker å lese «Dalen \år». sier hun til slutt. 

I listoricns ti,ncslag h.ir ik!.-e vært så .. 
h<1} lytt i Sc>kncdalcn. Men de har jevnt 
<>r st!.-kcrt lt>(alldtcl ltll!.-s cvc"-.år og 
It, s1nnstillinl' V1cr enn noen gang før 
rive, vi ntcd ,tv den ras"-.c utvikling og 
tidens n1alstron1 av '.nformasjon. 
l)crn1cd k.in elet være av betydning å se 
nfil iden 11å ha!.-grunn av fortiden for å 
t'ors1a 012 f;lr balanse i tilværelsen. 

~ 

K,1nskjc dette er en av årsakene til den 
sl<)rc interesse for lokalhistorie som 
blomstrer i Soknedalen, og mange 
andre steder? 



og at Hringur muligens er født år 577 
og med sikkerhet er død eller gravlagt 
24/4 år 649. Det er ordet «Grandgjevar>> 
som forteller at dette må være en grav
skrift. Dette ordet er ikke kjent fra gam
mel norsk. En «forfalsker» ville derfor 
neppe kjenne ordets betydning, om han 
da ikke skulle kjent det fra sin dialekt. 
Men det er tvilsomt om ordet var i bruk 
her. Ordet finnes ikke hos Ivar Aasen, 
men er kjent fra islandsk. Tydinga er 
«den omsorgsful le», men kan også opp
fattes som den som er nøye (noggrann) 
med å dele ut rettvist, rettferdig. det 
som måtte tilkomme en. Dette viser 
også at det er en konge vi har med å 
gjøre. Gravskriften Grandgjevar, med 
vekt på siste del, kan vi rett og slett 
oppfatte som «Takk for alt du gav oss». 
Noen som kjenner igjen vår tids grav
skrift? 

H vern er Hringur'? 
Hvem er så denne Hr1ngur'? Jeg har i en 
del år forsøkt å sette rneg inn i de ga1n)e 
ættelister, især fra før Harald Hårfagre. 
Samtidig har en satt de forskjellige æt
telistene i system gjennom en statistisk 
vitenskapelig metode. Her mener jeg da 
å ha klart å plassere de forskjellige per
sonene noenlunde tidsriktig i forhold til 
hverandre. Det synes for meg liten tvil 
ocn at denne Hringur kan være noen an-

Runesteinen n1ed innskrifta. 

RUNER 

nen en Olav Tretelgja Ingjaldsson. 
Dette bekreftes tildels av Ynglingatal. 
men da må det innskytes at Olav 
Tretelgja er som den eneste person 
nevnt to ganger, første gang som 
Sveigde. Grunnen til dette er at han var 
født i Uppsala, men måtte som liten 
rømme derfra. Navnet Olav blir på latin 
til Anulo. som oversatt betyr Ring. Olav 
og Hringur er her samme person. 

<< ••• lige derved>> 
I 1743 skriver fogd Iver Wiel om en ut
graving av en steindysse/kenotaf «hvori 
det lå noen lange ben. Ringåsen ligger 
lige derved». skriver han videre. Han 
spekulerer også på om dette «måske 
kunne være kong Ring». Dette gir oss 
grunn til spekulasjoner 01nkring to ting. 
Er del <.;an1n1c gra,? Navnet Ring.,scn 
er kJent 11.1 et d1phl1n It.i 11-l') l)a bt>r 

dl.:'t en Or n1stl'ill de 1. Sporsn1.Jll't er da 
()li I Ctl sl-...tl t)f)J>lat te RI ng:\-;t,.'11 S()l11 den 

topografiske å"iryggen, eller on1 det er 
et gårdsnavn eller lignende, ~lik at 
Ringåsen peker på et bosted? Diplomet 
fra 1345 peker i den retning. Når Wiel i 

1743 skriver at Ringåsen ligger like 
ved, behøver ikke det bety den topogra
fiske Ringåsen, hvor graven faktisk lig
ger. Det er altså en mulighet for at vi 
her står overfor samme grav. 
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Det andre spørsmålet er i så fall hvor
for runesteinen ikke er nevnt i 1743. 

Det kan være flere forklaringer. Ved 
gravplyndring kan steinen være kom
met vekk fra steindyssen, steinen ble 
tilsynelatende funnet mellom to gro
per/graver. Eller steinen kan ha vært til
smusset, slik at runene ikke ble sett. 
WieJ forte ller at graven ble kastet igjen, 
etter som de ikke fant noe av interesse. 
Om runesteinen var der, har de da ikke 
sett den. 

Sannsynlig datering 
Om runesteinen kan da følgende sies: 
Det er en ekte runeinnskrift ettersom 
den kan rådes og ettersom det er «fe il
skrifter» i runeinnskriften, noe en «for
fal~"-.er» il-..kc ville ha funnet på. 
l)t.:s,utcn ville betydningen av det ene 
ordt•t v:crt..· t·n -;li!,. person totalt ukjent. 
Med stt>r grJd av -.annsynl ighet kan det 

derfor nå innføres i nor~"- historie: 
Olav lngjald~son. født 577, død 24/4 

649. 

Om artikkelforfatteren 
Trygve Berge er ingeniør, ansatt ved 
Statens Kartverk, født 1943. 



14 ----------------- VEIB 

Historia om Veien 
Det er spennende på Veien, 
både hva fortida fortelJer oss 
av historiske funn og hva fram
tida vil by på av utstilling og 
oppleving. Men det er også 
spennende hva Veienmarka 
ungdomsskole har fått til i dag, 
aleine og sammen med fylkes
arkeologen. 

Av OLAV NORHEIM 

Området vi i dag kaller Veienfeltet rom
mer rester og spor etter mer enn 100 
gravhauger fra yngre jernalder, 200-600 
år etter Kristus. Det finnes funn av han
delsvekt, mynter og pilespisser fra ro
mertida. Og ikke minst: Spor etter et ca 
2000 år gammelt langhus, 47 meter 
langt og 7-8 meter bredt. Spennende 
historie. 

Men også historia om hvordan Veien
historia ble oppdaga, gjenoppdaga, be
handla og formidla. er ei spennende og 
god historie. Den kommer her: 

Rapport i 1743 
Fogd Iver Wiel og alle tvillingrikets 

- • 

fogder og pre ter måtte rapportere til 
regjeringa i København om riketS til
stand. De svarte på mange spørsmål og 
forta lte om mangt og mye. Wiel skrev 
dette om Veien: 

"Paa Gaarden Vejen siges Kong Vejne 
at have boet, og findes der en tor Deel 
tore E-louger ved Gaarden. Et Stykke 

derfra paa Moen es mangfoldige 
Houger, hvor et Slag skal have staaet. 
Bonderne fortelle Historien aalede ·: At 
da Kong Vejne havde attaqveret Kong 
Tane paa Tandberg-Moen, om forhcn 
er meldt, og der havde tabt Slaget, skal 
Kong Tane, stolende paa s in forrige 
Lykke, have gjort Kong Vejne en V-i ite 
i hans eget Rige, og der tæt ved 
Kongens Gaard paa Vejen-Moen leveret 
ham et feldtslag, hvori Kong Tane skal 
være fa lden, og hans Armee bleven sla
gen. Der er troligt, at dis e have ikkun 
været Reguli eller Smaakonger, og at 
deres Magt har ikke været meget tor, ej 
heller har deres Rcgjcringsgr,cndscr 
va:ret 111cgct vide. saa man ikke kan 
sige om dem: Longe lateqve impera
banr: thi imellem Tandberg og Vejen er 
ikkun l/2Miil". 

Slik skreiv fogden for drøyt 250 år 
sia. Mange tore 
hauger fantes alt å 

ved Veien. 

Arkeologiens 
barndom 
Første del av forri
ge århundre er ar
keologiens barn
dom og viltre ung
dom. Det var ikke 
som i dag, at arke
ologene tenkte seg 
om både to og tre 

• 
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ganger før de satte 
av sted og grov i 
veg. Den gangen 
var det kon.h.'11rran-
se mellom arkeolo
ger. og det var ikke 

~ så nøye om de var 
Forsida a l· /;oka «Embla». Boka som handler om tenkte jente- offentlig ansatt eller 
skjebner opp gjennom norsk historie. har ,nolit•fra Veien hadde fagutdanning. 
(Illustrasjon: Kari Støren Binns). 

Ofte havna funna like mye på private 
hender som i offentlige skattkammer. 

Det ble gravd på Veien i l824 og 
1825. En un.g offi er, seinere general
.major Gra.in, leda utgravningene. 
Mange viktige opplysninger gikk tapt 
under utgravni_ngene. De fant flere store 
trestykker, " ... maa ke tildeels 
Levninger af det sammenstyrtede tøm
rede gravkamn1er .. ", men di se trestyk
kene ble ikke tatt vare på. Heller ikke 
ble det 1nålt opp eller krevet ned noe 
om re tene av trekonstruksjonene eller 
noe om hvor gjen tandene var plassert i 
grava. Slik var datida arkeologi. Det 
viktigste var å i.kre seg godb.iter, og det 
vil si mykker og ut tyr. Men mye av 
gravgodset ble levert til 
Oldsaksamlingen. De fant ei bøyd gull
stang, mer enn halvmeteren lang og 
snodd sammen til en armring, to finger
ringer i gu li, re ter etter seks leirkar, 
rester etter flere trespann 1ned bronse
beslag, et drikkekar med bronsebeslag, 
rester etter ei skålvekt i bronse med et 
lite bron elodd, en tin bro.n esylinder, 
bronsenåler. to spydspisser. Det var ved 
denne utgravinga at de fant ei lita sam
menleggbar bronsevekt med komplett 
vektlodd- ystem. Vektlodda følger ro
mersk vekt og kan veie nøyaktig helt 
ned til 0, 14 gram. Disse funna ble da
tert til 4. århundre etter Kristus. 

Fra 1844 finne et gammelt kart om 
viser at 144 hauger på Veien er gravd 
ut. Trolig har gravplyndrere for lengst 
vært på ferde. 

I l 860 fant husmannen Hans Eriksen 
en gullring mens han dreiv og pløyde, 
og den ble levert til Oldsaksamlingen. 

<<Gravhaugperioden>> 
Den kjente museumsmannen Sigurd 
Grieg skildrer i heftet ''Ringerike 
1934/35" den store interessa for grav
hauger i forrige århundre: «I norsk old
forsknings historie kan man gjeme kal
le det 19. århundre for gravhaugperio
den. 1nens vi i dag fortrinnsvis foretar 
u11dersøkelser av oldtidsminner som 
den gang blev forsømt, nemlig boplas
ser, helleristninger og jernalderens 

• 
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Slik tenker Tor,y Jøssa11g se[: et ferdig ic1n.~J111s JJ<1 Veien. 

gårdsanlegg». Grieg skriver videre 0 1n de 

store utgravningene i forrige århundre 
at de <<har brag1 1il veie et betydelig ma
teriale som er av stor verdi, ikke bare 
for utforsknjngen av gravskikk, våben 
og draktutstyr, men også for grunnlag 
for studiet av bosetningens historie og 
til belysning av levesett og samfunds
forhold, handels- og ku lturforbindel
ser». 

Professor Rygh 
Det var professor Oluf Rygh ved 
Universitetets Oldsaksamling som sto 
for de to utgravningene ved Veien i 
l 870 og 1875. Da ble 87 hauger gravd 
ut. Rygh var "arkeologenes ube tridte 
konge" og en av tiden mest lærde 
menn i Norge. Før utgravni ngene ved 
Veien, hadde han stått for utgravinga av 
Tuneskipet fra Rolvsøy i Østfold , i 
1.867 . Det var ut fra «trang til å skaffe 
øker kjennskap til Noregs eldste kullur
historie» at Rygh gjorde undersøkinge
ne på Bråten og Veien, skriver Sigurd 
Grieg. 

Ryghs utgravinger ble faglig uført. 
Mye gravgods, mest bruksting, ble ført 
til Old aksamlingen. Men Rygh laga 
ikke noe kart over de haugene han grov 
ut. 

y veg og ny skole 
Så er det relativt stille og rolig om grav
haugene på Veien en hundre års tid. I 
1977 graves et par grøfter, og i 1982 
blir det nye utgravinger. Som å ofte 
ellers er det en veg som er grunnen til 
de t. Omkjøringsvegen mellom 
Heradsbygda og Hvervenkastet skal 
lages . De1for må det undersøkes om det 
er fornminner i området. Det blir gjort 
flere steinalderfunn. 

Omtrent amtidig skal DaJbråtcn ung
domsskole legges ned. Lærerne Astrid 

Lunden1 og Jon I [als flytter med over til 
den nye Veienmarka ungdom skole som 
tår ferdig i 1984. Historieintere erte 

<;om de er, begynner de å undersøke hva 
som vites om Veienfeltet. Mye har gått i 
glemmeboka. Deler av o.mrådet blir 
brukt til kommunal vegstasjon, søppeJ
pla og begynnende byggefelt. 
Arkeologen Harald Jacobsen, som har 
skrevet magi teravhandling om næ
ringsutv ikl ing og bosettingsstruktur på 
Ringerike i jernalderen, bi tår de nyan
satte lærerne på den nye ungdomssko
len. Både rektor og re ten av staben 
fatter interesse for den lokale hi toria. 
Hals og Lundem får bruke en time i uka 
til å arbeide med et lokalhjstoriepro-
jekt. 

"Vi ble enige om at veien ble til mens . ' 
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vi gikk og atset på en gradvis og for
siktig utbygging", skriver Hals og 
Lundem i eo prosjektbeskrivelse. Det 
var klokt tenkt, og det har gitt resultat. 

Rydding 
I 1988 begynner ei gruppe elever å ryd
de småkratt og skog på gravfeltet under 
ledelse av lærer og etter avtale med 
grunneierne. Samtidig ble det holdt fle

re lærerdugnader. Prosjektlederne lager 
en gaid for gravfe ltet og orienterer kol
leger og elever om den nærmeste histo-
. 

ria. 

Året etter feirer gru11nskolen 250-års
jubi leum, og da presenterer Hals og 
Lunde1n en 1nodell av gravfeltet og 
fotografier av funn. De lager også ei 
planskisse for hvordan lokalhistoria kan 
integreres i de enkelte faga. Nå begyn
ner lokalmiljøet å vise interesse. 

Jernalderdager 
Våren 1987 blir de før te jernalderdag
ene arrangert på Veienmarka. Det blir 
en sukse s. 

Mange komn1er for å se og oppleve. 
Fra 1992 er andre skoler invi tert. 

Så skjer det vi kan kalle et lykketreff, 
i 1990. Da overtar Fylke konservatoren 
i Buskerud ansvaret for Veienfeltet etter 
Oldsaksamlingen. Inger Liv Gøytil 

• 
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Lund blir ansatt som fylkesarkeolog. 
Hun, Hals og Lundem fant fort tonen, 
og var omtrent like ivrige. Ut fra dette 
er det blitt et fruktbart trekant-samar
beid mellom skolen, Fylkeskonserva
toren og Old aksamlingen. 

Hvert år i noen år nå har elever fra et 

spesialprosjekt i grunnskolen. Honerud. 
gamle Ullerål, sammen med 
Veienmarka-elever hatt et hogstpro
sjekt. De har tatt ut stort tømmer med 
hest og doning, de har fjerna småkratt 
og sprøyta for å hindre gjenvekst. 

Langhusfunnet 
En seinsommerdag i 1995 blir en stor 
dag på Veien. Fylkesarkeologen har 
med seg nordiske kolleger på et grave
seminar. Det blir nok mer graving enn 
seminar. For en vakker dag finner de 
restene etter ei tuft som viser seg å være 

• 

rester etter et langhus, 47 meter langt, 
sju-åtte meter breitt og om lag 2000 år 

gammelt. 
Veienfeltet har naturlig nok fått plass 

i den historiske tegneserien som gikk i 
J 996/1997 i Ringerilången, informa
sjonsavisa til Ringerike kommune. 
Tegneserien har og blitt med i den nye 
boka som oppveksttjenesten i Ringerike 
kommune ga ut i år: Ringerikes liv og 
historie. 

Framtida 
Fortida kan snart få ei framtid på Veien. 
Går det som Ringerikes Museum. fyl
kesarkeolog, fylke politikere og omsi
der kommunepolitikere vil, kan det om 
noen år stå ferdig et nytt flott jernalder
senter og regionmuseum på Veien. De 
mest optimi tiske håper at et «nytt» 

langhus kan stå ferdig til byjubileet i 
2002, selv om det gamle jernaldersente
ret på Veien har fint lite med den unge 
Hønefoss by å gjøre. 

Arkitekt Torry Jøssang er prosjektle-

der for rekonstruksjon av langhuset i 
det prosjektet som heter Veien kultur
minnepark. Målet er å rekonstruere et 
langhus på basis av den arkeologiske 
utgravinga av langhu et fra eldre jernal
der. I hovedsak er de tre element i lang
huset, slik prosjektlederen ser det for 
seg: Kunnskapsformidling, forskning, 
turisme og bevertning. 

Går det som Jøssing og prosjektkomi
teen vil. kan det bli vedtak om bygging 
nå i november. Skjer det, kan detalj
prosjektering starte i desember i år, 
ammen med byggemelding og videre 

forskning. I vinter skal å tømmer hog
ges for å tørke til våren år 2000. 
Byggestart er tenkt til mai det året, som 
ei passende markering av tusenårs
skiftet, og er optimistisk tenkt ferdig 
åpna i mai 2002, når Hønefoss by feirer 
150-årsjubileum. 

or de heldige 
Mer enn 200 elever har vært med på ar
keologisk utgraving på Yeienf eltet siden 
1992. Både arkeologer og lærere og vi 
andre tror dette må gi elevene ei svært 
god tilnærming til historia. 

Det er loddtrekning hver høst blant de 
niendeklassingene som melder seg fri
villig til utgraving, registrering og ryd
ding på jernalderfeltet. Og om våren i 
niende er alle elevene sa111men med læ
rerne ansvarlige for de populære jernal
derdagene ved skolen. Da kommer ele
ver fra andre skoler på Ringerike på be
søk. mens elevene fra Veienmarka er ak
tører og gaider. 

· Det foregår så godt som ikke hærverk 
på feltet og utstillingene, forteller lærer
ne Astrid Lundem og Jon Hals som har 
æra for at Veienprosjektet går så bra. De 
tror at elevene får et eiendomsforhold til 
historia og Veienfeltet fordi de blir dratt 
med på det og vet om det på forhånd. 
Enkelte elever har gleda seg tiljernal
derprosjektet ved Veien sia tidlig i bar
neskolen. 

Vonlig viJ det merkes på mange måter 
at Veienmarka-elevene får grundig og 
djuptgravende feltundervisning i gam-

mel historie. Det !...an JO bli spennende å 
se om noen, om hvor mange. av elevene 
som tar utdanning i historie eller arkeo
logi. Kanskje noen av dem dukker opp 
som historielærere eller forskere? La oss 

håpe at de av dem om tør gå inn i poli
tikk og styre og stell bringer videre den 
ballasten de har funnet i bakken på 
Veien. 

Jon Hals og Astrid Lundenz har Jzelt siden starten ståttfor lærer- og elev-aktivitete
ne knyttet til Veienfelter ved Veienn1arka ungdommslwle. (Foto: Olav Norheirn) 
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Hva betyr Veien-navnet? 
Veien og Ve har ikke nødven
digvis noe med hellig å gjøre, i 
vår mening av ordet. Ve kan 
like gjerne bety verna eller 
trygt bosted. Og Veien er enga 
ved Ve. 

At Ve betyr hellig bo ted, er langt på 
vei en allmenn sannhet i dag, fordi det 
blir gjentatt så ofte. Grunnen kan være 
en forskertradisjon der stedsnavnforske
re både i forrige århundre og i vår tid 
gjerne har søkt forkJaringer i norrøne 
gudenavn og religiøse forestillinger for 
å forklare stedsnavn. Ve er blitt tolka til 
helligdom, og Veien til den hellige enga 
eller enga ved helligdommen. Men det 
ligger ikke ny forskning til grunn for å 
si noe s likt. Det er toll-.ningene til gan1lc 
autoriteter som Oluf Rygh, Gunnar 
Knudsen og Magnus Olsen son1 blir 
brukt på nytt. 

Navn i Heradsbygda 
Det ser ut til å være enighet om at Ve 
(Norderhovhjernmet) er den eldste og 
mest sentrale garden i Heradsbygda, dit 
Veienfeltet sokner. Vi regner med at Ve
navnet i alle fall er 2000 år gammelt, 
fra eldre jernalder. 

Rundt i ring rundt Ve ligger de andre 
gardene i Heradsbygda: 

De to nærmeste er Oppen i nord og 
Veien i sørøst, to såkalte vingarder fordi 
de begge egentlig slutter på -vin. Oppen 
kan bety sletta oppom, den øvre enga, 
oppheimen. Veien er trolig Ve-enga, 
enga ved Ve. Litt lenger unna og litt ny
ere er heim-gardene Fol lum. Søru1n og 
Hallum. Hallum er heimen i hellinga. 
Hallumdalen er jo et navn 01n brukes 
den dag i dag. Sørum er heimen søro,n. 
den øndre garden. Follum kan være 
heimen til Fola, og Fola kan ha vært el 

tilnavn. Veksal kan bety Ve-salen, altså 
huset ved Ve. Når den garden er skilt ut, 
er visst vanskelig å si. Kile i nord er en 
av de ytterste gardene i sirkelen rundt 
Ve, og er det eneste naturnavnet som er 
Jett å tolke. Kile betyr et søkk eller en 
fordypning. De to nabogardene Follum 
og Kile kan ha vært en gard. Etter typen 
navn å dømme, kan både Veksal. Veien, 
Oppen, Kile, Follum, Sørum og Hallum 
være gardsnavn fra yngre jernalder, de 
første 500 åra etter Kristus. Alle navna 

tyder på at gardene er rydda ut fra opp
havsgarden Ve. 

Både Helgerud og Hallsteinrud er 
yngre rydda garder oppkalt etter ryd
ningsmenn, og da er vi sist i vikingtida, 
rundt år I 000. Bålerud (tidligere 
Oppsal) og Bråten er enda yngre navn, 
som kan bety at bruka er rydda ved svi
rydding. 

I «Norske gaardnavne» skriver Oluf 
Rygh at navnet VeienNeigin o.l. mange 
teder har med elv å gjøre, eller fuktig 

område. Noe elv finner vi ikke på 
Veien, elv om Hønefossen tidligere ble 
kalt Veiginfossen. For fossen danner de
let mellom Hønen på nordsida og Veien 
på sørsida. 

Det er vel heller ikke spesielt fuktig 
på Veien, i alle fall ikke i dag. 

Verna l><>~tecl '? 
Ml!r navnctt>lk ing .1v Veien t)g Ve: Vi 
m/1 dvele litt ved Ve, fordi det navnet 
kan forklare Veien-navnet. Navnet Ve 
finnes i alle fall seks steder i Norge, i 
Sogn, Hordaland, Vest-Agder. Vestfold, 
Hallingdal og på Ringerike. Navnet fin
nes dessuten i svensk. Men det fmnes 
ikke på Island. Det kan bety at navnet 
var gått ut av vanlig bruk da den norske 
utvandringa ril Island begynte sist på 
800-tallet. 

I Samlagers Norsk stadnamnleksikon 
skriver Kolbjørn Aune at ve i gammel
norsk betyr hellig sted, blorstcd. Det er 
den n1est van! ige forklaringa. 

I S1adna1nntydingar Il mener Eivind 
Vågsltd at Ve-navner har med verna bo
lig eller heim å gjøre, altså ikke nød
vcndigvi~ helligdom eller gudsdyrking. 
~år ve-stavelsen er brukt i gamle norrø
ne kvad og soger, mener Vågslid at me
n inga :-om regel er et bosted for gudene 
(n1ed vekt på bosted), ikke et hellig bo
sted n1ed vekt på hellig. Vi kan trekke 
en moderne parallell: At vi omtaler ei 
kirke som Guds hus, gjør ikke ordet hus 
hellig for det. Vågslid mener videre at 
ve også. kan være brukt om gudehov. 
Men i de tilfellene er det for å under
streke boligfunksjonen, ikke det hellige, 
mener han. 

Ifølge Vågslid kan ve ha vært et ver
na sted på den måten at folket der ikke 
hadde våpen og at de ble verna av noen 
- en høvding eller en hær? Men det kan 
og bety at folk som samla seg på Ve 
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ikke bar våpen til visse tider. Det kan jo 
gi mening dersom Veien (som en del av 
Ve) var den markedsplassen og det se
songsenteret for handel og kultstedet vi 
kan tenke oss. Jeg vil tro det var i alles 
interesse at det ikke ble brukt våpen 
mens det var handel og turing, høytid 
og bryllup og gravferd. For det er slike 
funksjoner vi kan tenke oss i jernalde
ren i området som i dag kalles Bråten 
og Veien. Ve (og dermed Veien) kan ha 
vært et fredlyst sted, der ingen fikk 
bære våpen. 

Varg i veum 
Uttrykket «varg i veum» henger også 
sammen med ordet ve. forl,.larcr 
Vågslid. Varg er ulv, og ordet varg betyr 
OJ)J)t innclig <<stryper», et dyr som går 
etter halsen pa offeret, slik en sulten ulv 
gjør. Varg i veum betyr altså ulv som 
går til angrep der det bor folk. Seinere 
har uttrykket fått en overført betydning. 
om forbrytere som oppfører seg som ut
sulta ulver i landsby og grend. Å leve 
som varg i veum har med tida blitt det 
samme som å leve som fredløs, mens ve 
altså kan være et sted som er fredlyst. 

Skepsis 
Nå skal det sies at Eivind Vågslid har 
møtt kraftig motbør blant det gode sel
skap på Blindern for stedsnavntolkinge
ne sine. Ikke minst professor Eivind 
Fjell IIalvorsen fra Ringerike har gitt 
Vågslid hard medfart. men ofte dårlig 
begrunna. Fjell Halvorsen kaller 
Vågslids tolkning av Ve for «dilettan
tisk>>, uten begrunnelse. Kanskje noe 
overraskende for oss som tror at f orsk.e
re diskuterer saklig. 

Vågslid stilte seg skeptisk til de reli
giøst orienterte tolkningene som stor
parten av navneforskere var og er opp
tatt av. Han var mer opptatt av å se på 
naturformasjoner og funksjoner knytta 
til næringer enn religiøse tradisjoner 
når han skulle tolke navn. Vågslid fikk 
aldri godkjent «Stadnanmtydingaf)> 
som doktoravhandling. 

• 
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Gjermundbu-sverdet er rekonstruert 
Vikingsverdet fra 
Gjermundbu-haugen i Haug er 
nå rekonstruert. Det har vært 
en møysommelig prosess som 
bidrar til teorien om at sverdet 
har tilhørt en stor høvding. 

Ved OLAV NORHEIM 

Det var en marsdag i 1943 at gårdbru

ker Lars Gjermundbu gjorde et funn 

som skulle plassere Gjermundbu i 

. 
Haugsbygd på det his toriske 

Norgeskartet. I Vetlenga, like nord for 

gårdstunet, ;kuJle Lars Gje rmundbu 

legge ut et stykke til tomt og frukthage. 

I området lå en forhøyning rett sør for 

en g ravhaug, og i den forhøyningen fant 

han to gravfunn fra vikingtida. Funnene 

inneholdt mye rikt gravgods fra viking

tida: En av Europas flotte te v ikinghjel 

mer, brynje, spenner og nåler, spillbrik

ker og sverd. Det er det ene verdet vi 

nå skal e mer på. 

Gjer,nundbusverdet, den rekonsturerte utga1•a. 

Sverdet er nå rekonstruert av Kasper 

Andresen i Norsk Våpenhistorisk 

Sel kap, mer enn 50 år etter det ble fun

net og 1000 år etter det ble lagt i hau
gen. 

Lite igjen 
Sverdet ligger i magasinet på 

Oldsaksamlingen i O lo. Høsten 1994 
undersøkte Andresen sverdet pålabora

toriet i Oldsak samlingen, sammen med 

professor Arne Emil Christensen. Alle 

detaljer ble nøyaktig oppmålt, skisset 

og fotografert, og etter hvert kom de 

tekniske detaljer for dagen. 

I Norsk Våpenhistorisk Selskap År

bok 1997 forteller Kasper Andresen 

hvordan han g ikk fram. Av k lingen er 

det lite igjen, og det som er bevart er 

dekket av konserveringsmiddel. 

Hvordan klingen ha v.-.ert smidd, kunne 

de bare se med røntgenfoto i stereo. 

Men den øvre delen av sverdet med tan

ge og hjalte er godt bevart. Bredden på 

k.li11gcn er 62, ~teget 2 l og tykkelsen 5 

millimeter. Ut fra dette kunne Andre en 

finne klingens profil og lengde ved å se 

på en bedre bevart klinge. 

Knappen 
Knappen på S-sverdene er stor og deko

rativ. Med så n1assive hjalter ville en 

massiv knapp gjøre sverdet «baktungt» 

og derfor redusere momentet i et hugg 

unødig, skriver Andresen. 

Nå var det om å gjøre å finne ut hvor

dan de gamle hadde smidd en hul 

knapp. Det var få por å gå etter. De 

eneste holdepunktene var de korte svei

sesømmene i hver ende. Men det fortal

te nok til at Kasper Andresen og sven

nen hans, Odd Inge Holmberget, kunne 

begynne med eksperimentering. prø

ving og feiling. Klingen og hjaltet var 

teknisk kurante nok. men knappen var 

en virkelig nøtt å knekke. Etter mye 

plunder fant de ut hvordan det var gjort. 

og metoden var ifø lge våpenek perten 

genial i all sin enkelthet. Midtpartiet av 

en1net ble smidd ned til ca fem millime

ter tykkelse og lagt over en stålring. 



Den store «kulen>~ i knappen ble smidd 

r1ed i ringen. Deretter ble emnet brettet 

på langs og sveiset sammen i hver ende. 

To T-f ormede nagler fester knappen til 

overhjaltet. 'Flettede tråder i. fi s.kebeins

mønster av ølv og kobber kan ha dek

ket naglesporene. 

Tidkrevende 
Både det som her er be krevet, og andre 

deler av pro e sen med rekonstruksjo

nen, forteller at det må ha vært svært 

tidkrevende å lage et slikt sverd som 

Gjemundbusverdet. Og dermed kost

bart. Det må ha vært en 1nann høyt på 

strå som har eid og brukt et slikt verd. 

Det skulle være det beste innen tekno

logi og pynt. Som Ka per Andresen s ier 

det av lutningsvis: Gjermundbu-sverdet 

• 

• • 
• 

• 
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var et meget fint sverd og en stor høv

ding verdig. 

- - - - ... I • _,,~.,.~ • .,.,,, •'<ir••• •,. 
-

Konge11s mann 
Hvem kan så Gjennundbu-høvdingen 

ha vært? Sigurd Grieg drøfter det spør -

rnålc l i boka Gjcnnunc.lbufunnel (Oslo 

1947). ~om er bind 8 i skriftserien 

Nor~ke oldfunn, utgiLL av Universitetets 

Oldsaksamling. I 960-årene er Håkon 

den gode konge i Norge. Ifølge Grieg er . 

det med Håkon at det folkevalgte la11ds

kongedømn1e kommer til bevisst god

kjenning i Norge. Etter at Håkon ble 

godtatt om konge i Trøndelag, kulle 

dette gjentas i alle landsdeler. Dette vi-

tes ikke sikkert, men en ka11 tenke seg 

at Håkon den gode er blitt valgt til kon-

ge i alle fall over Opplanda og dermed 

Ringerike. Selv med en folkevalgt 

landskonge har det vært rom for og 

bruk for tørre og mindre må.konger, 

~on1 vi kaller dcn1, her på Ringerike. Vi 

trenger ikke henge o sopp i kongetitte

len. Men den såkalte Gjermundbu-høv

dingen. som trolig bodde på Bølgen, 

har nok vært kongens 1nann. H vern an

dres? Det er rimelig at ban har s tyrt 

over Haug og kanskje andre deler av 

Ringerike, i for tåelse med andre små 

og større høvdinger. Han kan og ha 

vært knyttet til den regionale eller sen

rrale kongemakta gjennom oppgaver og 

familie. lk.ke rart han bar et fint sverd 

med seg i grava. 

Litteratur: 
Norsk Våpenhistorisk Selskap Årbok 

1997 

Gjermundbu-sverdet slik det ble tegnet etter at der ble funnet . Sigrud Grieg: Gjermundbufunnet. 

Norske oldfunn VIII. Oslo 1947 

• 

• 
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Eldre opptegnelser om Tyri jorden 
Som en av de store innsjøer i 
Norge har Tyrifjorden vært 
omtalt i skriftlige kilder ned 
gjennom tidene. Disse viser en 
blanding av forsøk på beskri
velser av naturen og naturf e
nomener og legender om sjøor
men. 

Av KARE ELGMORK 

Det eldste vitnesbyrd om Tyrifjorden er 

selve namnet som må ha vært i bruk før 

det nevne i de første skriftlige kilder. 

Namnet viser til tyri og furu og kan be t 

tolkes som Furusjøen eller Skogsjøen. 
En antydning om hvordan det kan ha 

sett ut langs strendene av Tyrifjorden i 
tidligere tider. kan vi se av furuskogen 

på Karlsrudtangen, Røsholmstranda og 

Averøya. 

Tyrifjorden er så stor at deler av den 
har fått egne namn, Holsfjorden mot 

sørøst. Steinsfjorden i nordøst. 

Nordfjorden i nordve t og Storfjorden 

om hovedbassenget. Opprinnelig het 

antakelig hele fjorden bare Tyrifjorden 

som fogd Wiel og sorenskriver PaJludan 

antyder i 1743. Siden Tyristrand ligger 

på vestsiden, er det naturlig å anta at 

den vestlige delen hele tiden har hatt 

namnet Tyrifjord. Hvor langt øst dette 

namnet strakk seg til forskjellige tider 
er noe uk I art, men på 1300-tallet ble 

Storøya regnet å ligge i Tyrifjorden. 

Tyrifjord i Middelalderen 
Tyrifjord er ikke nevnt i de eldste histo

riske kilder om Norges his torie som 

f.eks. de islandske kongesagaene før 
Sverres Saga. De eldste opptegnelser 

om Tyrifjord er fra denne sagaen hvor 

det fortelles om stridighetene i 1170-åra 

mellom Kong Sverre og ribbungene 

som hadde forsøkt å sette seg fast på 
Ringerike og Hadeland. Her nevnes at 

Orm kongebror. so1n ledet ,not tanden 

mot Kong Sverre på Østlandet, fikk 

dratt s torskip fra Tyrifjorden ti l 

Randsfjorden. I Håkon Håkonssons 

saga fortelJes at i 122 1-26 ble skip dratt 

fra Drammen og opp i Tyrifjorden og 

videre til Randsfjorden. 

Utover i Middela]deren nevnes lite 

om Tyrifjorden .i skriftlige kilder som i . 
diplomene, jordebøker, lensregnskaper 

etc. Det eneste som angår Tyrifjord er 

noen rettssaker 01n fisketvister. 

1700-tallet 
Utover på 1700-tallet øker interessen 

for kunnskap og vitenskap som kulmi

nerer i den såkalte Opplysningstiden. 

En del av denne aktiviteten er de mange 

topografiske beskrivelser av landområ

der ,ned deres planter og dyr som kom

m.er på. 1700-tallet. For Norge har vi to 

store og berømte verk. Det første er· 

"Norriges Beskrivelse" fra 1735 av 

"Fordum Sogne-Præst til Norderhougs 

Meenighed paa Ringerige", magister 

Jonas Ramus som var gift 1ned Anna 

De eldste nedtegnelsene om Tyrifjorden finner vi først i Sverres Saga. (Foto: Hans A. Eriksen) 
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Colbjømsdatter. En stor del av skrivear
beidet må ha foregått på Norderhov 
prestegård. Det er en stor bok som om
fatter hele landet. Til tross for at forfat
teren var bosatt på Ringerike, er det 
meget .lite lokalt stoff. Tyrifjorden er 
bare så vidt nevnt i forbindelse med en 
oppregning av fiskearter. Under Krøkler 
skriver Ramus: " - et Slags smaa Fisk e,1 
Finger lang, gaar i Stiirn eller srore 
Ffag i Tyrifiord paa Ringerige. de dri
ves til Lands aj Øreder og Gi edder, og 
f anges med smaabunden Vad on1 
Vaaren." 

Den andre store topografiske beskri
velse av Norge på 1700-tallet er skrevet 
av biskop i Bergen, Dr. Erich 
Pontoppidan som i 1753 utgav sin 
"Norges Naturlige Historie". Det er et 
omfattende verk i to bind med til am-

. 
men 800 s ider. I dette verker fin et vell 
av opply ninger om nor k natur, geo

grafi , planter, dyr og fo lh. . Men også i 
dette verket er Tyrifjorden bare åvidt 
nevnt, også her i forb inde! e med fiske
arten krøkle. Framstillingen er omtrent 
den samme om hos Ramus og er høyst 
sannsynlig bare en avskrift fra hans tid
ligere bok. Eneste tilføyelse hos 
Pontoppidan er at ''den fader sig vel 
spise". Det er litt underlig at det er den 
lille fiskearten krøkle som av alle andre 
mer betydningsfulle fiskearter har vakt 
størst interesse og det eneste disse for
fattere har å skrive om fra Tyrifjorden. 
Denne lille fisken er da også litt spesi
ell. Den ligner svært på lodda i .havet og 
fins i kanskje et par millioner eksem
plarer hovedsakelig i Nordfjorden. 

Fogd I var Wiel 
Den som har gitt den ,nest detaljerte be
skrivelse av Tyrifjorden og Ringerike 
på 1700-tallet, er ikke den lærde magis
ter el ler doctor med sine landsomfatten
de beskrivelser, men Ivar Wiel, fogd på 
Ringerike og i Hallingdal. Det er natur-
I ig at lokale kilder går mer i detalj enn 
beskrivelser som dekker hele landet. 
Wiel gav i 1743 en "Beskrivelse over 
Ringeriges og Hallingdals Fogderi- , 
sammenskreven og forfattet, efter 
Ordre". Og ordren kom fra Kongen i 
København til alle embetsmenn i 

Danmark-Norge med beskjed om sna-
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rest mulig å gi en topografisk beskrivel
se av sine distrikter. Ordren var detaljert 
med 43 spørsmål som skulle besvares. 
Noen av spørsmålene angikk innsjøer 
og vann, plante- og dyrelivet. Fogd 
Wiels innberetning om Ringerike og 
Hallingdal er antakelig den beste som 
ble innsendt fra Norge og ble siden 
trykt i "Topografisk Journal for Norge'' 
i 1802- 1805. 

Om Tyrifjorden skriver Wiel at den 
består av tre deler, "Tyrifjorden, 
Holsfjorden og Steensfjorder1 , som i 
gamle Dage bleve alle kaldte med det 
ene Navr1 Tyrisjøen". Tyrifjorden defi
neres som området mellom Røyse og 
Tyristrand ned til Vikersund, "2 Mile 
lang og 112 Miil breed". Wiel skriver 
utførl ig om alle store øyer i Tyri tJorden 
om Storøya, Frognøya, Utøya og 

Herøya og 01n historiske sagn st)J11 
knytter seg til di,sc slc<.lcnc. Særl ig ut
førlig skriver hnn 0111 Storøya og fortel
ler at den tidligere het Tyriøcn og at det 
nylig er bli tt oppdaget "grundnzurede 
og hvelvede Kje/dere" der. 

Videre presterer Wiel som den eneste 
av frre embetsmenn som skrev om 
Ringerike i sine innberetninger, å nevne 
samtlige 11 fiskearter som også i dag 
fins i Tyrifjorden: Ørret, røye, sik, åbor, 
gjedde, brasen (brasme), karuss, krøkle, 
gørrkime (ørekyt), trepigget stingsild 
og elveniøyet. Fiskefangsten angis 
imidlertid som beskjeden, "dog fanges 
ikke deraf i nogen scor Mænt:de, ej hel
ler ved alle Gaarde. men lr1dbyggerne 
n1aae kjøbe en stor Mængde salt Fisk 
fra Kjøbstæderne til Huusbehov". En 

diskusjon om fiskeartene i Ty ri fjorden 
som nevnes i embets.mennene innbe
retninger fra 1743, tok jeg opp 1 1956 i 
«Fauna» 9: 1-10: Om gjeddas innvan
dring i Randsfjord-1y ri IJord-vas~draget. 

Jordskjelvet i l"isb<>a i 1755 
.Et av de største jordskjelv i Europa i 
historisk tid fant :-tcd i Lisboa l . no
vember 1755. Styrken på jordskjelvet er 
anslått til godt over 8 på Richter-skala
en, kanskje helt opp i 8,6. 
Ødeleggelsene var store og ca. 70 000 
mennesker mistet livet. Jordskjelvet 
kunne merkes over store deler av 
Europa, spesielt ved at det laget sving-
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ninger i vann tanden i innsjøer helt 
oppe i Skandinavia. En viktig kilde er 
pre ten, naturfor keren og seinere bis
kop og doctor Jens Christian Spidberg 
(1684-1762). Han var prest i 
Kristiansand omkring 1750. Han skri
ver i sin beretning datert 4. mars 1756, 
bare vel 4 måneder etter skjelvet i 
Lisboa, om hva som hendte i 
Tyrifjorden (Spidberg 1758): 

"Nagle Miile Vesten for Christia,1ia 
ved Ringeriget findes et a,zseeligt Va,zd, 
av nogle Miiles Storhed, Holsfiorden 
ka/det, da en Qvinde skulle gaae did at 
hente Vand, var det og 111ange Alen vi
get fra sin Stra,zdbreed, o,i5 ela hun ville 
paa no gle Sr eene gaae iænger 1,1d at fyl
de hendes Vand-Spond, kom Vandet 
srrømrnende n1ed sc,a stor Mc1P,t tilbage, 
c1t hun 111e<i ,,/ler.\t('rsle flasti,~l1ecl maa
lt! kc,.,re SrJ<-111clen. og rerirere sig tilba
Re, at 111111 <!)' af Vandel skulle udskylles, -
i det sa,nn1e kom en stor Baad seylende 
med tvende Mænd udi, som uformo
dentligen bieve omringede med høye og 
brusende Bølge,~ de saae, at Vandet 
strax hos, som af enfontain blev kastet 
gandske høyt i Veyret, - alle andre 
Baade og Jagter bleve løsreved, og slæ
bede langtind paa Landet, Tømmer
Flaader bleve sønderrevne, og mange 
store Tømmer-Stokker stode perpendi
culariter op og ned i Vandet. " Men 
Spidber,(? var øyenS)•nlig ikke Jzelt for
nøyd rned rapportørene for lian skriver 
,•i dere: "Ja det er at beklage. at fast 
ini en uclen Bønrler haver seer disse 
Vc111denes Be,•te,{felser. der anseer saa
dant Nyr alle11e med Forundring og 
Ff>1fer(/e/.,e, uden al Skiønsonzfzed og vi
llere Ef tertanke. da man ellers frafor-
111t}ii,{(e Mennisker(!) kunde ventet langt 
jleere Otnstændiglzeder og vigtige 
0 bse r, ·ati aner". 

Det frns også en annen beskrivelse av 
de plutselige vannstandsendringer i 
Tyrifjorden i 1755 som ikke synes å 

bygge på Spidbergs beretning. Den står 
i Herrnoder for 4. halvårgang i 1823: "l 
Aarer 1755, paa en Dag da der var stil
le Veir, ble Var1det sat i en bes)1riderlig 
Bevægelse, og boblede som Vand, der 
koger; det steg over alle Bredder i den 
Grad, at en l agt, som den Gang exisre
rede, og som var bygget til at føre Bord 



-
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og Planker fra Ri,zgeriget til 
Svangssrrand, drev saa langt op paa 
Landet, ar man aldrig siden fik den ud 
igjen. - Vandet gikk siden tilbage til 
sine sædvanlige Grændser, og nogle 
Uger derefter læsre ,nan i Aviserne, at 
Staden Lissabon i Potugal, paa samme 
Tid som de,zne Oversvømmelse her 
fandt Sted, var gaaet under ved et 
Jordskjæ/v". 

Spidberg nevner videre at lignende 
fenomener også opptrådte i en rekke 
andre innsjøer på Sørlandet, Telemark 
og i Femunden. Selv om kanskje noen 
av beskrivelsene er noe dramatjsert, er 
det ingen grunn til å tvile på at det lå en 
realitet bak, og at jordskjelvet i Lisboa 
ble n1erket helt oppe i Skandinavia. 

Rystelsene var for små til å bli merket 
på land, men det må ha oppstått reso
nans mellom småbølger i innsjøer som 
har forsterket hverandre slik at det ble 
satt i gang periodiske svingninger (sei
ehes) om ble merket som vann tands
endringer nær land. 

Beretningene fra l 755 understøttes av 
at liknende fenomener har opptrådt i 
nyere tid bl.a. etter et jordskjelv helt 
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borte i Assam i Nordøst-India 15. au
gust 1950. Dette skjelvet laget bølgebe
vegelser på opptil en meter i norske 
fjorder og innsjøer enda skjelvet var 

7000 km unna! 
Det var særlig på Vestlandet man 

merket virkningen som interessant nok 
ligner svært på beskrivelsene fra 1755. 
En rapport fra Byneset i 
Trondheim fjorden fra 1950 forteller 
om en mann som skulle bade og hadde 

lagt fra eg tøyet på stranden. Det var 
en varm dag og fjorden var stille som et 

speil. Da oppdaget han plutselig at 
vannkanten hadde strukket seg et bety

delig stykke utover. Mens han vadet ut
over, kom vanner plutselig tilbake mot 
ham. Han løp innover og fikk reddet 
tøyet sitt. Sjøen gikk nå flere meter in
nenfor der han hadde stått. Dette er en 

slående parallell til det jenta ved 
Holsfjorden opplevde i L 755. Det ble 

videre rapportert om båter som ble tatt 
av strømmen og etterlatt på tørt land, 
lik om i 1755. 

Sjøormen 
Interessen for kunnskap og vitenskap 

Gamrr1el tresnitt som viser ødeleggelsene under jordskjelvet i Lisboa i 1755. 
(Fra Holrnes, A: Principles of physical geology. 2nd ed. New York 1965) 

økte på 1700-tallet, men man hadde 
ennå liten oversikt over mange naturfe
nomener og de dyr som fantes. Man 
hadde ikke nok kunnskap til å kunne 
sortere ut hva som var virkelighet og 
hva som var legender og overtro. Det 
gjaldt bl.a. spekulasjoner om hva som 

fantes ute i storhavet og i dypet av store 
innsjøer. Derfor opptrer ved siden av 
mer nøkterne beskrivelser også fantas
tiske beretninger om sjøuhyrer og sjø
orm i innsjøer. Slike historier b]e van li
ge fra 1500-tallet og utover med Økt 

ferdsel på de store hav. 
Også Tyrifjorden hadde sin sjøorm. 

Eldste kilde om sjøormen i 'Tyrifjorden 
er Fogd Wiel som nevner den på en lite 

så overbevisende n1åte i sin beskrivelse 
fra l 743: 

"! detre Vand (Tyrifjorden) skal og 
findes en stor Orm, 1 /2 Fjerding lang, 
som skal lade si.g ti/syne imod onde Ol? 

farlige tider. Endeel bekræfre med Ed, 
de have seet den; men naar man spør
ger marige, har den ene seer den 1 Miil, 
en anden 112 Miil, den tredie I Fjerding 
fan,<:, og saafremdeles; hvilket bringer 
mig til at troe, at ingen liar seet den". 
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En anonym innsender i "Herrnoder. 

Et U geblad af blandet lndhold" nevner i 
4. halvårgang fra 1823 også sjøormen i 
Tyrifjorden: 

"Der forsikkres ligeledes, at man i 
denne Søe har seet en mærkelig stor 
Orm eller Slange, sorrzfor 30 eller flere 
Aar siden skal en Morgen i Solskin 
have ligget paa Landet ved Tyrij]orden 
nær ved Vigersund; og for ganske Jaa 
Aar siden skal en Saadan igjen være 
seet ved Holtsfjorden med endeel aj 
Legemet paa Landet. - For 9 eller JO 
Aar siden kom tre Mennesker roende i 
en Baadfra Ri,zgeriket, orn Natten mel
lom den 23de og 24de Juni-; de kom ril 
Vigersund, og forsikkrede, at de oppe i 
Søen havde seer et svømmende V æsen, 
der med den forreste Deel stod ret op af 
Vandet, og syntes i nogen Tid ligesonz at 
forfølge dem. lndsenderen (forfatteren) 
talte selv næste Morgen med En af derrz, 
nemlig en Mand ved Navn Thorr1as 
Kjølstad, der endnu lever; nzen 
Jndsenderen troer, at deels Frygr og de
els Overtroe maa have hindret disse 
Mennesker fra Tingens nøiagtige 
U ndersøgelse". 

Et besynderligt Phenomæn 
I 5. halvårgang av Herrnoder fra 1823 

fins en detaljert beskrivelse av "Et be

sy.nderligt Phænomen iagttaget i 
Tyrifjorden paa Ringeriget" . Dette kan 

gi en forklaring på hva som ligger bak 

mange av legendene om sjøormen. 

"Paa den vestlige Side aj denne sam
me lnsøe, hvor de,i strækker sig hen 
langs en Deel af Hole Præsregjeld paa 
Ringeriget, der ka/des Tyristranden, 
iagttages et besynderligt Phænornen. 
Paa et Sted, omtrent 2 it. 300 Alen udfor 
Mundingen aj Skjærdalselven, seer man 
nemlig ofte om Sommeren Vandet plud
selig, og med et stærkt Brag, at hæve 
sig lodret op til en Co/onne af flere 
Favnes Høide,for derpaa, liig et 
Springvand, al sprede sig til alle Kanter 
i sit Fald. Øievidner, der fra deres 
Baade nærved have beundret dette Syn, 
liave da altid bemærket, at Vandet i 
længere Tid derefter, i hele den re,,1me
lig store Bukt, har ligsom staaet i Kog 
eller i en boblende Opbrusning,ja or
dentlig bevæget Baaden med en skvul-
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pende Bølgegang, ,,agtet Søen forresten 
har været stille som et Speil. At frygt
somme Mennesker derved ere bievne 
indjagede Skræk, idet ele have troer at 
seet en Søslange eller deslige hæve sit 
Hoved op af Dybet, skal være vist, og 
det er saaledes ikke usandsy,1/igt, at 
dette Phænomen kan have giver 
Anledriing ril de forskjellige Rygter om, 
at er saadant Uhyre sku/de være seer i 
disse Vande. 

Sjeldnere indzræffer dette Særsyn om 
Vinteren, og Med.deleren deraf har kun 
e,faret der eengang til de,ine Tid, ne,n
lig i sidstforløbne Vinter. Om ret erin
dres var det efter Juul - Isen laae paa 
Fjorden til en Tykkelse af flere Tommer 
-, at der en Nat hørtes et Bulder, saa 
stærkt, at Beboerne af Pladsene under 
Gaarden Skjærdalen, i en Afstand aj et 
Par tusinde 5'kridt,J'orj"rerdetle vt,1agne
cle clerved, og S/Jtafll!, uti af eiere.,; I/ytrer, 
i den Tanke c11 er Jordskjæ/v rystede 
Egnen. Om Morgenerzfandtes da, at ne
top paa det samme Sted, lzvor hiin 
Vandcolonne om Sommeren sees at 
hæve sig, var et stort Jisstykke, henved 
tre Favner i Gjennemsnit, sprunger op, 
og laae knust i tusinde Stykker paa 
Randen af det derved frembragte Hul. 
En Deel Tømmerstokke og Bagh,,n, der 
have ligget under l se,z, vare kastede op 
med, og allerede det stærke Bulder syn
tes ar tilkjendegive Størrelsen af den 
Kraft, som maatte til for at hæve en saa 
betydelig Vægt , der sikkert nzaae have 
beløbet sig til flere Skippund ... / 
Sommer har der atter vist sig fire eller 
fem Gange, og det fuldkommen paa 
samme Sted og samme Maade sonifor
hen. Til slutning vil Meddeleren, der 
selv lzar nøie undersøgt Stedet baac/e 
før og efcer en saadan Er.plosion, 1,clen 
dog at være kon1111en efter Ac1rsage11 

dertil. kun ti/føie ar den, der sku/de agte 
Sagen en nøiere Unclersøgelse værd, 
vi/de lettest ku111ze iværkst.ette denne fra 
Gaarden Skjcerda/en, hvor den nærmes
te Adgang vil haves f>aade til 
Redskaber og Anviisning". 

Forklaringen på dette fenomenet er at 

det dannes metanholdig sumpgass ette r 

bakteriell f orråtneJse i avsetninger av 

sagflis. Det er typisk at fenomenet opp

trådte utenfor munningen av 
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Skjærdalselven hvor det iflg. opplys

ninger fra NS Skjærdalen Brug har 

vært drevet sagbruk siden 1650. I 1722 

var det to sager i drift på dette stedet. 

To helt tilsvarende tilfeller er regis

trert andre steder i Norge, i 
Suldalsvatnet og i Midtvannet i 

Gjerstad vassdraget. 

Det er interessant å merke seg at le

gendene om sjøormen i norske innsjøer 
ble vanlige omtrent samtidig med at det 

ble anlagt sagbruk ved elvene som førte 

med seg sagflis ut i innsjøene. Dette 

kan derfor være bakgrunnen for mange 

av historiene om sjøormen. 

Kilder: 
Jeg vil gjerne få takke professor Eyvind 
Fjeld Halvorsen for å l1c1funnetfram til 
kildene som omtaler Tyrifjorden i 
Miclclelc,ldere1t. 
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Norderhov-tre ningens militære helter 
Kulehullene i veggene i 
Svenskestua på Ringerikes 
Museum forteller om en dra
matisk hendelse en mars-natt i 
1716. Da falt den dansk-norske 
hæren Karl Xlls dragoner i 
ryggen og nedkjempet dem. 
Militærrapportene gjør kap
tein Knud Sehested og løytnant 
Collin til trefningens helter. 

Av FRED HARALD NILSSEN 

Mytene gir derimot prestekona i 
Norderhov, Anna Colbjømsdatter (ca. 
1665-1736), mye av æren for at sven
skenes felttog i Norge i 1 716 ble mis
lykket. Det er grunn ti l å stil le spørsmål 
om hvilken betydningen hun egentl ig 

hadde for utfallet av blodbadet i preste
gården. Det fmnes ingen samtidig do
kumentasjon av "heltedåden" hennes. 
Holder vi oss ti l samtidige beretninger 
om trefningen i 1716, forsvinner Anna 
Colbjømsdatter helt ut av historien. 
Denne konklusjonen trekker dem som 
har studert samtidige beretninger av tre
fningen på prestegården. Men det kan 
like gjeme skyldes at kv inner ble for
søkt usynliggjort i datidas mannssam
funn. Det er verdt å m.erke seg at histo
rikerne er enige om at det ikke var noe 
slag i Norderhov i 1716, men en tre-

• 
f ning. 

Kildene spriker 
Det verserer flere historier om hva som 
skjedde på prestegården dette marsdøg-

net i 1716. Kildene spriker slik at det i 
ettertid har vært umulig å fastslå helt 
nøyaktig hva som skjedde forut for tre

fningen. 
Anna Colbjømsdatters innsats med 

stem,pelet "heltemodig" under svenske
nes invitasjon er en hendelse som blir 
trukket fram som en viktig og avgjøren
de episode i den store nordiske krig. 
He ltedåden kom senere til å få lokal- og 
nasjonalhistorisk betydning. Anna · 
Colbjømsdatter fikk nesten status som 
nasjonalheltinne for innsatsen sin. 
Bjørnstjerne Bjørnson hadde henne i 
taJ1kene da han i "Ja, vi el ker" skrev 
"kvinder selv stod opp at strede". 

Populærversjonen forteller at sven
skene kom til prestegården og ble 
skjenket ful le av prestefruen, sl ik at al-

Anna Colb}ørnsdarrer tar imot oberst LØ¾'en. Kopi av kobberstikk av svenskeslaget, Paulsen 1770 i Ove J\1allin,r:: «Store og 
gode J1andlinger av danske, norske og HolstenereJ> , side 222 (København 1777). Bildet er avfotografert av Buskerud 
Fy/ kesforoa rki v. 
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Svenske,ie går i bivuakk på gårdene omkring Norderhov prestegård. ( lllustrczsjon fra boka «Nordens løve, Karl 12. i Norge») 

koholen skulle sløve vaktsomheten de
res. Det sies også at den svenske oberst 
Lowen til og med spurte Anna 

Colbjømsdatter hvor han burde plassere 
sine vaktposter. Hun lurte ham til åset
te dem i feil retning. Videre fortelles det 
at hun fikk tillatelse til å sende en av 

sine tjenestejenter ut på bygda for å 
skaffe mer mat til gårdens. På den må
ten ble de norske styrkene varslet De lå 
på Stein. Denne historien ble førs te 
gang offentliggjort i Ove Malling. bok 
"Store og gode handlinger af Danske, 
Norske og Holstenere" i 1777. 

Historien står å lese i kapitlet "Kjekt 
mod". Historien ble også tema for dikt 
og skuespill og omtalt i skolebøker helt 
opp til vår tid . 

Wiels beretning 
Fogd Iver Wiels skriver i sin 
Ringeriksrapport i 1743 og som ble of
fentliggjort i 1802 at "Det merkverdige 
ved Norderhovs prestegård er det slag, 
som der stod i 1716 den 29. Mars mel-

' 

lom norske og svenske dragoner ... De 
svenske ... la seg inn, noen på Tandberg, 
Hønen og Gusgården, som ligger like 
ved prestegården. De fleste med ober-
ten og de fornemste offi erer la seg inn 

på prestegården". Wiel gjengir videre 
historien om trefningen. Etter slaget 
nevnes Madame Anna Ram us, son1 i 
parentes opplyses egentlig å hete Annn 
Colbjøm datter, men at hun i 1743 van

ligvis ble omtalt Anna Colbjørnsen. På 
spør, mål o,n hvor 11ordmcnncnc var. 
svarte hun en ut,endt svensk dragon fra 

Tandberg at de var buk kirken. I)erctter 
flyktet svcnsl,.cnc su1nn1c vei som de 
var komn1et. 

Tidlig på 18()0 tallet begynte histori
kerne å stille spørsmål ved Anna 
Colbjørnsdatlers rolle i trefningen. Det 
var fordi innsatsen hennes ikke er godt 
nok kildebelagt. Det finnes altså ingen 
samtidige beretninger om hva hun fore
tok seg da svenskene rykket inn på 
Norderhov prestegård. 

Militærrapportene 
Det danske generaJiøytnant A.P. Tuxen 
skriver at det er norske historikere, sær
lig krigshi torikere, som har hatt størst 
interesse for svenskekongens felttog i 
Norge*. 

Tuxe11 f oretol,. på 1920-tallet en om
fattende arkivgransking i Oslo, 
Stocl,.holm og København av den store 
nordiske krig. I ett av bindene i bøkene 
"Bidrag til den store nordiske Krigs 
Historie", tar han for seg året 1716 og 
Karl XTis felttog i Norge. Tuxen skriver 
at ingen samtidig beretning eller rap
port omtaler prestekona Anna 
Colbjø01sdatter som ifølge sagnet får 
en stor del av æren for "den smukke 
R ytterdaad". 

Etter trefningen på Norderhov i 1716 
er det kaptein Knud Sehested og 
løytnant Collin som blir framhevet i de 
militære rapportene. 

Kilder: Se side 63. 
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Militærrapportene om tre ningen 
Karl XIls tropper kon1 til 
Ringerike fordi det ikke ville 
være mulig å gå til frontalan
grep på Gjellebekkstillingen. 
Kongen hadde for små styrker. 
I stedet antok han at det kunne 
være mulig å omgå stillingen. 
Muligheten for å påføre nord
mennene et taktisk nederlag 
var ikke så gode da manøvren 
bare kunne gjennomføres med 
en mindre del av hæren. 

Svenskenes angrep på Norge var et for
søk på å ta landet som pant for å bruke 
det som et forhandling kort for å få igjen 
deler av tapte provinser ved å frigi lan
dområder vest for Glomma. Resten ville 
kongen innJemme i Sverige. Ved å erobre 
Norge, kunne det bli lettere å erobre 
Skottland og opprette et svensk-engelsk
fransk forbund. 

Slotsloven** hadde neppe "faaet at 
vide de onde Tidender, at F_jenden gaar 
omkring vore po tering ved Hakkedal 
for at falde vore Arme i Ryggen" før den 
flyktet til Siden. Denne manøver hadde 
overTasket Slotsloven. Den 25. rnars had
de den befalt fogdene Lars Michel en og 
Joh. Nernest å be allmuen i Ringerike, 
Hall Lngdal og Valdres med om å møte 
opp med «Gevær, Krudt og Lod og for
nøden Kost til Krokskogen, da fienden 
ville bryt.e gjennom til Ringerike>>. Man 
regnet med at Kongsberg sølvgruver var 
målet. 

FramrJ'kkingen dag for dag 
26. mars dro generalkvartem1ester Axel 
Lowen med 500 grønne og blå dragoner 
fra Christiania. Ordren var å gå om 
Hadeland og Ringerike til Bragernes for 
å falle nordmennene i ryggen ved_ deres 
stilling ved Gjellebekk mens 
Lowe11stiema skulle angripe den vestfra i 
fronten. 

Morgenen 27. mars ble svenskene be

skutt av bønder ved Grua. De holdt stand 
i åtte-ni timer før Lowen kunne ta seg 
fram til Lunner. Her slo han leir ved går
d.ene Håkenstad , Østby og Hovland. 
Gårdene ble ble plyndret og ødelagt. Alt 

treverket ble kastet på leirbålet. 
28. mars fortsatte Lowen over Lunner 

kirke og kom fram til Jevnaker klokken 
10 om morgenen. Gårdene ble plyndret 
som hevn for overfallet ved Harestua. 
Kirkens hellige kar ble også bortførte. 

Lowen red ettermiddagen 28. mars 
1716 fra Jevnaker til Norderhov preste
gård. Han kom fram sent om kvelden. 
Han gikk i Kantonnementsbivuak her og 
på nabogårdene Tru1dberg og Hønen. En 
forvakt og en patrulje kulle sørge for 
i.kringen. 

Meldingen 
Samme dag ved middagstid fikk gene
ralløytnant Liitzow denne meldingen fra 
prokurator Søren Løchsrør: 

"Det vorder herved anmeldt, at i at 

laa ved Hakedalen 800-1000 Hestefolk. 
Deres Anfører er Oberst af Ingeniøren,e 
Løfe. Helt tidlig før Solens Opgang pas-
erede de I ige til Hadeland og vi I gaa ad 

Ringerigc til Brageme , ventende efter 

Fodfolket, som sagdes at skulle ko1nmc i 
Aften. Ordene tna.!rkede jeg af dere:,, 
fran ke Sprog, at de vi Ide omringe 
Krigsfolkene. De haver nogenledes 
Underretnjng om Vejens Længde og vid
ste grant, hvor Folkene laa. Dette er, saa 
vidt jeg ved, at g ive Underretning om. 

Hakkedal Værk 27. Marts, Kl. 9 FM 
• 

S.L. (Søren LøchstØr) 
Det var denne meldingen til generall

øytnant LUtzow 28. mars 1716 som ble 
forløperen til trefningen mellom norske 
og sven ke styrker i Norderhov preste
gård. Straks generalløytnanten fikk pro
kurator Løchstørs melding, supplert med 
meldinger fra fogd Lars Michel en på 

Ringerike, ble ober t Otken med itt 2. 
Søndenfjældske Dragonregiment 'beor
dret til å gå til Ringerike for å sinke eller 
stoppe svenskene. 

Allerede klokken 12 red kaptein Knud 
Sehe ted fra Gjellebekk med et eget 
kompani , noen dragoner av 
Livkompagniet under kapteinJøytnant 
Koppelow og noen av kaptein Mathesons 
under løytnant Collin. De dro over til 
Holsfjorden og fulgte isen opp til Stein i 

Hole. De nådde fram til ved midnatt. 
Collin fortsatte med en gang videre til 
Norderhov prestegård. 

Tuxen skriver at han etter sagnet ble 
veiledet av "et Par Mænd fra Egnen". De 
kom uoppdaget tilbake til Stein med 
"paalidetige Efte1retninger om 
Si tuationen". 

Sehested bestemte seg med en gang for 
å angripe uten å vente på ober ten. Collin 
dannet fortroppen med 18 dragoner, 
"opsnappede Patrouillen, overraskede 
Forvagten, der ikke fik Tid til at sidde op, 
løftede Portene av Hæng leme og red ind 
i Præstegaarden; her og paa den nærlig
gende Ki rkegaard rasede Kam pen til 
Daggry: Svenskerne værgede sig med 
Fortvivlelsens Mod; af den norske 
Fortrop ble 18 mænd aarede". 

I alt skulle svenskene fått 42 døde og 
år-ede, nordmennene halvparten så 

mange. Sven kene som ikke ble drept el
ler fanget, flyktet til Tandberg. Styrken 
som lå der, syntes ikke å ha deltatt i tre
fningen. 

.. 
"Oberst Otken som indtraf u11der 

Haandge,nænget, forfulgte Svenskeme, 
der gik tilbage ad den Vej, de var komne, 
med Undtagelse af Kaptajn Calmander, 
som med 25 Mand flygtede mod Sydve t 

. 
i Stedet for mod Noreost og blev taget 
ved Vikersund, nær Sydvestspidsen af 
Tyri.fjord". 

Foruten Calmander og Lowen, ble en 
offi er og 100 dragoner tatt til fange. De 
flyktende svenskene hadde imidlertid 
ikke stor fart. Folk og hester var trøtte et
ter en lang dagsmarsj og flere tin1ers 
kamp på liv og død. På Jevnaker fikk 
svenskene ny fører. Major Tungelfelt fikk 
orden på u·oppene. Prestegården ble skik
kelig plyndret. På Håkenstad i Lu11ner 
tok Tungelfelt seg en kort hvil og fortsat
te 1ittet til Christiania hvor han ankom 
med hester og ryttere i "maadelig Stand 
og ilde konditioneret". Bøndene skal ha 
drept etternølerne med ljåer og n1økka-

. 
greip. 

Karl XII tok nådig imot den slagne og 
medtatte skare og belønnet Lif og 
Ståndsdragonene som hadde kjempet 
tappert. Se også side 63. 

I 
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Løwen klarte seg bra 
Axel von Lowen var taperen 
fra trefningen i Norderhov. Vi 
ser på hvem mannen var, hvor
dan han forklarer tapet, hvil
ken bakgrunn han hadde og 
hvordan det gikk ham senere i 
livet. 

Av FRED HARALD NILSSEN 
, 

Axel von Lowen var en erfaren kriger 
da han ledet Karl XJis tropper som ble 
stoppet i Norderhov i 1716. Han ble tatt 
til fange etter trefningen, men det var 
ikke første gangen det skjedde ham. 

Lowen trodde at kongen skulle sende 
etter forsterknir1ger da han rykket fram 
mot Ringerike. Hvorfor forsterkningene 
ikke kom, fikk han aldri vite. Karl XII 
døde mens Lowen ble holdt i dan!-.k 
fangenskap og strengt bevoktet ti l v:'.\rer\ 
17 I 9. 

Ved en tilfeldig opprydding i arkivene 
i Stralsunds rådhus sommeren 1929 

kom man over en svært omfangsrik 
handskriftsamling etter Lowen, deri
blant memoarene hans om Karl XJI. 

Lowens forklaring 
Lowen mente at han ikke ville blitt tatt 
til fange dersom strategien hans var blitt 
fulgt. I sine nedtegnelser. "Førteckning 
på mina tien tar", beskriver han utførlig 
om forløpet for å rettferdiggjøre det 
som skjedde. Han skildrer framrykking
en mot Ringerike og trefningen slik: 

"Ble sedermera sendt med 500 hester A~rel lij~,·en rrtalt av O Arenius. 
for å rekogno ere om det fan tes 11oen 
vei til å falle den danske hæren i ryg
gen. Siden jeg hadde forsert en Dans" 
Forhuggning och delogerat deras 
Postering, som war en af de tarke ta, 

sende jag en Officerare med de 
Blesseerade och någre Fångar till Hans 
Kongl. Mayst. n1ed en Biller af den in
neholl, att Gudh hade gifwit Fienden i 
Kong. Mayst. Hænder, emadan ey mere 
defileer wore till Danske Arrneen, om 
Hans Mayst. med någre Tusende Man 
folgde den Wagen som jag med myken 
moda hade bana igenom diup snio. Men 
att sådant ey skedde der till wet jag ey 

• 

or:,;al-.cn, och hadc aldrig n1cr den lue
kan att f:'t sec en :-.å ~tor och n!ldig 
Konung. i dy ~li t Jag i den wi~a liirlrc>s
tan ,Jtl Arn1ccn efter ,0111 ,agt ,var skull 
følja mig i ha1r1n och hrcl. avancerade 
med mill fatigcrudc Man:-,1,_ap och ut
mattade hUstar, s<> lc>ngt jag kunde in i 
Danska Poster i ngarna och Can toner 
Quarteren hwarest alt flycktade undan; 
men som jag ay af nogre Troupper sou
tenerades efter aftal med General 
Dellwick, blef jag omsider 
Kringwarfder och attaquerat på al la si
dor af t,venne Dragene Regementer, ett 

27 

~larkt lnfanterie Detachem.ent och någre 
hundrade Schilopare, min Hast skuten 
og sedan en e cadron marcherat of wer 
mig, enteligen fången och bracheter till 
denn Danske Generalen Li.itzow, hwil
ken med myken hapenhet frågade mig, 
om Konungen af Sverige følgde samma 
marche om jag gi ort." 

Greve og kriger 
Axel von Lowen var greve, kriger og 
embetsmann. Han ble født 1. november 
1686 og døde 25. juli 1772 i Stralsund. 
Foreldrene var landshøvding Otto 
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Wilhelm Lowen og Helena Tott. 
Lowen bestemter seg tidlig for kri

geryrket Allerede som l 0-åring vakte 
han Karl XI:s oppmerksomhet gjennom 
sitt "karska och oradda vesen". 16 år 
hadde han gjort unna matematikkstudi
er. Gjennom studiet og med sine tegne
ferdigheter ble han ledet til ingeniørvå
penet hvor han i 1702 startet han sin 
mil i tære karriere. Som I 7-åri11g fikk 
han i Elbing i oppdrag å male kongens 
portrett. 

Løven kom til de gamle Hansabyene 
Stralsund og Wismar. Han ble landmå
ler ved festningen i Wismar 1704. 
Stralsund skulle komme til å bli hans 
andre hjem. 

I J 707 gikk han inn i utenlandsk 
krigstjeneste da han ble løytnant i 
Reval. Han fullførte utdanningen sin i 
den spanske arvefølgekrigen. Først tje
nesegjorde han under Fredrik av Hessen 
og ble generaladjutant hos prinsen av 
Oranien og ble med i kampene mot 
Frankrike og var blant annet med i sla-

• 
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gene ved Oudenarde 11 . juli 1708, 
Lille, Tounay, Mons, Donai (Douai?) og 
Malplaquet 11. september 1709. 

I kongens indre krets 
I 1709 ble Lowen kalt hjem til Sverige 
og ble kaptein i Kalmar, men han ble 
hos prinsen av Oranien til hans død i 
1711. Året etter ble han generalkvarter
mesterløytnant og deltok i forsvaret av 
Wisrnar mot danskene. Da beleiringen 
ble hevet i 1712. ble han sendt som ku
rer til Bender hvor han en måned kom 
inn i Karl XII: nære krets. 

I biografien sin skildrer han inngåen
de sine fortrolige samtaler med kongen. 
Det var om militære, politiske og histo
riske emner. Samtalene omfattet også 
filosofi. Kongen satte tydeligvis pris på 
den unge offiserens kunnskaper og opp
riktighet. Lowen kvitterte med en dyp 
beundring av kongen. 

Tatt til fange 
Under det danske angrepet på Bremen-

' . 

.. 
t.. . 

l 
. . . 

. . 16 

• • 

I 

l 
\ 

• 

Verden ble Lowen tatt til fange da han 
med en håndfull soldater forsøkte åbry
te opp slusene utenfor Stade. Han klarte 
å flykte fra fangenskap i Hamburg. 
Flukten gikk gjennom fienden linjer 
først til Stettin og videre til det beleire
de Stralsund. I sluttkampen om det 
pommerske brohodet gjorde Lowen en 
betydelig innsats. men da overmakten 
ble for stor, klarte han å føre folkene 
sine i sikkerhet til Skåne. Han kom 
sammen med Karl XII i Ystad. 

Lowen var blitt generalkvartermester 
1713. Som oberst ble han med i Karl 
XJls første felttog i Norge i 1716. Det 
endte med fangenskap. Kongen an
strengte seg sterkt for å få Lowen ut
vekslet, men det var først etter kongens 
død, våren 1719 at Lowen ble satt fri. 

Gift to ganger 
Han giftet seg første gang i 1731 med 
den 20 år yngre grevinne Sophia 
Carolina Piper. Med hensyn til slekts
forbindelser og rikdom var hun et godt 
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Lol-vens egne ord om fangenskapetfra 1716 til 1719. Ha,z skriver at han ble tatt ti/fange av danskene 5. April 1716 i det første 
framstøtet mor Norge. 24. Mai 1719 ble lian løslatt og fikk ko,nrne tilbake til Sverige. (Erklæringen.finnes i 
Genera/monsterrL1llene i Krigsarkivet i Stockholm) 



parti. Hun døde året etter. 
Tilbake fra Finland la han planer for 

landets forsvar uten å vinne oppslutning 
på høyere hold. Han søkte også lands
høvdingstillingen i Uppland uten å få 
den. 

Etter å ha blitt enkemann giftet han 
seg andre gang i 1735 med grevinne 
Eva Horn af Ekebyholm, født 
24.06. 1716 og død 1790. Hun var datter 
av riksrådet greve Arvid Bernhard H. 
og grevinne Margareta Gyllenstierna. 
Det åpnet Lowens vei til høyere stil
linger. 

Store oppgaver 
Arveprins Fredrik engasjerte Lowen i 
forsvaret av Stockholm. Slik avanserte 
han til å bli general i infanteriet. Etter 
freden i Nystad ble han sendt til 
Finland for å lede svenskenes arbeid 

med å trekke opp den nye finske gren
sen mot Russland. Ett helt år måtte han 
oppholde seg i det krigsherjede Finland 
"skild från sin hjartans sota fåstemo". 
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I 1737 ble han øverstkommanderende 
over samtlige tropper i Finland, riksråd 
i 1739, generalguvenør i Pommern samt 
kansler for universitet i Greifswald 
1748 og leder av vitenskapsakademiet 
samme år. Som leder av kulturpolitik
ken høstet han stor anerkjennelse. De 
siste årene av sitt liv viet den gamle kri

ger seg mest til vitenskapelige og litte
rære sysler. Han hadde mange kunstner
talenter, først og fremst som tegner og 
miniatyrmaler. Han ble svært populær 
og testament.arte sin store bok- og 
kunstsamling til Stralsund. 

I 1748 ble Lowen generalguvenør i 
Pommern og greve i 17 51. Her fant han 
seg vel til rette og så fram til en rolig 

. 
alderdom. Det fikk han ikke da den 
pommerske krig brøt ut i 1757. "På 
grunn av høy alder og make1ighet" 
mente man han ikke var egnet for le

dende oppgaver i krigen. Del oppstod 
en rekke konniktcr med de utsendte 
svenske offiserende. På slutten av kri

gen måtte han gi fra seg alt ansvar for 
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det lokale militærvesenet. Lowen ble 
også utsatt for alvorlige anklager for 
den pommerske regjeringens adminis
trasjon. Den svenske riksdagen nedsatte 
en kommisjon for å se nærmere på for
holdene uten at det flkk konsekvenser 
for Lowen. 

I 1766 ble han imidlertid løst fra alle 
embeter. Han ble nesten 86 år gammel. 

Kilder: 
0 

Karolinska Forbundets Ars bok 1929 
Krigsarkivet, generalnzonsterrullorna 
(GMR) med kunnskap o,n soldater og 
offiserer 1680-1880 
Personsregister till krigsmannshuskon
toret ankolfzna brev 1684 - 1738 blir 

det for Lowen he,zvist til årgang og 
side: 1722 : 132, 139, 143, 146, 155, 

/60 , l 74 176 

Svensk oppslagbok, bind 18 ( 1951) 

Svenskt biografisk lexikon 

--

--

De norske dragonene går til angrep på svenskene ved Norderh.ov. (Illustrasjonfra boka «Nordens løve, Karl 12. i Norge») 
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Bekakokinga på Tyristrand 
Den nordre delen av 
Tyristrand ble i eldre tider av 
folkevittigheten kalt 
<<Bekaroa>>, og folk derfra had
~e <<bekakokere>> som oppnavn. 
Arsaken til det var grei. Tjære
og bekproduksjon var i tidli
gere tider en betydelig inn
tektskilde på 1yristrand. 
Særlig i den nordre del av byg
da var det ikke langt mellom 
tjæreovnene. Natt og dag steg 
det damp og røk til værs og en 
frisk og sterk lukt bredte seg ut 
over bygda. 

Av BJØRN KNOPH 

Nå er det visst lenge siden sist. 
Gudmund Holthe på Svenskerud, der 

renne ut). På denne bygges først den in
dre ovn (som vist på tegningen). 
Deretter murer man opp den ytre ovn. 
Avstanden mellom ovnene skal være 3 -
4 fot - i alle fall ikke større enn at ilden 
overalt kan slå om den indre ovnen. 

Den indre ovnen har en dør som fyr
bøteren bruker når han stabler opp tyri
veden. Den ytre ovnen har to dører som 
brukes når man legger i veden som som 
brukes til oppvarming av den indre ov
nen. 

4000 steiner 
Det går med omtrent 4000 steiner til 
begge ovner, og en murmester med 
håndlanger bør kunne mure opp tjære-
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der er tatt vare på en tjæreovn, forteller "t.. 

at den sist ble brukt en gang rundt 
1945. Råstoffet var fururøtter eller top
pen av furutrær, og rftstoff var det ncJk 
av på Tyristrand - noe navnet forteller. 
Ordet tyri og tjære er for ø, rig bc,li.:k
tet, forteller Riksmålsordboken. Da er 
det kanskje ikke så rart at tyristranding
ene ble eksperter på å brenne tjære og 
bek. Det var helJer ingen tilfeldighet at 

«Polyteknisk Tidsskrift» i 1858, for 140 
år siden. brakte en artikkel om hvordan 

hauger for så å bli kjørt ned om vinte
ren. Man kan regne med fra seks til ti 
dagsverk for å bryte opp og dra sam
men tyri til en ovn - alt etter hvor mye 
tyri det er og dagens lengde. Dette ut

gjør omtrent tre vinterlass, og ved siden 
av brukes tre lass kubbeved av omtrent 
fem alens lengde. Denne veden firklø
ves ved ovnen. Tyrien kløves som al
minnelig små kakkelovnsved og stables 
i den indre ovnen i så faste lag som mu
lig. 

Man begynner nå å fyre bakfra med 
små ved og legger etter hvert inn grove
re ved. Etter et døgn kan man anvende 
hele kubber. Etter ennå et halvt døgns 
tid vil ovnen i alminnelighet være ut-

man utvant tjære på Ringerike. 
Foranledningen var en oppfordring fra 
en mann fra Vinje som mente at det var 
for galt at Norge importerte tjære når 
man vet hvor mye råstoff som er å finne 
rundt om i våre skoger. Telemarkingen 
bemerket at det er «anledning til at for
undre sig over, paa hvilken ødsel og 
mindre fornuftig Maade tjæren udvin
des, maaskei de tre Fjerdedele af vore 
Skovbygder paa den ældste primitive 
Maade ved Turujkell («Tjørehjell», Ivar 

Tjæreovnen på Svenskerud. Nakkerud. (Foto: Bjørn Knopl1) 

Aasen.») 
Dette var bakgrunn for at tidsskriftet 

ga en detaljert beskrivelse av hvordan 
mange tjæreovner på Ringerike var 
bygget. Kort fortalt og på vår tids rett
skrivning var beskrivelsen denne: 

Til byggeplass velges et flatt og jevnt 
skrånende berg (slik at tjæren lett kan 

ovnen på en uke, forteller artikkelen. 
Det brukes vanlig. ikke i Id fast murstein. 
Når de står under et ordentlig tak, bør 
ovnene kunne stå minst et snes (20) år. 
Det heter videre at «paa Ringeriget reg
nede man før de sidste Aars Stigen i 
Arbeidsløn og Materialpriser en fuld
stændig Tjæreovnen med tegltækket 
Hus at komme på en 50 Spd. (Specie
daler) 

Artikkelen forteller videre at tyrien 
gjerne brytes om høsten før frosten 
kommer, og så dras den sammen med 
kjelke på den første snøen til større 
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brent. Det ser man lett da tjære og 
damp slutter å renne ut av turen fra den 
nedre del av ovnen 

To tønner tjære 
Når man begynner å brenne kommer 
det først vann og lys tjære som kalles 
kvae. Deretter kommer det god og full
stendig tjære som opptømmes mens den 
ennå er lunken og lettflytelig. Av god 
tyri kan man påregne to tønner av hver 
brenning. Av kull kan man neppe på
regne mer enn ni til ti tønner per ovn. 

Vil man brenne skipsbek helles tjæ-

• 



ren i en innmurt malmgryte. Denne fy
res det under mens man stadig rører om 
til beket har fått passende seighet, for
teller den 140 år gamle artikkelen. 

Gunnar Tveitens bygdebok for Hole 
herred som kom ut i 1914, omtaler også 
tjære-og bekbrenning. Tveiten forteller 
at dette var å regne som en hjemmein
dustri som beskjeftiget en stor del av 
bygdas arbeidsfolk. Den tid ble det ikke 
betalt mye for denne «sorte vare», men 
da det var trangt for arbeid, var likevel 
tjærebrenningen god å ty til. Til det 
kom at tjærebrenneren fikk tyrivirket 
gratis. Det eneste vederlag han ga, var 
kullene som var igjen og som ble brukt 
som smedkull. Til tross for en liten dag
lønn, ble tjærebrenning betraktet son1 
en sikker og god levevei. 

Når ovnen var gjennomvarm, begynte 
det å frese damp ut gjennom avtap
pingsrøret (tuta). Ville man 11å ta 1ja!rc 
olje, som bruktes som et uunnværlig 
medikament, ble bare en pinne -;alt inn i 
tuta og langs denne avsatte dampen tjæ
reolje som fra enden av pinnen dryppet 
ned i et kar. 

Brenningen pleide å vare 25-30 timer. 
Brenneren måtte være til stede både 
natt og dag, men han kunne dorme litt 
på benken inne i tjærehuset om ikke 
noe uforutsatt inntraff. For å nytte tiden 
kunne han passe bekgryten om dagen. 
Bekgrytene var gjeme så store at det 
kunne kokes 10 - 12 bismerpund om 
gangen. Et bismerpund var 5,9 kilo. 

Vanskelig bek-koking 
Å koke bek var ansett for å være et van
skelig arbeid som krevde stor årv5ken
her. Gryten måtte ikke «bause» - koke 
over. Det måtte heller ikke komn1c var
me av noe slag over gryten. Da tok <let 
med et blaff fyr i den len antendeligc 
gassen. Tok det først fyr i bekgryten var 
det nesten uråd å slukke. 

Når tjæren hadde kokt en stund ble 
det helt en liten prøve i snø eller vann. 
Stivnet det og ble ble sprøtt, var det 
passende som skipsbek. Skomakerbek 
trengte lengre tid. Det var ferdig når det 
kunne tygges uten å klebe ved tennene. 
Skomakerbeket ble helt på never.kruk
ker og solgt for fire-fem skilling per 
mark (250 gram). Det syntes man var 
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god fortjeneste, men det ble ikke omsatt 
mye skomakerbek. Det var skipsbek 
som var den store salgsvare. Skipsbek 
ble vanligvis betalt med en mark per bi
smerpund (5,9 kilo) Etter dagens penge
verdi var det vel 30 kroner. Om en ovn 
ble brendt 20 ganger i året, ble produ.k
sjonen 600 bismerpund. Det kunne gi 
en fortjeneste på 480 kroner, skriver 
Tveiten i 1914. Etter dagens pengeverdi 
er det ca 18 400 kroner. 

Om vinteren stevnet det ene beklass 
etter det andre når isen var farbar, inn
over til Lier og derfra videre nedover til 
kystbyene Drammen, Holmestrand, 
Tønsberg og til dels Sandefjord. 

Tveiten forteller at tjærebrenningen 
var en ganske betydelig næringsgre11 og 
brakte mange penger inn i bygda. Det 
forteller den n1angf oldighcl av tjtcrcov
ncr ,o,n var i virkso111hct. «Oct va, 
l>vncr pf't Skarvhclll'n, l ·'a•gri-l ~ngcn. 

ll<>rdre Opsahl, I lc1crcn, Opsahlbraatcn. 
Øvre Braaten, Kauserud, Pjaakcrud, 
Pjaaka, V ælertangen, Grytingsvolden, 
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Skaug, Lutevolden, Lenasnarbraaten, 
Aasterud, Svenskerud, Allergot, Engen, 
B jerkerud, Berggaarden, Karlsrud og 
Kolkind, men paa Gaarud var det to og 
paa Skamarken tre ovner.» 

Vitalt for skipsverftene 
De dansk-norske konger var meget in
teressert i norsk tjærebrenning, og den 
aktive kong Christian IV skrev eksem
pelvis i 1622 til et av de norske len at 
«da bede vi dig og vilde, at du til steder 
bøndeme sammested tjære at brænde 
og derved deres næring og fordel at 
søge>>. Tjære og bek var meget viktig 
for skipsbyggingen. Tjære ble brukt til 
å impregnere treverk. Bek ble brukt til å 

tette skipsdekkene. Først ble det drevet 
eller slått drev av fiber ned mellom 
plankene. og deretter ble det helt flyten
de bek over. 'l'ilsvarende ble det smurt 
varm bek på skipssidene. Bek var en 
viktig cksponvare for Sverige og Norge. 
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Tjæreovn fra Ri ngerige 1 I 30 af den sande Størrelse, heter det i bildeteksten ti I illus
trasjonene fra Polyteknisk Tidsskrift, nr. 1 i 1858. 
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• 
atra l en - en viktig inntektskilde 

or Ringeriksbøndene 
På slutten av 1700-tallet lå 
milerøyken tjukk over 
Krokskogen. Masovnene gikk 
for fullt ved Bærums Verk. Til 
framstillingen av jern trengte 
verket trekøl. Den var det bøn
dene i området rundt som pro
duserte og leverte. I 1779 var 
seks av ti leverandører fra 
Hole, Norderhov og Haug. For 
ringeriksbøndene ga trekøl
brenninga en kjærkommen bi
inntekt i en tid på året da går
den hjemme ikke krevde så 
mye. 

Av GUDMUND BAKKE 

I dag ligger hundrevis av kølabonner 
over hele skauen som minnesmerker 
over våre forfedres slit for det daglige 
brød. :Fra Bærums Verk ble startet opp i 
1610 og fram til eventyret var slutt i 
1872, ble det brent trekøl på Krok
skogen. På slutten av 1700-tallet 
var virksomheten på sitt høyeste. Da 
hadde Norge tilnærmet monopol på å 

levere jern til Danmark, og bøndene og 
jernverket hadde et felles avhengighets
forhold. Leverandørlister som er funnet 
i Bærums Verks arkiv for årene 1777 og 
1779 gir ny og interessant informasjon 
om bøndenes kølabrenning for 200 år 
siden. I 1791 tok Peder Anker over 
Bærumsverket, og en del av trekølpro
duksjonen ble da samlet i skogene som 
tilhørte hans Bogstadgods, som lå nær
mere verket. 

I 1840-årene hadde jernverket i 
Lommedalen igjen en god periode. 
Jernproduksjonen var minst like stor 
som på slutten av 1700-tallet, men køl
forbruket mindre på grunn av bedre tek
nologi i produksjonen. 

Trekøl var nødvendig 
Det var Christian 4. som startet opp 
Bærums Verk i 1610. Rundt 1614 reg
ner man at framstillingen av jern kom i 
gang. Men det var da den første masov-

Slike kølamiler ble det bre nr Jiundrevis av på Krokskogen for et par hundre år 
siden. (Bildefra boka "Krokskogen" - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1977). 

nen i Norge ble bygd i Bærum i l622, 
at produksjonen kom opp i et visst om
fang. Fra 1624 ble Bærums Verk drevet 
av private eiere. 

Ved de ga111lc bergverkene hadde tre
køl to funksjoner i prosessen. Kølu tj~n
te som reduksjonsmiddel som løste opp 
oksyder, slik at en fikk reinere og ster
kere metall. Dessuten ga brenning av 
køl tilstrekke] ig høy temperatur til å 

smelte metallet. Til framstilling av tre
køl trengte man trevirke, altså skog, og 
dette ble løst ved at verket i 1627 fikk 
en såkalt 4 mils "cirkumference". Dette 
var en førsterett til å nytte skogen i en 
fire mils omkrets rundt verket, også den 
skog som var i privat eie. 

Det var i første rekke i Kongens 
Allmenning kølabonnene ble anlagt. 
Det var profesjonelle kølabrennere som 
sto for framstillingen på 1600-tallet, de 
aller første var svensker og tyskere som 
etter hvert lærte opp bygdefolket. 
Naturlig nok ble skogen først snauhogd 
i områdene nærmest verket. I 1680-åre
ne korn bondebefolkningen med i køl
produksjonen for alvor. Det ble lovbe
stemt at bøndene i et verks sirkumfe
rens hadde plikt til å levere køl mot be
taling, og bergverkene hadde fortrinns
rett til trevirket i sine sirkumferenser. 

Etter utskiftningen av Krokskogens 

AJlrnenning i 1816-23 fikk Bærums 
Verk eiendomsrett til den sørvestre del 
av den tidligere allmenningen, mens det 
øvrige ble skiftet ut på bøndene i Hole, 
Norclerhov og Haug. At bøndene kunne 
brenne kølmilcr i egen skog, ga enda 
mer i pungen enn om køla ble brent av 
tømmer som ble hogd i Kongens 
Allmenning. 

Køla veier 
I 1773 overtok Conrad Claussen 
Bærums Verk. Han var en framsynt 
mann som innså at verket i løpet av få 

år ville få for lite køl til å holde produk
sjonen oppe, og utover i 1770-åra inn
gikk han avtale med ringeriksbønder 
om levering av trekøl. Bærums Verk 
eide selv mange gårder og mye skog, 
og leilendinger og bygselmenn hadde i 
en årrekke vært forpliktet til å produse
re et visst kvantum køl til verket. 
Dersom leilendingen ikke overholdt 
denne forpliktelsen, risikerte han å mis
te bygselen. Men nå var det ikke mer 
skog å ta av nærmest verket, og derfor 
skuet Clausen nord- og vestover, mot 
Krokskogen og Ringerike. En stor del 
av verkets sirkumferens lå i Kongens 
Allmenning på Krokskogen, og her var 
det fritt fram for bøndene å hogge mile
ved og brenne trekøl. I avtalen mellom 
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Clausen og bøndene lå det at verkseie
ren skulle bygge et veinett, og det var 
ikke minst i hans tid som verkseier at 
det primitive veinettet på Krokskogen 
ble utbygd. 

I tillegg til leverandørlistene, er det i 
Bærums Verk arkiver funnet et kart fra 
1770-åra som viser hvor de enkelte 
kølabonnene lå. Her er også transport
veiene fra kølabonnene til jernverket i 
Lommedalen inntegnet. Mange Hole
og Norderhov-bønder hadde lang vei å 
kjøre. Flere av dem hadde 18-19 km på 
dårlige veier før den verdifulle lasten 
kunne leveres ved verket. 

Ny inntekt 
For bygdefolk var trekølbrenninga kort 
og godt en ny inntektsmulighet. 

KØ LAB RENNING 

Jordbruket ga ujamn sysselsetting gjen
nom året, og denne muligheten for å få 
betalt for egen arbeidsinnsats, tjeneste
folk og hest i tider som falt utenom de 
trav leste onnene på gården, var en stor 
fordel. Husrnennene vokste raskt i an
tall på 1700-tallet, og det var ikke lett 
for dem å få annet betalt arbeid om vin
teren, da milene som regel ble brent og 
trekøla transportert til verket. 

Det var først og fremst husbonden på 
gårdene som sto ansvarlig for kølleve
ransene. Men enkelte husmenn, både på 
plasser innpå skauen og nede i bygda, 
var selvstendige leverandører og holdt 
egen hest. I 1779 var husmennene 
Halvor Fekjærstuen og Paul Skrangledalen, 
under henholdsvis Fekjær og Søhol i 
Hole. selvstendige kølleverandører til 

vordan lage trekøl 
En kølabonn ble som regel plassert 

langs en transportvei som var felles tor 
mange bonner. Vekta av trekøl er bare 
fjerdeparten a\ vanlig ved, derfor var 
det en fordel å brenne køla ferdig ute i 
skogen. Det meste av trekøla ble brent 
om vinteren, og da var det også. lettest å 
transportere køla til verket. 

Hvis det ikke var for tørt i skogen. 
kunne nok enkelte miler bli brent på et
tersommeren og høsten. Og litt køl kun
ne bli kjørt fram på sommerføre der det 
var gode veier, men det meste av produk
sjonen fulgte hovedmønsteret. Det kan vi 
se av tabellen om bøndenes årsplan. 

Undersøkelser har vist at man regnet i 
underkant av l 00 dagsverk på å produ
sere ei kølmile. Og da er både i,;tandsct 
ting av miletomta. hogging og I ra111kJ~) 
ring av ved, stabling av mila inkluch.:rt 
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<lekking rnc<l granbar <>g jc>r<l. sa1t1t sel
ve brenninga. tatl n1ed. I tillegg kom 
cirka 20 dagsverk til transport av køla 
fra bonnen til jernverket. Ei gjennom
snitts mile var på cirka 150 kubikkrne
ter, den var rundt tre meter høg og 10,4 
meter i diameter ved milefoten. Ei slik 
mile ga cirka 70 kubikk.meter ferdig køl. 

Best med gran 
Alle treslag kan brukes til kølabren
ning, men gran gir det beste resultatet. 
både på grunn av vedens egenskaper og 
fordi grana er rakere enn andre treslag. 
Krokete ved er darlrg n1ilcvcd. Bj,>rk:i 
har for stort fosforinnhold. son1 gir d-'r
lig jern. 

De norske bergverkene hadde c)pp1 in
nclrg førsterett til ut11yttclsc av sk<>gcn. 
,-r,c..:11 Ul<>Ver på 17()()-ta I let bcg}'nlc 
Kt>ngcn <>g anclrl.! sktigcicrc ., ft\ slclre 

Kø/mile og ;,,ilekoie (etter tegni11:r: av Hans Holmen 1912. 

innt~kt~r VL'd salg 
av trclnst fra sag
industrien. 1:r:1 
173(, hie det der
for hcs1cn1t at 
bare "n1indrcver
dig" trevirke 
skulle brukes til 
trekøl, mens sag
tømn1er skulle ut
nyttes til trelast . 
Men kontrollen 
med dette var gjent?;tr i Hedr11n1 b~;.r:debok). T1ifter etter mifekoierftnnes ved 

n1ange kølabånner. nok så som så. 
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jernverket og hadde sin egen bonn. Men 
de langt fleste var bønder. For storbønde
ne var det nok husmenn og tjenestefolk 
som sto for det meste av produksjonen, 
men småbøndene måtte trå ril sjøl, med 
hjelp av familien. 

Slutten 
Nedgangen for jernverket i 
Lommedalen startet ved krigsutbruddet 
i 1807. Med krigen mot svenskene 
1807-14 og de mange nødsårene i sam
me periode, var verkets glansperiode 
over. Fra rn id ten av 1800-tallet ble 
dessuten trekøla i økende grad utkon
kurrert av importert steinkull. En æra 
var over for kølabrennerne på 
Krokskogen. og snart for hele jernpro
duksjclncn ved Bærun1s Verk. 

l)ct var heller ikke lett å kontrollere hva 
slags trær so1n de mange kølabrenneme 
brukte i milene sine. 

I gamle protokoller og overleveringer 
fra 1700-tallet hører vi ofte om en nær
mest fullstendig uthogging av 
Krokskogen. Det er imidlertid grunn til 
å tro at dette er noe overdrevet. 
Uttalelsene om avskoging som vi mø
ter, bygger trolig på et helt annet vurde
ringsgrunnlag enn vi bruker I dag. Når 
de grøvste stokkene i den opprinnelige 
urskogen var hogd, an~a de kanskje 
sJ..ogcn for "to1nt", uten at de hadde 
~ .. c ri ig hegr~p 0111 gjcnvcJ.. ')ten. 

.J(•rd ()g vann 
t;,,,.,t ,nåtle ,nan finne en egnet plass. 
l!l>lllll.!n burde I igge på jordbunn i tørt 
IL'ntlc, rned lett tilgang til jord til å dek
ke n1ila med. Det var en fordel om det 
var bekk eller vann i nærheten av bon
nen. og den burde ligge på en lun plass. 
Og ikke minst viktig: Transportveien 
fra bonnen burde ikke være for ulendt. 

Mileveden ble stort sett hogd i leng
der på 2,5-3 meter: og reist stående med 
den grøvste enden ned. slik at mila ble 
smalere på toppen enn nede ved foten. 
Veden måtte stå tett i mila. og helle mot 
midten (ca. 60 grader), slik at dekning
sjorda på sidene ble I iggende og var 
tett. For at mila skul le stå støtt, måtte 
det være like mye ved på alle kanter av 
midtstokken. Når mileveden var reist, 
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skulle mila dekkes, først med granbar, 
så med jord. Barlaget var cirka 15 cm 
tykt på sidene, 30 cm på toppen. Det 
var heller ikke lite jord som skulle til, 
cirka I 5 cm lag på sidene og 25 cm på 
toppen. Til ei mile av vanlig størrelse 
kunne det gå med mellom 20 og 30 ku
bikkmeter med jord, og det var tungt ar
beid. Groper der jord ble hentet , er fort
satt synlige rundt mange kølabonner. 

Brenninga 
Og så var det klart for selve kølabren
ninga. Kølabrenning i ei mile er en tørr
desti llasjonsprosess under høy tempera
tur (cirka 500 grader Celsius) der gasser. 
vann og andre væsker blir drevet ut av 
veden. Når den er ferdig, er den blitt 
svart og inneholder cirka 90 prosent kar
bon (kullstoff). Den veden som blir køl, 
er altså varmet opp. ikke brent. Cirka 25 
prosent av den totale vedmengden i mila 
brenner opp for å skaffe varme til de res
terende 7 5 prosent. 

Det var J1øytid når mila skulle tennes, 
som regel ved at det ble laget et bål oppe 
på mila, og deretter rakte man glohaugen 
ned gjennom et tennhøl som var lagt 
som en kanal fra toppen og ned langs 
midtstokken i ,nila, "kongen". 

Det var ikke enkelt å brenne ei kølmi
le. Mange var det nok som selv sto for 
det meste av arbeidet i forkant, men det 
å passe selve mila gjennom de to-tre 
ukene det vanligvi tok før jobben var 
gjort, var ikke n9e alle klarte. En leilen
ding under Bærumsverket i 
Lommedalen, Hans Pedersen By, hadde 
to kølabonner i lia mellom Trehømingen 
og Småvanna. Sammen med sønnen sin 
hogg han veden og kjørte den fran1 til 
bonnen. Derimot synte han nok ikke at 
han hadde kon1petan e til å brenne mila, 
så han leide Kri ten Storflåtan til å gjøre 
det arbeidet. Så kjørte han sjøl køla til 
verket. 

Dag og natt 
Mila måtte passes dag og natt, og det var 
ikke snakk om å forlate plassen før job
ben var gjort. Ofte hadde kølabrenneren 
med seg en unggutt, en medligger, til 
hjelp. De måtte passe på at veden ikke 
brant opp, at tilførsel av luft til mila ble 
regulert, at lekkasjer ble tettet med bar 
og jord, og at ny rnileved ble lagt inn der 
det oppsto hulrom. [ det hele tatt: En kø
labrenner måtte alltid være på vakt. Ofte 
måtte han opp på miJekollen (toppen av 
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mila) for å slukke branner og fylle på 
jord der mila hadde "slått" seg. Det var 
ikke farefritt, det er nok av historier om 
kølabrennere - også i "våre" skoger 
som falt i mila og brant opp. I 
Ringerikes Blad 20. de ember 1952 for
teller Jon Guldal om Christian Jacobsen 
Skrangledal, 54 år gammel, som faJt i en 
n1ile på Krokskogen 30. mars 1844. Han 
kom fra Skrangledal på Røyse, plass un
der Søhol og eget bruk fra 1839. 

Etter to-tre uker var mila ferdigbrent. 
Kølabrenneren kunne selv styre hastig
heten på prosessen. Ei gjennomsnittsmi
le på 150 kubikkmeter burde brenne 
minst to uker, helst tre. Med tynt jordlag 
gikk prosessen fortere, og køla ble dårli
gere. Når en ser på beliggenheten til fle
re køla bonner i dag, er det lett å forstå at 
mangel på jord førte til at brenninga ofte 
gikk raskere enn den burde. Conrad 
Claussen på Bærums Verk klagde over at 
noen brant mila på ei uke! 

Da trekøla var ferdig, ble lufttilgangen 
hjndret ved at alle høl i jordlaget ble 
stengt. Dagen etter begynte rivingen av 
mila. Køla var fortsatt varm, så de måtte 
gå forsiktig fram så køla ikke skulle ta 
fyr når den korn i kontakt med luft. 
Derson1 det var vinelv.er, burde de vente 
med å rive mila. V,tnligvis var dette jobb 
for to-tre mann, og i tillegg måtte en gå 
vassmerr - bære vann til å slukke med, 
dersom køla tok fyr. 

Lang vei 
Transporten til jernverket foregikk stort 
sett med hest, i en stor trekorg på slede. 
Kølkorgene ble flettet av lange, rynns
kjærte greu1er av hassel eller andre mju
ke tre lag. Kartet fra 1770-åra er utyde
lig og noen steder vanskelig å lese, og 
viser 11 hovedveier til Bærums Verk fra 
kølleverandører i Asker, 
Lier, Bærum, 
Sørkedalen. Hole og 
Ringerike. Det innehol
der avstanden til verket 
fra hver enkelt bonn, og 
navnet på den som var 
ansvarlig for kølabon
nen. Særlig er en del av 
navnene lite lesbare. 
Lengden på alle køla
veiene til Bærums Verk 

Mda etter 12-15 
dagers 
llrenn1ng 

Ved 

transpo.rten, slik at de som hadde bonner 
lengst unna, stilte likt med dem som var 
nænnere verket. I gjennomsnitt utgjorde 
transportutgiftene en fjerdedel av verkets 
totale utgifter for å skaffe trekøl. 

Fire av kølaveiene på kartet kom fra 
Hole og Norderhovs del av Krokskogen 
(i parentes er anført avstand for den in
nerste kølabonn ved hver vei, samt antall 
bonner langs veien fram til verket): 

* FJaksetrene - Toresplassen -
Kjaglidalen (18,6 km - 122 bonner). 

* Fra Krokkleiva langs gamle 
Ringeriksvei (18,4 kn1 - 91 bonner). 

* Fra Fjellseter/Retthellseter langs 
Lomma (18.9 km - 133 bonner). 

* Lauvliaområdet - Trehømingen -
Aurvann (17,3 km - 91 bonner). 

Det er tradisjon for at mye køl til 
Bærumsverket kom langveisfra, både fra 
Tyristrand. Modum og Lier over 
Tyrifjorden, opp skar og bekkedaler i 
Krokskogens vestbrant og videre over 
skauen til Lommedalen. Men det var i 
hvert fall ikke tilfellet i slutten av 1770-
åra, da kun to kølaveier helt nede fra 
Tyrifjordens bredder er inntegnet på kar
tet. Den ene gikk opp ved Vefsrud i Lier, 
den andre gjennom Krokkleiva. 
Levera11dørl i stene inneholder heller ikke 
navn fra Modum ellerTyristrand i disse 
årene, og fra Lier er det bare to leveran
dører i J 779, fra Vefsrud og Linneberget. 
Men de mange veiene i Krokskogens 
vestkråninger kan nok ha vært nytta til 
kølakjøring i andre perioder. Det er nep
pe tilfeldig at den gamle veien gjennom 
Krokkleiva (Sørkleiva) ble kalt 
Moingveien før Peder Anker ferdigstilte 
Den nye bergenske kongevei der i 1805. 

Køllen 

1. : :11 '1 I 
Ved · ' /i I! 
' I I 

' I i I ' I 
I I 

Mila etter 1-2 dagers brenning 

Mila etter 12-15 dagers brerin,119 

O 1 2 3 meter 

' 

Ved 

Brøstet eller 
brynet 

Stubb Oord) 
og bar 

Mile foten 

ble oppmål i 1772-73 
av verkets betjenter, 
med hjelp av bøndene. 
Verket betalte for 

/·1g. J Mil.i i 2 /,;.ser av brenninga. 

Kølrr1ila i to faser av bre,zninga. ( Fra Norsk 
Skogbruksn1t,seutrzs årbok nr. 14, Elverunz 1996). 
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Flest leverandører ra Ringerike • 

I 1779 var seks av ti le,,eran
dører til Bærums Verk fra 
Ringerikssiden av Krokskogen. 
Men ringerikingene leverte 
bare i overkant av 40 prosent 
av det totale kvantum køl til 
jernverket det året. Hole hadde 
imidlertid noen storleveran
dører. • 

"Liste over Kulle-Leverancen til 
Bærums Jern-Werk udi Aaret 1779" 
viser at av totalt 216 leverandører, var 
127 fra Ringerike. 87 var fra Hole, 21 fra 
Norderhov og 19 fra Haug. Lista viser 
levendørenes døpenavn, farsnavn og bo
sted. transportvei og levert kølmengde. 

I gjennomsnin leverte kølabrenneme i 
Hole 79 kubikkmeter hver. mens det til
svarende tall for Norderhov og 
Haugsbygda var 55,2 kubikk1netcr. De 
la.nge avstandene var nok årsaken til at 
Holebøndene leverte større mengder. 
Verkets største kølleverandører var 
hjemmehørende i Østre Bærum. De le
verte i gjennomsnitt 180,5 kubikkmeter, 
Lommedalen 152,2, Vestmarka 128,9, 
Asker 115,6, Sørkedalen 115,5 og Lier 
97, 1 kubikkmeter. 

Holeværingene 
Størst av Jeverru1dørene fra Hole var Iver 

Jacobsen Vik. Han leverte hele 251,4 ku
bikkmeter fra ine tre miler, om lå hen
holdsvis J0,6- 12,l og 17,9 km fra 
Bærumsverket. Og kara på Vik kjente 
nok bransjen - Tvers svigersønn 
Christopher var også en betydelig leve
randør i 1779. Med to 111 i ler som lå 9 ,2 
og 15,4 km fra verket, leverte han 156,4 
kubikkmeter trekøl. 

En annen holeværing, Jens Andersen 
Stadum, leverte 196,2 kubikkmeter, og i 
listene er oppgi.tt at transportveien var 
11,5 km. Han brant nok to eller tre miler 
ved siden av hverandre, den godeste 
Jens. Ole Arnesen Lore (190,5 kubikk
meter) drev også en betydelig virksom
het. Han hadde den ene av sine bonner 
mellom Kampesetra og Sørkedalen. Det 
var lang vei hjemmefra. På kartet finner 
vi ellers hele tire bonner som tilhørte 
Han~ Olsen G jesvold. To av dem Il\ 16 
kn1 fra jernverket, i området mellom 
Fjellsetra og Retthellsetra. De to øvrige 
lå nænnere, i lia mellom Langebru og 
Lomma. En av dem står avmerket på ut
skiftingskartet til Krokskogen 
Allmenning i J 823, og da het den fort
satt GjesvoJd Kullehund. En god bonn 
ble nok brukt mange ganger, så lenge det 
var nok trevirke i nærheten. 

For bøndene i Norderhov og Haug ble 
det lengre vei, og mindre kvantum. Nils 
Halvorsen Berg fra en av Berg-gårdene i 

,,f ,, .,.. .,,, 
-;;r,,4': ., • 

1i7 
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Haugsbygda leverte bare 23,2 kubikk
meter, men hadde 18 km transportvei til 
Bærumsverket fra bonnen sin. Kartet vi
ser at den lå i Løv lia-traktene. Dersom vi 
går ut fra at Nils kjørte med slede og ei 
kølkorg som tok 9 tønner køl, vil det si 
at han måtte gjøre 15 vendinger fra 
Løv lia til jernverket før han hadde full
ført jobben. Ni Is Halvor en. Berg var 
tipp-tipp-tipp-oldefar på farssida til han 
som skriver disse linjer. Opplysningene 
fra arkivet på Bærums Verk skaper Jitt "ba
lanse" i slekta: Som mange andre ringeri
kinger er han på morssida av kølabrenner
slekt fra Hedalen og Ådal. Det renner nok 
kølabrennerblcxl i de fleste av oss! 

Småleverandører 
Vi har nevnt de store leverandørene. 
Men det var også mange små. I listene 

9 

fra 1779 er Samuel Stiksrud fra As bygda 
jernverkets minste leverandør, med 5,8 
kubikkmeter trekøl fra en bonn som lå 
18 km fra verket. For det fikk han utbe
talt 255 skilling, eller i overkant av 10 
kroner. Det er i1nidlertid lite trolig at de 
små leverandørene hadde tilsvarende 
små miler. Av små miler ble det stort 
svinn, n1ye brant opp. Helst gikk flere 
småleverandører san1men om ei mile. 
Eller de brant ikke hvert år, men fordelte 

· leveransen over flere år for å holde seg 
til et avtalt årlig kvantum. 

Også husmenn og skogfinner leverte 
trekøl. Vi nevnte husmann Paul Larsen 
Skrangledalen i Hole, som leverte 21,7 
kubikkmeter og kjørte 17 ,9 km f,a bon
nen sin. Skogfmnene Peder Thores-

• 

plassen, Christopher Torvet og 
Christopher Mathiassen Holmevanns
plassen levene også køl i 1779. Da køla
brenninga gradvis gikk tilbake utover på 
1800-tallet, ble mye av livsgrunnlaget 
borte for skogfinnene, og plassene på 
skogen ble etter hvert avfolka. 

Hva tjente de? 
I ei kølmile på 150 kubikkmeter ble det 
produsert cirka 70 kubikkmeter ferdig 
køl. Måleenheten som ble brukt ved alle 
bergverk var en lest, som utgjorde cirka 
1,93 kubikkmeter. Ei kø1korg som ble 
brukt til transport og måling av køl, var 
vanligvis en lest ( 12 tønner). Ved 
Bærumsverkct kjørte de 1ned mindre 
korger (9 tønners lass) til godt ut på 

• 
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1800-tallet, antakelig på grunn av krong
lete og dårlige veier. 

I 1779 leverte 2 16 leverandører hele 
14.750 "bærumslester" a 1,45 kubikkme
ter, det vil si like mange lass. I gjennom
snitt sto hver leverandør for 68 lass. 
Dette tilsvarte 306 miler av gjennom
snittsstørrelse ( l 50 kubikkmeter) eller 
1,4 miler pr. leverandør. Og for kølakjø
reme ble det mange vendinger og stor 
trafikk utover vinteren. Med et årlig for
bruk på cirka 15.000 lass ved Bærums 
Verk på slutten av 1700-taUet, måtte det 
komme ett lass for hvert andre til tredje 
minutt i den travleste tida på vinteren. At 
det ble kappkjørt for å komme lengst 
fram i køen, er det liten tvil om! 

Men hva satt bøndene igjen med? Var 
det verdt slitet? Beregninger viser at 
hver leverandør j gjennomsnitt h.adde 1,4 
miler, og selv om det var "storentrepre
nører" også i denne bransjen, hadde det 
store flertal l .nok med å brenne ei mile i 
året. i følge regnskapene for BærL11ns 
Verk i 1779 fikk de 21 6 leverandørene 
utbetalt i alt 10.152 riksdaler, det vil si 
47 riksdaler ( 146 kroner) i gjennomsnitt 
for produksjon og transport av de 68 las
sene som et gjennom nitt på 1,4 miler 
ga. Dette tilsvarte verdien av 7 - 9 kyr. 

Det var nok en ekstrainntekt som kom 
godt med i de mange bonde- og hu -
mannsstuene i Hole, Norderhov og 
Haugsbygda. 

• 

Bøndenes årsplan 
Oversikten viser hvordan bøndene kunne ]egge opp arbeidet når de 
samtidig drev gårdsbruk og var kølab.rennere: 

0 0 

MANED ARBEID MED TREKØL GARDSARBEID 
Mai 
Juni Hogge kølaved 

Gjøre klar bonn 

Våronn 

Slåttonn Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Desember 
Januar 
Februar 
Mars 
April 

Skuronn 
Innhøsting 

Kjøre ved til bonn 
Sette opp og dekke mila 
Brenne mila 
Kjøre køl til verket 
Kjøre køl til verket 

Kjøre ut gjødsel 

Kilder: 
• 

Jan Martin Larsen: "Det var kølarrafikken som heldt liv ti dom", i Arbok nr. 14 
fra Norsk Skogbruksmuseum (Elverurri 1996). Larsen er tidligere sjef for 
Statens karrverk og i1•rig medlem av Asker og Bærum historielag. I regnskaps
bøker fra arkivet på Bæritms Verk har hanfi,nnet lister over bøndene som le
verte køl til verket. Hans ar!Jeid orrifarrer vir/..somheren ved og rundt alle jern-
11er/.. i N<Jr,e,e. 
Reidar floltveclt: "flistorier jrli Krokskauen" (Oslo 1953). 
H . 0 . Christophersen: "Krokskogeri i gamle dager" (Oslo 1981). 
Fredrik Schja11der: "O ver Krokskogen med kltll til Bcerumsverket 
(heftet "Ringerike" 1974). 

Engang gikk storparren av skauen i kølamilene. (Illustrasjon i Holrvedt, Cfiristophersen,, Hohle: Krokskogen) 



Halvanden Miil fra 
Krogkleven ligger Honefossen. 
Den dannes av Beina eller 
Valderselven, som har sit 
Udspring paa Filefjeld. I de 
ovre Egne av Valders udvider 
den sig i en Række af storre og 
mindre Soer samt ammes og 
næres ved en Mangfoldigbed af 
Bielve fra VaJders- og 
Hallingdalfjeldene. 

Av P. CHR. ASBJØRNSEN 

I Skov bygden Aadalen, et Annex til 
Ringerige, danner den Sperillen, en 

Indso av betyde) ig Udstrækning. der 
har sit Udlob gjennem Kongstrommen, 
et for sit udmærkede Orretfisker, vide

bekjendt Sted. Længer ned danner 
Elven paa en Stræknig af en halv Miil 
flere anseel ige Fossefald, saasom: 
Heensf ossen, Hofsfossen og 

Honefossen. Nedenfor den sidste, kom-

FOSSEN 37 
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one assen 

mer Randselven til, og de lobe nu i 
Forening ud i Tyrifjorden. 

Den Reisende, der besoger Kleven og 

Ringerige, bor ei undlade at besoge 
idetmindste Honefossen, der er det nær

meste og tilgjængeligste af de oven
nævnte Vandfald. I Sommertiden vil 

man finde sig kvæget ved at staae paa 
disse Broer, der fore over Elven og stir
re ud paa de bevægede, skummende, 

hoit opsprøitende Vande, ved at lade sig 
bade af Fossen fygende Vandstov. Dog 

maa man ikke spænde sine 
Forventninger for hoit. Vandmassen og 

Faldets Hoide kan paa langt nær ikke 
maale sig med Sarpens. Fossens per

pendikulære Hoide er 63 Fod, og 
Vandet styrter ingenlunde lodret ned, 

men bruser ud over et ujævnt 
Skraaplan. Midt i dette optaamer der 
sig hist og her af de gultbrusende Vande 

store Klippeblokke, paa hvilke der er 
bygget en Mængde Saugbrug og 
Moller. Hvor disse naturlig Grundpil ler 

mangle, er der opfort store Steen.kister 

for Broer og Bygninger. Det Hele tager 
sig næsten ud som en !iden By midt i 
den vi]de Strom, der trindt om sig kas

ter rygende Dampe, hvori Solstraalerne 

brydes med Regnbueglands. Dronet af 
Fossen lyder langt bort, og hores især 
mod Veirforandringer og i Nattens 

Stilhed meget fjern t. Et Sagn beretter, at 

Anna Colbjom sen benyttede denne 

Omstændighed, for at berolige 
Svenskeme, da de norske Dragoner 

nærmede sig Nordrehaug. Den fjerne 
Larn1 af Rytteriet vakte 
Svenskeoberstens Opmærksomhed. 

"Hvad er det som suser saa? "spurgte 
han. 

"Det er Honefossen, som suser mod 
andet Veir! " svarede Præstekonen. Og 

som et Uveir styrtede Dragoner inden 
kort over de trygge Svensker. 

Kilde: 
I fjorårets hefte gjengav vi P. Chr. 

Asbjørnsen beskrivelse av Krokkleiva i 
1846. Teksten er med i tobindsverket 

"Norge fremstil
let i tegninger" 
som ble utoitt 
for 150 år siden 
av forlegger 
Nils Christia,1 

Tønsberg. Hele 
verket innel10/
der 195 reg
ninger n-zed 
tekster til. 
Tønsberg utga 
også verker av 

Henrik 
Wergeland, 
Landstads 
folkeviser og 
P.A. Munchs 
Norges/1istorie 
SOlll hører med 

1;1 skattene i 

norsk bokheim. 

På vedfoiede Prospekt seer man de for vore Fosse karakteristiske Ko1nbinatione1 aj Broer og Sau,ger og 
Lendser og Render samt Steenkister som GrundJJillerfor Bygrzingsværkerne. 
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• 

At "Gleden" hadde glimt i øyet, kan vi fornemme av fotografiet. 
(Foto: Hole bygdearkiv). 

• 

Mange eldre hole
væringer vil nikke 
gjenkjennende til 
navnet "Gleden''. 
Skomaker Jørgen 
Henriksen var glad i 
en dram og ikke så 
lite av en skøyer. 
Han var født i 1866 
på plassen Bråten 
under Sørum i Hole, 
og bodde som vok
sen på en liten plass 
i nærheten av 
Guriby under Østre 
Rud. Han var en 
bygdeoriginal, men 
en dyktig håndver
ker når han var 
edru. 

Av INGEBJØRG G. 
LILJEDAHL 

Faren Henrik Jensen var 

fra Glederud i Haug, og 

den første som ftkk til

navnet "Gleden". J de 

gamle regnskapsbøkene 

på Mo gård i 
Steinsfjerd.ingen går det 

fram at både Henrik 

"Glæden" og kona Olia 

gjorde mangt et dagsverk 

for Ole Moe i 1880-årene. 

Også broren Peter og søs

teren Mathea arbeidet en 

del på Mo. I 1883 ble Ole 

Moe "omforenet med 

hans Fader" at Peter skul

le jobbe som tjenestegutt 

på gården fra 14. april 

1883 til 14.april 1884, til 
en årslønn av 7 spesidaler 

(28 kroner) og litt klær, 

blant an11et en bonjour, et 

par støv ler og et par sko . 

• 



Noen år seinere ble Peter funnet druk
net i Mostjernet. Kjærlighetssorg lå til 
grunn. 

Ungkar all s in dag 
Jørgen levde av å gå rundt på gårdene 
og lappe sko og sette i stand seletøy. I 
folketellinga 3. desember 1900 satt han 
på søndre Gjesvold og reparerte sko. 
"Jørgen Henriksen, ugift, skomager for 
egen regning, født 1866", står det i lis
tene. "Gleden" var ungkar all sin dag, 
men en gang flkk han besøk av selveste 
sognepresten. Han far sjøl hadde fått 
høre at Gleden hadde et kvinnemennes
ke boende hos seg. Og det gikk ikke an, 
når han ikke var gift n1ed henne, mente 
presten. Gleden hadde svar på rede 
hånd. "Me-me-mei bekjent, så har sog
nepresten også sin husholderske», 
svarte Gleden, som stammet. 

Både Jon Guldal og Peter Lyse har 
samlet historier om Gleden, og enda 
flere går på folken1unne. Hans kjærlig
het til flaska går igjen i mange av histo
riene. Hadde Gleden noen kroner til 
overs, gikk turen til Hønefoss og samla
get for å få slukket tørsten. Han tålte 
lite, ble som regel full av en flaske. 

På hjemvei fra Hønefoss en gang 
måtte han legge seg i veigrøfta på 
Trøgstad-kastet og "hvile". Major 
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Hvoslef på Tandberg, som kom forbi, 
stoppet da han så karen i grøfta, og 
purte hvem han hadde æren av å hilse 

på? ''Fi-hine følk bruker å presentere 
seg fyst", svarte Gleden. "Jeg er major 
Hvoslef på Tandberg, jeg. " "Og jeg er 
s-s-skomakennester Henriksen frå 
Hole. " svarte Gleden. 

Pinsefest i Sundvollen 
Mest kjent er kanskje historien om da 
han drakk seg full i Sundvollen en pin
sehelg. Han ravet rundt og sang, for
nærmet ingen, men det tok seg ikke så 
pent ut med denna fulle mann, skriver 
Peter Lyse på sitt Ringeriksmål: 

"Så vart'n stengt inne i låven, der 
sku'n vara te'n vart edru, var meininga. 
Men da 'n vart left utatt var'n fullere 
enn da 'n vart sett inn. Det hadde sei 
s~nn, de var non hyk.arcr !,Qm de itte 

"var r<>r11 te i herberget", SC)l11 hacldc 
tydd i11n i et la ve ~ia a, de var bare en 
jistin bolvcgg i møllom. Kara hadde 
brennevin, å Gleden fekk sjenk me ei 
hælmepipe dom stakk jønnom en 
sprekk i veggen." 

I januar 1957 gjengir Bjarne Vidar 
følgende lille hjertesukk fra "skomaker
mester Henriksen", etter at en bygde
skredder var blitt tatt av dage av en svi
rebror ,,ed Sundøya en gang i slutten av 

Andre historier om Gleden 
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1920-åra: "Det går ut med håndverket i 
Hole. Skomaker'n svelter dom ihæl. 
Skredder'n slår dom ihæl!" 

- Skjønner du ikke spøk? 
I 1968-69-utgaven av heftet "Ringe
rike" sto denne historien, antakelig 
notert ned av Jon Guldal. 

En klar høstdag var Gleden riktig ille 
ute. Han hadde forvillet eg ut i rugåke
ren på Stein. Den var både tett og høy, 
og Gleden var liten, og tilfeldigvis had
de en av husmennene oppdaget bølger i 
åkeren og en ynkelig røst som sa: 
"Herre Gud, hjelp meg ut av denne for
ferdelige skov!" Hvorpå han åpenbart 
ble bønnhørt, kom seg ut av åkeren, 
men snublet på kanten og datt ut i evja. 
Det heter jo i lignende tilfeller fra asken 
og ut i ilden, men Gleden han datt altså 
i vunnet. Han ble kanskje edru, iallfall 
redd for å drukne og ba om igjen: 
''Kjære Gud, hjelp meg!" 

Han ble bønnhørt også denne gang. 
og flk.k tak i en seljekvist fra et kjerr 
som vokste i vannkanten. "Ja, nå greier 
je meg sjøl, kjære Gud, " sa Gleden, 
hvorpå kvisten knakk. Så kom et jam
merrop igjen: "Nei, men skjønner du 
itte spøk, du da Gud!" 

• 

I boka "Attved Tyrifjorden" forteller Peter Lyse disse fornøyelige historiene om 
"Gleden", på ringeriksmål. 

• 

Harhesløst 
Han hadde vøri på Setrang i Haug å arbet en gong, men de sku ha vøri no-n itte var fømøgd me på den gam. Detta var i 
førefalle om våm å mest bart på veien. Da-n jikk hematt orn kvelle11 drog-n me sei en smalslea helt ner i Hønefåss å sett-n 
jenn dær. Han vart mellt te lensmann å sett unner teltale. Men skrivem var litt i tvel om å detta sku kalles, itte var-e 
tjuveri å itte hærverk. "Kall de ha-harbe løst du". sa Gleden. 

Likvake 
De var en gamal skikk å vaka åver et lik, "sitta åver like". Gleden hadde fått ei flaske brennevin før å sitta åver et lik ei 
natt. De var en spåje (skøyer) som ajerte "lik". Utpå narra, da Gleden hadde drpkki no, bynte-n å synge. Da reste "like" sei: 
"Du ska itte førstyrre den daue som du ska vaka tiver! " "Ja, rnen ær-u dau. ska di li-lihigge 
s- thil1e au", svara Gleden. 
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Minner ra Viksetra 
Viksetra nord for Storflåtan 
har spilt en rolle i norsk litte
raturhistorie. Her satt den 
unge Jørgen Moe, sannsynlig
vis med store øyne, og lyttet 
spent når Gunhild fortalte 
eventyr og fortellinger om 
skrømt. Og det var på vei fra 
Viksetra til de sollyse sletter 
Jørgen kom til Stubdal med 
den storslåtte utsikten. Det ga 
inspirasjon til "Det lysnet i 
skoven". 

Av BEATE MOE HAUGEN 

Slik tenkte ikke jeg på som liten når 

ungeflokken fra Mo skulle til seters. 
Første gangen må ha vært i 1920 el ler 

så. Far og mor hadde gjort alle forbere-

deiser dagen i forveien. De vekket oss i 

4-tiden en junimorgen. Langvogna sto 
foran døren. Mor og far satte seg foran, 

og vi fem unger ble stuet inn bak sam
men med bagasjen. 

Far smattet på hesten, og av gårde bar 
det til Vollgata og over Hurum-gårdene 

til Åsa. Derfra måtte vi gå opp bakkene, 

for ellers ble det for tungt for hesten. 
Ved Pjåka spiste vi litt og byttet om til 

kjerre. Den ga bare plass til mat og klær 
for oss unger som skulle være på setra i 
et par uker. Sveiseren og gårdsguttene 
hadde gått i forveien med kuene noen 

dager tidligere. 

Steinete og bratt 
Det var tungt oppover den gamle kjerre

veien, men ikke verre enn at vi ungene 

løp det vi kunne da vi begynte å nærme 

oss midtveis. Der var det nemlig en 

stein som var formet som en sofa, og v i 
kappløp for å få plass på den. 

Turen gikk forbi Stubdal og 
Damtjern, og da vi nærmet oss 

Vassendvika i Storflåtan tok vi av til 
venstre. Her gikk det en elendig vei 

oppover bakkene. Det var steinete og 
bratt, så vi var lykkelige da vi så setra. 

Seterbudeia, Anne. hørte at vi nærmet 

oss og kom ut med en svær rømmering. 
Sukker og kavring hadde vi med oss. 

Jeg har aldri fått så god rømme verken 
før e ller siden. Far og jeg spiste mest, 

det husker jeg. 
Det var to gårder som hadde seter her. 

Det var Bjørke og Mo. Anne og Johan 
Bakken fra Vegårdsfjerdingen var seter

folk. De hadde nokså mange kuer å 
stelle og hadde to kroner per ku i beta-

På Vikserra nord for Sto,flåtan setret gårdene Bjørke og Mo i Steinsfjerdinge11. Husene ble rever rurzdt 1937 i forbinde/se med 
Oslo Vanrzverks rettigheter til drikkevann i Sto,flåtatz. Vollen er i dar5 gje11grodd, men fortsatt kan en se tufter etter seterht,se11e. 



ling. Ellers solgte Anne rømme til turis
ter. Det var et stort bord midt på vollen 
hvor de satt og spiste. Turistene skar 
ofte navnet sitt i bordplaten. 

Styggtidlig opp 
Anne var tykk og trinn og godslig. 
Henne var vi glad i, men vi var litt red
de for Johan. Han ble sint hvis vi unge
ne var bråkete når han skulle sove. 
Anne og han var jo styggtidlig oppe om 
morgenen. Vi sto ikke så tidlig opp, og 
det hendte nok at vi lekte gjemsel og 
fløy rundt i nattkjoler og laget spetakkel 
etter at Anne og Johan hadde lagt seg. 
De hørte oss godt, for dobbeltsengen 
deres sto j det store rommet i størhuset, 
mens ungene og barnepiken lå i etasje
senger i kammerset innenfor. På den 
andre siden av peisen var melkebua. 
Der fikk ikke ungene komme inn. 

Vi satt ofte ved peisen før sengetid 
med beina oppunder oss og hørte Anne 
og Johan fortelle om troll og skrømt. 
Den tradisjonen hadde holdt seg helt fra 
Gunhilds tid, ja mye lengre enn som så. 
Den gangen var det verken radio eller 
TV, så foll( måtte underholde seg selv. 

Barnepiken lagde mat og passet på 
oss. Mor var hjemme, og jeg tror nok 
hun var lykkelig hver gang vi skulle på 
setra. Da ftldc hun "fri'' i to uker, men 
hun savnet oss også tror jeg, for hun var 
glad da vi kom hjem igjen. Vi unger var 
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også glade for å være på setra. Vi fikk 
besøk av venner og venninner for å ha 
noen å leke med. Vi satte bein på gran
kongler og lagde fjøs til dem. Sauer 
lagde vi av furukongler. Ellers plukket 
vi blomster og gikk på bærtur. Når det 
var regnvær, gikk vi på fisketur til for
skjellige tjern som Mo gård hadde fis
kerett i. 

Travle dager 
Anne hadde travle dager. Hun rr1elket 
og varmet melken i en stor bryggepan
ne på vollen. Melken delte seg, og hun 
tok opp det tykke, la det i et klede på et 
lunt sted etter å ha satt til salt og karve. 
Dette ble deilig pultost. Det tynne, my
sen, ble gitt til dyrene. Til slutt kokte 
Anne briskelåg og vasket kjørelene. 
Anne kjernet smør også, i en stor kjer
ne. Hadde hun lite rømme, bruk1e hun 
en mindre trebolle som hun hadde i 
fanget, og rørte til del ble smør. Jeg 
husker at Anne likte far godt. Hun var 
smørblid når han var på setra. 

Johan tror jeg kanskje drev med litt 
hogst. Det var jobben hans å få kuene 
hjem om kvelden. Det var ikke så lett i 
sopptiden, og jeg husker ennå godt at vi 
kunne høre ham banne og bruke seg der 
han fløy etter kuene. Det må bety at jeg 
var på setra senere på sommeren også, 
og ikke bare et par uker i juni, for da er 
det jo ikke sopp sånn til vanlig. 

• 
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En saga blott 
Nå er seterhusene på Viksetra, og livet 
der, en saga blott. Jeg sørger virkelig 
over det, og jeg forstår ikke at det skal 
være slik. Mo gård var ute av familien i 
en del år, og i den perioden forsvant se
terhusene. Enten det nå var 
Løvenskiold eller Oslo Vannverk som 
hadde ansvaret for det. Begrunnelsen 
skulle være at seterdriften kunne foru
rense drikkevannskilden Storflåtan, 
men det er noe jeg ikke kan forstå. 
Dessuten ble seterhuset vårt revet ned 
og satt opp igjen lenger ned mot vannet, 
og uthuset med gjødselkum ligger kloss 
i en bekk som renner ut i Storflåtan. Så 
argumentet om hensynet til forurens
ning fra seterdriften, kan vi vel diskute
re. Men det er for sent, og nå får jeg 
bare pusse på erindringen om lykkelige 
barndomsdager på setra. 

Artikkelforfatteren Beate Moe 
Haugen (født 1915) tilhører den gamle 
Moe-slekt, som - med unntak av årene 
fra l 928 til 1949 - har sittet på storgår
den Mo i Steinsfjerdingen i mer enn 
350 år. Sammen med sin mann Hans 
Trygve Haugen drev hun gården fra 
1949 til 1981 , da sønnen Viggo Moe 
Haugen overtok. 
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Tømmerhøggern en utdøende rase 
De som har levd en stund og er 
vokst opp i en av skogsbygdene 
her på Ringerike, husker de 
barske kara som lå innpå 
skauen og hadde tømmerhøgst 
som noe av sitt levebrød. Vi 
kan kalle dem slitets grenade
rer. De var fortrolige med det 
harde, men frie arbeidet i 
skauen, og trivdes med det. 

Av OTTO FRYDENLUND 

Skogsdrifta i middelalderen var å skaffe 

materialer til gårdsdrifta, hus, gjerde

fang, ved, og annet som bonden utførte 

selv med hjelp av gårdsarbeiderne. På 

1600-tallet kom så oppgangssagene. 

Det ble etter hvert behov for tømmer til 

sagene fra våre skogområder, da det be

gynte å tynnes i skogen ute ved kysten. 

Nå ble skogsarbeid mye av jobben for 

husmennene og frikarer ellers. Det var 

store mengder tømmervirke som skulle 

til for å dekke etterspørselen etter bord 

og planker. Materialene ble for det mes

te solgt til utlandet. 

Redskapen 
Helt fram til 1850-60-åra, var det bare 

øksa som ble brukt til skogsarbeid. 

Høggera hadde med seg tre økser den 

tia. En tynn øks til felling og kapping 

og en tykkere til kvisting og barking. 

For transporten av tømmeret som da f o

regilck med slepkjøring, måtte det hug

ges et hull i toppen av hver stokk. Til 

dette arbeidet hadde de en smal øks. På 

grunn av dårlig stålkvalitet i øksene var 

det ikke høgst i den kaldeste årstia, for 

var stokken frosset, ho]dt ikke øksa. 

Etter hvert ble økskvaliteten bedre slik 

at det ble tØmmerhøgst om vinteren 

også. Dette var jo en f orde I for de fleste 

høggera, da mange av dem hadde et l ite 

småbruk åta hånd om i sommerhalvåret. 

Da saga ble tatt i bruk på siste del av 

1800-tallet, var det en stor hjelp til fel

ling og kapping. Det tok tid før kara 

vente seg til denne saga. Å "ligge på 

knea og knu" var noe uvant istedenfor å 

svinge øksa. Etter "bågasaga" kom 

"stokksaga" (distonsaga). Den krevde to 

mann når den skulle brukes og det var 

ikke alltid det passet inn i arbeidsryt

men. I 1920-åra ble "svansen'' innført i 
skauen. Det var et hendig redskap å 
bruke for en mann. Før så skulle jo alt 

• 

tømmeret barkes, så barkespaden var et 

brukbart hjelpemiddel da den kom i 
bruk. Men en må ha slåss med tæla 

bark for å ha forståelse for hvor slitsomt 

dette arbeidet var. 

Motorsaga 
Like etter siste krig kom så motorsage

ne på markedet. Det var noen store 

beist av amerikansk opprinnelse. I 1947 

innførte myndigheten 1000 motorsager 

hit til landet, som ble levert utover i 
skogområdene. Men det var først da 

den norske saga "JoBu junior" kom i 
1951, at det ble fart i bruken av dette 

teknikkens vidunder. Ulempene ved 

motorsagene var bråket og eksosen. Det 

var ikke all.e som satte pris på det. 

Nå ble det ogsii slutt på å barke tøm

n1erstokken i skauen. Det ble å levere 

det såkalte "gråtømmeret". Med motor

sag ble en høgger mye mer effektiv, så 

behovet for høggere minket. I 1970-80-

åra kom så skogsmaskinene inn i skau

drifta. Den gamle tømmerhuggers tid 

var da til ende. Den nye tids maskiner 

utførte arbeidet på en mye mer rasjonell 

og hurtig måte, om det ikke alltid var så 

pent i terrenget der disse store maskine

ne hadde vært i virksomhet. 

Gapahuk og koie 
Etter hvert som hjemmeskogen ble hug

get ut, ble det lengere vei for skogsar

beideren. Nå måtte det ordnes med hus

være inne på skauen. Dette var i gam

mel tid temmelig primitive krypinn. 

Barhytter og "gapahuker" var brukenes 

når det ikke var for kaldt. Foran åpning

en ble det da tent på en nying som måt

te holdes ved like når det ble kjølig. 

For kaldere vær satte høggera sjøl 

opp en enkel tømmerhytte. Den var 

bygd opp av rått tømmer, så den ble 

gisten når tømmeret tørket. Mellom 

stokkene ble det tettet med mose 

og taket ble laget av hal vkløvninger, 

dekket med never og torv. Det var ikke 

himling. Disse hyttene var lave og mør

ke, og det ble liten plass til å bevege seg 

på for dem som skulle bo der. Midt på 

jordgulvet var det plassert en steinhelle 

for ildsted, som åre, og et hull i taket, 

for å slippe røyken ut. Halv.kløvninger 

ble også brukt til å lage brisker ved veg

gene til å sitte og ligge på. På disse ble 

det lagt ut barsenger. Sengeklær var det 

lite av i den tia. De hadde ofte ikke noe 

annet enn det de gikk og sto i når de 

skulle ]egge seg om kvelden. Det ble å 

tørke klærne på kroppen. Nista måtte de 

oppbevare under brisken da det ikke var 

noen annen plass. En kan vel si det var 

en fordel at det var trangt, slik at de 

holdt varmen av den grunn. Ilden måtte 

ofte holdes ved like hele natta når kulda 

satte inn. Vindusglugger var det vanlig

vis ikke, så døra måtte stå oppe skulle 

de ha dagslys. 

Siden kom "feleovnen" i siste del av 

1800-rallet, som ofte sto midt på gulvet 

med en rusten rør opp igjennom taket. 

Nå slapp en det åpne hullet i taket slik 

at det ble lunere inne i hytta. Der skulle 

da alle kara lage mat, og rundt omkring 

hang det klær til tørk. Lå det tømmer

kjørere der også, hadde de ofte hestesæ

lane inne for å tørke de. Da kan en vel 

tenke seg hvordan lufta var inne i slikt 

et rom. 

Rundt utvendige vegger ble det lagt 

opp jord og snø for å isolere noe. 

Stallen ble ofte bygget inntil hytta på 

samme måte som hytta var bygget. 

Under slike forhold ble det satt store 

krav til menneskemateriellet. De sterke 

overlevde, de svake gikk ofte dukken. 

Etter som tia gikk ble forholdene 

bedre. I 1915 kom det en vedtektslov 

om skogshusvær. Kravet til hyttene ble 

strengere og det ble bedre plass for de 

enkelte skogsarbeiderne. 

Skogsbilveier og personbilene som 

kom etter hvert, gjorde at mange av 

dem som arbeidet i skogen i 1950-60 

åra, bodde hjemme. Skogshusværene er 

nå mange steder blitt feriehytter. 
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Maten 
Folle som levde i trange kår, hadde nok 
ikke så mye å velge mellom i matveien 
den første tia det var skogsarbeid inne på 
skauen. Så å si all maten var hjemmela
get. Det var graut, som ble hard etter 
hvert, og swmelle, poteter og flesk for 
dem som kunne skaffe det. Salt sild og 
amerikansk flesk, da det kom på marke
det, var noe som ofte var på matlista. 
Brødet og svartkaffen, og ikke forglem
me sirupen i nyere tid, var vel den vanli
ge kosten. Da hermetikken kom, ble det 
lettere å lage mat. Havregryn med sukker 
og melle ble mye brukt. Tørt brød med 
melle over, varmet i panna var også bru
kenes mat. 

Med det kostholdet og det tunge arbei
det, var det ikke rart at fordøyelsen skap
te vanskeligheter. Det var vel mye rart 
som ble produsert i stekepannene i 
skogshyttene, oppskrifter vi vel ikke fin
ner i noen kokebøker. I de fleste tilfeller 
måtte nista bæres inn til hytta, og det var 
ofte ingen spøk når vær og føreforhold 
var vanskelige og det var lang vei å gå. 

Klærne 
Det er ikke lett å finne ut hva slags klær 
som ble brukt til skogsarbeid i gammel 
tid. Det var vel å slite på det de hadde i 
det daglige. Som alt annet var også klær
ne for det meste hjemmelaget. 

Ull og lin (striskjorter) ble mye brukt, 
særlig som underklær. Vi fikle det som i 
dag er blitt moderne igjen, nemlig vøm
melsklær. Da dongeribuksene kom i han
del, ble det et mye brukt plagg, likeledes 
ble busserullen populær da den kom "på 
mote". Regnklær var det dårlig med, der 
hadde vømmelen sin f orde] ved at den 
virket varm om den ble våt, noe som en 
ofte ble når snøen var djup. Var det svært 
kaldt, så var det å stable på seg ei ekstra 
bukse. 

Fottøyet var lærstøvler (pluggstøvler), 
som det gjaldt å holde godt preparert 
med støvelsmøming for å holde vannet 
ute. I snøføre ble det brukt leggings (noe 
lignende snøsokker) og i begynnelsen av 
1900-åra, puttisser. Det var noen lange 
remser av ca 10 cm bredt vømmel, som 
var kantet med bånd. Puttissene ble surret 
utenpå buksa fra støvelen og opp under 
kneet. Noen skaffet seg også lange lær
støvler. I nyere tid kom så gummistøvle-

ne, som vel mange har frosset dugelig på 
beina av. Inni støvlene var det hjemme
strikkede strømper (bosoer), gjeme to par 
eller raggsokker ekstra når det var kaldt. 

Hodeplagget var skinnlue, strikkelue 
eller hatt ble også brukt. Om vinteren 
gjaldt å ha noe over ørene skulle en ikke 
fryse dem fordervet. Utpå 1900-tallet var 
det sve-pensen som ble moteplagget, med 
eller uten ørelapper. Islenderen hadde 
også sin periode på den tia. 

Hendene var jo en utsatt del av krop
pen, særlig når det var kaldt. Da gjaldt å 
ha godt tovede votter som etter hvert ble 
innsatt med kvae. 

Tømmerhøggerns hverdag 
Vi har lett for å romantisere arbeidslivet i 
skauen. Det blir liksom solskinnsdagene 
en husker, og ikke snøen, kulda, slitet, de 
lange turene fram og tilbake til hytta. 
Hadde en begynt å arbeide i skauen, var 
de fleste fengslet av den frie jobben. Her 
var en sin egen herre og kunne legge opp 
arbeidstempoet etter eget f orgodtbeftn
nende. En slapp å gå under noen kom
mando. 

Etter at gutta var konfirmerte i 14- 15-
års aJderen, og de ikke tok seg annet ar
beide, var det å bli med faren til skogs å 
hugge tømmer. Da var de jo "voksne", 
kunne gå på fest, ta en dram og røyke 
åpenlyst. Men det var ofte fedrene som 
disponerte det meste av det de tjente, og 
de bodde hjemme til henimot den tia de 
skulle i det militære. 

Helt (ram til krigen 1940-45 var det 
den såkalte "plukkhøgst" som var det 
vanlige. Å hugge de største og eldste 
trærne mens de yngre sto igjen. 

I gammel tid da alt trevirke gikk til 
sagbrukene, var det bare de grove dimen
sjonene som skulle felles. Bare de bruk
bare stokkene ble tatt ut, resten ble lig
gende igjen i skauen. Da tremassefabrik
kene fikk behov for tømmer i 1870-80-
åra, tok de også mindre dimensjoner. 

Å felle trærne inne mellom andre trær 
som sto, kunne ofte skape vanskeligheter. 
Direkte farlige situ8;5joner kunne oppstå 
når treet hengte seg opp i et annet tre og 
en skulle få det ned på bakken Å høgge 
seg var det også en stor risiko for. Langt 

til skogs og ofte alene, var det ingen 
spøk. Da hjalp det at disse karene var av 
det hardbarka slaget og gode til å greie 

seg sjøl. De måtte ofte være sin egen 
doktor. Kamferdråper, Dr. Sloans 
Liniment, Alcoch plaster og mange kjer
ringråd, var det som skulle til når en ble 
sjuk. Doktoren kostet penger og det var 
det lite av. 

I ulendt terreng hvor det var vanskelig 
å komme til med hestehjelp, måtte høg
ger' n handlunde tØmmeret sammen. Det 
var en tung jobb å bale me.d de svære 
stokkene. I bratt terreng ble det å renne 
stokkene utfor skråningene til plasser 
hvor de kunne hentes. 

Å skuffe seg ned til foten av buska i 
djup snø, felle den og så gjøre den ferdig, 
var et slitsom arbeide. Mathvila var å få i 
seg halvfrossen mat ved en varme i snø
en. Hvilebuer er noe som er kommet til i 
de siste årene. 

Det gjaldt å få greie skaustøkker å høg
ge i. Da kunne det bli bedre fortjeneste 
enn å slite med bustegran og grann skau. 
Ofte var det vondt for arbeide og derved 
ble det konkurranse og dårlige priser å 
oppnå hos skogeieren. Dette forandret 
seg en del etter siste krig. Da ble det fla
tehugst, og med motorsager og ubarket 
tømmer kunne en gjøre bedre fortjeneste. 

Det tømmerhøgger'n så fram til var vå
ren og fløytinga. Det var for mange en 
kjærkommen avveksling. Hardt var det 
livet også. Gå våt i dagevis og komme • 
opp i mange kinkige situasjoner. Men de 
fleste som var med satte pris på den tia 
og husket tilbake som et godt minne. 

De harde arbeidsforhold i skauen mer
ket tidlig sin mann. Slitasjegikta begynte 
tidlig å kjennes i kroppen. Frosten og 
mye våte klær gjorde ikke situasjonen 
noe bedre når en begynte å komme opp i 
åra. 

Nå høres ikke øksehuggene i skauen 
lenger. Høggera har skiftet arbeidsplas
ser. De ble populære hos entreprenørene 
på byggeplassene, som de drivanes ar
beidskarer de var. Mon tro om ikke 
drømmen om det frie skaulivet av og til 
dukker opp i maset på de nye arbeids
plassene? 

Kilder: 
"Den stolte sliter" av Paul Tage 
Hallberg. 
"Boka om Land", bind VI. 
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Da jeg begynte i skauen i Adal 
hendte det at vi <<låg over>> som 
det kaltes. Det var helst når vi 
holdt til i ei hytte som lå langt 
innpå åsen og det var langt til 
bygda. Det gikk for seg på den 
måten at alle, både kjørere og 
hoggere tok med seg litt mer 
proviant enn de trengte for 
veka, både til seg sjøl og besta. 

Av ELLING KR. HANSEN 

Når de hadde gjort et par tre turer, had
de de såpass overskudd at de lå over. 
som det het. Det hadde uten tvil sine 
fordeler, for da fikk hesta en skikkelig 
hviledag ved at de slapp turen til bygd-; 

på lørdagen og turen opp igjen p5. n1c.1n
dagen. Det samme gjaldt jo folka. Det 
hendte nok at brødet blei litt hardt på 
slutten av andre veka, men da stekte vi 
brødkoteletter. 

I • 
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ass auen 
Vi dyppet brødskivene i vann og stek

te dem i panna i litt smør eller fleske-
r ett. Vi strødde småsukker oppå og da 
blei det veldig godt. Om lørdagskvel
den slapp vi økseslipinga som ellers 
var fast arbeid til hver kveld. Det var 
bestandig vi framslenginga som måtte 
dra slipesteinen. En holdt lykta eller ei 
skjermlampe og den andre dro. 
Bestandig var det noen som hadde 
«høggi sund» og det kunne gå hele ti
men før vi endelig var ferdige. Vistun
det inn igjen til «Buffalo Bill» og 
«Sherlock Ho1mes» og syntes mange 
ganger at det kunne vterc måte på med 
sliping ogsd. 

()rn s~>ncl,1tcn skulle elet jo V,l'rc 111.·lg. 
Men det hlt:1 n!'t lill nrhcic-1 da <.>~1..,~1 

Snittreparasjoner av kjørcred..,kapc11, 
skjefting av øk~cr. spikking av øksesk
aft og sælapinner samt stallmåking. 
Men ellers var det ingen som arbeidet 
for fortjenesten. Det hendte at kjørekara 

- ---

gjorde ei brøytevenning om eftan hvis 
det var kommet mye snø om natta, Eller 
når det lei på våren og de var redde for 
ikke å bli ferdig med ak.korten mens fø
ret holdt. 

Hulder og skrømt 
Om lørdagskvelden var det ikke noe ar
beid. Praten gikk livlig og tobakksrøy
ken låg som ei sky under sperrtaket. 
Kara diskuterte siste bygdenytt og pris 
på hogst og kjøring. 

Et emne som bestandig blei diskutert 
var hulder. 'ikrøn1t og overnaturlige 
hendinger. Det varp~ de gan1lc nedlag
te setrene.: slikt h(>ldt til. Jeg husker at vi 
IH>ldt til pJ ei sl,I,,, seter en høst . Stedet 
var ~ingsetra som ligger på vestsiden 
av Samsjøen - midtveis oppe i åsen. 
Dette var i tia 1914 - 1915. Her skulle 
det være mye hulder og annet spøkeri i 
gamle dager. Det gikk mange historier 
om dette. 

,.. 

Øksesliping varfast arbeid hver kveld. (Illustrasjon: Otto Solli) 

• 
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Han Per l1c1clde setr to blc°Jklecide kvinnfolk son1 rakte h<>y. (Illustrasjon : Otto Solli). 

En slik kveld vi låg der, blei dette for

talt. Jeg forteller det slik som det blei 

fortalt av en av kara, på hans egen dia

lekl. 

«Han gamle Per Midthaug låg her 

me · på tømmerkjøring og han så og 

hørte mye rart. Han hørte det kom kjø

ranes folk her om kvelden med vedalass 

som dom slo ta utpå tråkka og prata seg 

imellom. 

-Det er ingen sak så lenge vi har'n 

Per tel å hølle vega oppe før oss. sa 

dom. Dette hendte flere gonger. 

Ein aen gong det var tlere som låg 

her, hadde· n Per lagt sei på ein krakk 

jamsies peisen. Dom andre låg borti 

hjellen. Da såg dom at'n Per sto opp og 

fløtte krakken lenger unna peisen. Dem 

tenkte itteno større over detta. Han Per 

sa ingenting om detta han hel1er før om 

morran. Men da fortalte han at det had-

• 

de kømmi inn eit kvinnfolk, og hu gikk 

mellom krakken. som han Per låg på. 

og peisen. Hu hadde så stivstrøkne stak

ker at det braka i dom, sa· n Per. Å da 

skjønte je at je lå i vegen før hu , å der

for fløtte je krakken. 

De andre skjønte at·n Per såg litt mer 

enn andre folk. 

En annen gong fortalte Per at han 

hadde sett to kvinnfolk som gikk og 

rakte høy borte ved ei høyløe som sto 

bortest på vollen. Begge var blåkledde. 

Det var fiktig nok i slåtten detta, men 

han visste at det itte var kommet folk 

fra bygda enda før å slø vollen. Han lur

te på hvem dette kunne være. før han 

greide itte å dra kjensel på noen av 

dom. Han gikk bortover å skulle snakke 

med dom. men da var dom forsvunnet. 

å han kunne itte se dom noen steds hel

ler. Det var forresten flere andre som 

/ 

I 

~ 

-

også hadde sett dom to kvinnfolka flere 

gonger. så dette måtte være noe mys

tisk». 

- Ja, sa en av de andre kara. - Je kan 

førtælja dere om to karer som var ute 

før noe her ein gong. Dette var om 

våren. og dom var på tiurskytteri å gikk 

hit før å ligge. Dom kom itte fram hit 

før klokka var el leve. Men det var klart 

å fullmåne så det var nesten så lyst som 

om dagen. Det var ganske kaldt å det 

fans itte eit veatre inne. Dorr1 la sei tel i 
dette budeiekammerset. Men ve måtte 

dom ha. Økser hadde dom i sekkene. 

Derf ør dro dom opp i berja like åvafør 

setra. Her fant dom ei tørrgran dom fel

te å bar ned på tråkka. Så kappe dom 

den opp, kløvde den å bar den inne i 
kammerset å gjorde opp i ovnen 

Etterpå var dom ute å fant ein staur 

som dom sette opp mot budøra. før den 

• 



hadde så lett før å gå opp. Så tok dom 
sei ein kaffekopp å la sei. Men straks 
dom hadde lagt sei, hørte dom at det 
kom følk. Dom kom inn, men gikk 
straks ut igjen. Dro opp i berja å der fel
te dei ei buske å bar a ned på tråkka. 
Akkorat som dom sjøl hadde gjort. 
Dom bar veen inn i kammerset, kasta 
den på gulvet å la i ovnen slik som dom 
hadde gjort. 

Kara låg musestille. Dom var itte så 
høge i hatten, før dom skjønte at her var 
det best å itte bølle no leven etter 
kveldstid. Desse følka prata sei imel
lon1, men det var un1u lig å skjønne hå 
dom sa. Men tel slutt vart det nå stille. 
Kara hadde best løst tel å gå, men det 
vart tel at dom låg der å prøvde å dubbe 
litt, men noe svevn vart der itte, å dom 
dro ut på tiurleiken enda det var i tidlig
ste laget. 

Nisser 
Etter denne historien ble det stille en li 
ten stund, men så beg) nte første,nann 
igjen. Han Per Midthaug så å hørte my 
her, å sønn has, han Johan som nå lever 
i sitt 97. år, kan nok førtelja om flere 

Om forfatteren 
Elli,z,~ Kris1ia,1 Hansen ( 1899 - 1982) 

\·ar født i A(lal. Han hie ,nedfare,1. 
Hans Martirzse,z, i skogen som J2-
åri11g. Erter ko1ifirrnasjone11 var han 
n1elkekjorer på Kile gård ute,if or 
Hønejoss. 11917 beg)'tlte ha,zpå 2. di
\·isjo,1s infa11teri- og underoffisersskole 
og hie ltteksa1ni11ert Jzøsten 1920. Etter 
plik.ttje1zesten arbeidet Jza11 son1fastlØ11-
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sånne hendinger. Sjøl mente han at det 
var nisser her. Han kjørte my med ein 
rau hest, som hørte Fjøsvika tel, å det 
var flere hester på stallen her. Han for
dømte sei på at nissen dro høy fra dom 
andre å bort tel denna gampen has, før 
han hadde no i krubba si støtt han Johan 
kom i stallen å de andre hadde itte no. 
Blank å pussa var'n støtt enda dom 
brukte itte å pusse å koste hesta om 
dom låg på åsen ei veke. veit du. Å 
mana på 'n blei fletta hver ei neste natt. 
Han Johan løsa dom oppatt hver dag. 
Neste rnorran var dom der igjen. Å hvis 
denna hesten kom utenom hamna neri 
bygda. så dro ·n tel setra med ein gong. 

Det var flere andre som også kunne 
berette om underlige hendinger som de 
hadde opplevd i skauen. l)ct kunne 
gjerne blitt ei ltta h<ll-. av det. Ml'n etter 
hv1..·11 bl-.: det ,1; i11t <lg k.i~ll\:k:11 ,1 ~kul le 
til ,1:tllc11. l)c :,11~lr1.: salt-.: p!, k:1 llckjcl1.·11 
I I H fl. r~ :,;1,.•g I.' I hrs ,d,k ivr I I li' ele l!t seg. 

D..:t l)li r nok sn1l t..:l natla. jc h~H\:I' 
hubrun oppi åsen, han var ..,il grov å rus
ten i målet. sa en av kjørckara da han 
kom inn igjen fra stallen. Og han fikk 
rett. Det kom fem tommer om natta, så 

11et sersjant, «st1lli11gsn-1ann», i Jetser
korpset r tre år og tjeneste,f?)orde ved 
flere ekserserplasser. Lønnen var in1id-

• lertid dårlig, O,!? han reiste h;e,11 til Ada! 
og drer son1 røn1n1erl10,~ge1: De11 siste 
tiden arbeidet ha11jor Flaskerud ltård. 

Han kon1 tidlig rned i Hein1ever11et og 
var nesrkon1n-1andere,1de i H\t'-området 
n-1ed Jø:ytnants grad ril lian g1k/... av i 

kara måtte kJorc ei br~>ytcvcnding <>111 

søndagseftan. 

På vakt 
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Personlig har jeg ligge på denne setra 
alene en fire - fem uker en h(,st. uten å 
oppleve noe av betydning. Det eneste 
måtte da være at kroken på melkebud~>
ra spratt opp og slo tre slag mot døra 
før den la seg til ro. Da var jeg forbe
redt på litt av hven, men det skjedde 
ikke noe mer. En annen kveld da det be
gynte å mørkne, hørte jeg det prata 
oppe ved skigarden. Det var ,rei en hun
dre meter unna. Jeg tenkte som så at nå 
får du <.,e\:-.kap i natt. men det kom ing
en. Det kunne vel va:rt l"<>ik son1 gikk 
forhi. 111e11 jl'g synes dl·I var rart al de 

gikk f<11l)i uren~ ..,c i1u1t,111. f\1cn hisl<)ri
cri1.: fra gulll'(lagcnc satt i 1111.:g • .1 1.!g pa,
sct 11 ·st:1111lir p~ fl IHlf.gC ,·cd 1\)1' det hl.'.

gy11ll' ,I llHll h Ill' . .lt·g h:11 sj{>l 1lp1)lt•\0d 
litt :,v ltvt'I I i :-;k;nu.:11. 1>~1 1uc,t1.· hur jeg 
funnet l.'ll naturlig t'1,rkla1 ing pfi. t\ lt·n 
jeg har <>gs~ v.crt ute f<>r till!_.' 'i<>lll jeg 
ikke har kunnet forklare. l)et er S<>1n en 
gammel mann sa: «En får tru pa det en 
sjøl hører, åser å itte noe mer>>. 

/957. ,<;c>n1 pe11sjo11ist heg_vnre l1a11 (i 
skri,,e o,n !i,·et i h)·gda i ,~an1le dci,~er. 

on1 saniferdsel og skogsarbeidernes <J,~ 

h,,sn1ennenes kå,: Han skrer rJ,~så histrJ-. 
rier 0111 jakt O,!?, fiske, l1ulder O,({ SfJ<,keri. 
Odd Solsrad l1ar renskrever <>~ ratt ,·eir<' 

på Jzistorietze sorn kunne fiJrtje11" ,i 
kon1me ur i ho/...form og hir tc1tt l'<rrc ,,,, 

for ettertiden. 
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ør og na 
Det har skjedd en voldsom ut
vikling i vår tid. Vi reiser og 
flytter på oss som aldri før. 
Teknikken tar over på alle 
kanter, og utviklingen har en 
fart som kan gjøre det vanske
lig for mange å følge med. Ser 
man bakover i tida, kan man 
lure på hvordan man klarte 
seg uten telefon, radio, bil, TV, 
data, internett, mobiltelefon, 
minikort og feriereiser til 
Syden. 

Av OLE SKAUG 

Hvordan har denne utviklingen fart 
fram med Åsbygda? Har bygda fått del 
i det som kalles framskrittet? Hvor er 
det blitt av det som fantes av virksom
heter i bygda? Det skjedde vi rkelig ting 
for et par generasjoner siden og framo
ver. I løpet av de siste 50 - 60 årene har 
utvikli.ngen gått den gale veien. Det er 
bare Åsbygda skole, på fo lkemunne 
«Kytaskolen>>, som hittil har over]evd, 
til tross for alle trusler om nedleggelse. 

Virksomhetene 
Hadeland Glassverk og Viul og 
Kistefoss tresliperier ga arbeid til en del 
av bygdas innbyggere. Åsbygda hadde 
fem pensjonater, nemlig Ask, Alm, 
Solborg, Sole og Vesetrud. Tre butikker 
var jevnt fordelt i bygda, Haugli i 
Gamleveien, Fossbutikken nedenfor 
Skogstad og Vesetrud. Det var slakteri 
og mekanisk verksted i bygda. Kristian 
Aurdal drev byggefinna. Etter hvert 
kom et bilverksted nord i bygda. 
To - tre sager fa.ntes. På de kunne vi få 
skåJet materialer. 

<<Bygjester>> skapte arbeid 
Pensjonatene ga arbeid tjl mange av 

bygdas folk. Ask, Alm og Vesetrud drev 
gårdsbruk samtidig, og de trenge 
arbeidskraft i fjøs, ute på jorda og inne. 
Mange av bygdas unge startet sin ar
beidsdag på disse stedene som kokker, 
stuepiker, værelsespiker, serveringsda-

mer, sveisere og gårdsgutter. I pensjo
natene var det hektisk virksomhet fra 
morgen til kveld hele året. 

Skulle man ha is til dessert for ek
sempel , ble den laget på stedet. Jeg hus
ker jeg var med og lempet store firkan
tede isblokker son1 var skåret ut i 

Randsfjorden. Disse ble lagret i masse 
sagfli i el rom i låven. 

Som skoleunger var vi med i onne11e 
den gangen, når potetene skulle settes 
om våren. når kålåkrer skulJe lukes og 
høy hesjes. Da var det om å gjøre å få 
«jobb» på Ask eller Alm for min del, 

husker jeg. Der fikk også vi «løsarbei-
. 

dere» iskrem ti] dessert, akkurat som 

bygjestene. Jeg mistenker kokka den 
gang, Ruth Sørby, for å ha laget ekstra 
mye is de dagene vi var der. I-lun kjente 
oss jo alle sammen. Vi hadde kosten og 
tjente dessuten ei hel krone dagen. 

Pensjonatene hadde nok en stor be
tydning for bygda og for butikkene ikke 
min::,t. Det gikk med ikke små mengder 

kolonialvarer gjcnnon1 hele året. Også 
for ungene var bygje tene velkomne. 

De var flinke til å kjøpe blåveis når vi 
bød fram våre buketter. Det hendte vi 
kunne få hele 25 øre for en bukett. For 
oss var bygjestene «.fine folk». 

Livet på butikken 
Bygdas egne folk var nok forsiktigere 
når de handlet. Det var ikke slik at man 
vandret rundt med handlevogn og fylte 
den opp med ferdigpakkede og prisede 
varer. Nei, kjøpmannen sto bak disken 
med sine hyller og skuffer, og det var 
gjeme en benk inne i butikken slik at 

kundene kunne slappe av litt. Det hastet 
ikke så voldsomt den gang. Man greide 
seg uten kølapp. Man møttes i butikken 
og utvekslet nyheter og diskuterte saker 
og ting. Kjøpmannen hadde gjerne et 
par betjenter, og de ha<lde nok å gjøre 
for alt måtte veies, måles og pakkes inn. 
Det ble notert på en blokk hva det kos
tet, og betjenten summerte med kopi
blyanten som han alltid hadde bak øret. 
Det kunne hende at blyanten ikke vir-
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ket, men da fuktet han den på tunga. 
Tunga fikk da en hel del blåmerker i lø
pet av dagen. 

Daglig trening 
Folk handlet bare det som var nødven
dig til livets opphold. I Haugli-butikken 
husker jeg, måtte kjøpmannen ned i 
kjelleren når noen skulle ha for eksem

pel et glass sirup. Når det var kaldt om 
vinteren kunne det ta tid å få fyl t et slikt 
glass fra sirupstønna. Jeg husker en 
gang kjøpmannen ble virkelig sint. Han 
kom opp fra kjelleren, lukket igjen kjel · 
lerlemmen og spurte om det var <<noe 
mer» kunden skulle ha. Så skul le ved
.kommende ha fylt ei kanne parafin. 
Fatet med parafin sto selv følgelig også i 
kjelleren. Der hadde kjøpmannen stått 
og passet på dette sirupsglasset og kun
ne ha tappet parafin samtidig. - Jo, 
kjøpmannen fikk nok mosjon der han 
måtte opp i hyller, ned i skuffer, ut på 
lageret og ned i kjelleren. 

Harde tider 
I pengeknappe tider måtte man være 
forsiktig. Jeg husker at ei mark av et el
ler annet kunne bestil les. Da var det 
dår] ig med kontanter. Ei mark er 250 
gram. Når da ei halv mark sukker skulle 
veies opp, måtte kjøpmannen være lett 
på handa. Mange handlet «på bok>>, 
som da lå hos kjøpmannen. Kunden be
talte, eller også {<avbetalte», når han 
frkk lønning i slutten av uka. 

Verst var det da arbeidsløsheten her
jet, og mange kom på forsorgen eller 
sosialen som det heter i våre dager. 
Fattigkassa het det egentlig, Var man 
avhengig av den, fikk man et beløp an
gitt av fattigforstanderen, Denne fattig
lappen ble levert kjøpmannen, og til ti
der hadde han ikke lov til å levere to
bakk og sukker på denne anvjsningen. 

I butikken hadde de alt som trengtes: 
Knappenåler, sytråd, hårnåler, lyspærer 
og maling, og enkle stoffer kunne bu

tikken også ha ved siden av koks som 
kjøpmannen selv fyrte med. Det sto en 
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• Noen av overnattingsstedene som er forsvunnet fra Asbygda. Alm Gård og Sanatoriurn ( øverst) var vese,ztlig beregnet på 
rekreasjo,, og hvile. Stedet rekla,r1erte for sin glin1rende beliggenhet. 
Ask Turisthotell var åpent hele året og reklamerte også for storslagen beliggenhet med praktfull i,tsikt . 

• 
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stor ovn i hjørnet av butikklokalet. 

Det var mødrene som handlet, eller 

de sendte ungene etter mindre ting. Det 

var ikke så nøye om man glemte noe. 

Det var kort vei til butikken. Det var 

stadig folk som gikk langs veiene til el

ler fra butikkene i bygda. Varene ble bå

ret hjem. Mødrene hadde bærenett og 

vesker å bære varene i. Handlet man

nen, brukte han sin Bergans meis. Øl og 

brus og slike ting kan jeg ikke huske at 

jeg så i butikken i min barndom. Det 

var nok luksus. 

Gårdsbruk og slakteri 
På gården Haugerud var bygdas slakte

ri. Hit leide mange kua si når dens da

ger var talte. De fleste i bygda som had

de en liten jordflekk skaffet seg ei ku, 

en gris og noen høner. Bøndenes kuer, 

griser og en og annen hest havnet på 

slakteriet. Der ble det laget spekemat, 

spekepølser, middagspølser, lungemos 

og kjøttdeig. En som var fast med under 

slaktinga var Gina Blåstuen. Hun sto 

ute i all slags vær og rensket tarmer osv. 

Dette var før kunstige tarmer var kom

met. 

Nå kunne man ikke slakte fortløpen

de. Slaktingen måtte avpasses etter om

setningen, så kuene kunne av og til bli 

stående en stund på båsen på gården. 

Andre foretak 

Gårdbruker Kristian Aurdal var vel mer 

kjent som byggmester enn som gård

bruker. Han hadde mange menn i arbeid 

gjennom mange år. Mange er de snek

kere som har gått i lære hos ham og 

som senere påtok seg husbygging på 

egen hånd. Gjenoppbygginga etter kri

gen og opprettelsen av Husbanken førte 

til stor virksomhet på byggefronten. En 

rørleggerbedrift ble startet i denne peri

oden. To bedrifter i bygda laget kjøk

keninnredninger, dører og vinduer. 

Men etter at det ble bygget et moderne 

fryselager på gården, ble det lettere å 

oppbevare kjøttet ferskt. Kjøttvarer ble 

kjørt ut med hest i faste ruter i 

nabobygdene. Men allerede i tredveåre

ne startet denne utkjøringen med en 

dertil laget kjøttbil. Det var også 

utsalg på gården. 

I den store hagen sto biJ...rubene tett i 

tett, og atskillige kilo honning ble 

slynget hvert år. Det var også mange 

bær -og frukttrær. Det medførte at det 

var mye trost som forsynte seg. Siden 

trosten er frukt -og bærspiser, er den da 

en 

kramsfugl. Det ble skutt en god del 

trost som endte som mat på bordene i 

pensjonatene sammen med kirsebær og 

moreller og varer ellers fra gården. 

Mangesidig drift på Honerud 
På Honerud var det mange ansatte gjen

nom flere år. Her var det et mekanisk 

verksted som fikk oppdrag av mange 

slag. I seinere år gikk man over til 

veving. Her bJe det vevd finertapet som 

ble solgt til alle kanter av verden. Her 

var det også sag, hønseri, og gartneri, 

og gården hadde også mange kuer på 

båsen. Her var det virksomhet og 

arbeidsplasser for bygdefolk gjennom 

mange år. 

• --·· rt> 
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Jordbruk og skogbruk 
På bondegårdene var fjøsene fulle av 

husdyr som trengte stell. Her var det 

ansatt sveisere og gårdsgutter. Melka 

ble kjørt med hest til meieriet. De store 

melkespannene ble satt på melkerampa 

tidlig om morgenen, og bøndene avtalte 

seg imellom og delte på kjøringa. 

Dette var før melkemaskinenes tid, 

og sveiserne hadde en hard jobb mor

gen og kveld. De måtte tidlig opp om 

morgenen for å få melka ned på melke

rampa før melkekjøreren kom. Lønna 

var stort sett 30 kroner om måneden for 

sveisere og gårdsfolk. 

Mange tømmerhoggere hadde jobb i 

skogen. Tøm.meret ble kjørt ned fra 

skogen og til tresliperiene som lå langs 

elva. Tømmerstokkene måtte måles og 

merkes for oppgjørets skyld. Jeg husker 

at det om våren lå store mengder tøm

mer på Sitpåjordet som skulle gjennom 

denne prosessen. «Annamme» heter 

det. Kjøper og selger var med på dette. 

De hadde en slags klave som de målte 

tømmerstokken midt på med. Så ropte 

de ti I hverandre 

«Peis fjorten halv>>. «Ditto», svarte 

motparten. Slike rop kunne en høre i 

dagevis. Fra Sitpåjordet ble så tømme

ret kjørt til Follum og Viul med bil. 

' \ ,., .. \ 
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Det var to skomakerverksteder i byg

da. Den ene, Lundhaug. laget også sko. 

Den andre, Trulsen, halvsålte og repa

rerte sko, men i tillegg var han en alt- <<Det lå en pjokk og lz-1kte .... » (lllttstra~jon Ole Skaug) 



muligmann. Han var litt rørlegger og 

litt elektriker og kom med sitt utstyr og 

tinte opp igjen når vannledningene had

de frosset vinterstid. Da bensinen for

svant under krigen, ble det startet en 

knottfabrikk. Atskillige jernbanevogner 

lastet med knott gikk ut fra Kistefoss 

stasjon så lenge krigen varte. 

Bare gårder og hus 
Alt dette er borte vekk - som glemt his

torie. Bondegårdene er jo igjen, men på 

dem er skjedd store endringer. 

Melkeprodusenter er det ikke mange 

igjen av. Bilverkstedet er borte, men en 

brønnborebedrift har kommet der i ste

det og den har nok framtida for seg. 

Kiosken nær skolen var det siste som 

·. 
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ÅSBYGDA 

forsvant. Erter alle de angrep som Ås

bygda skole har vært utsatt for, kan vi 

vel regne med at den forsvinner fra Ås

bygda. Når også den en gang blir borte, 

må en kunne si at utviklingen har gått 

denne bygda hus forbi. 

Alt det gamle var selvfølgelig ikke 

bra, men når alt forsvinner uten at noe 

nyte kommer inn, må en kunne si at ut

viklinga har tatt en gal retning. 

Om foifarteren 
0 

Ole Skaz,g er født og oppvokst i Asbyg-

da. Etter å l1a ratt realskoleeksamen i 

Høt1efoss. begynte han som snekker hos 
sin far. Lønnen i·c1r k,~ J ,25 i timen. 

U11der militærtjenesten i 1948-49 var 

lian sju måneder i den norske hr1e,aclet1 
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i Tyskland. f::.'tr,•11,,i ,,, l>1·i,le1 Ju,11 i_ijt'II 

som snekke,. I it111 11,.rr s,1,n111c•11 11u·,l <'li 
0 

gjeng fra Ash)·t:da .\<>111 ,irer 111,·,I lir, 
idrett sommer sorn vinte,. 

Idrettsinteressen har han i h('htJ/,I ci<'ll 

dag i dag. Han var or~sa tearer111reres

sert og flyttet derfor til Oslo. /fan l<Jk 
vokset1gymnaset på kveldstid og gikl.. su 

tre år på lærerskole. Han arbeider sorn 
lærer ril han hadde /)1/t 65 år, og fort

satte sorn vikar på sløyden. Han liker å 

reise og å srudere loka/historie, skrive 

dikt og leseri1111legg i Osloaviser og 

Ringerikes Blad. Han hor i 
Gart11erveien i Oslo 0678. og d}•rker 

opptil i 6 forskjellige sl,1g (?rønnsaker 
på friland Of.: i ,Jrivl1ur;. 

" • 

Kjøpn1an11en l1adde de ga,,1/e dagers kalkulator, KopiblJ:anten, bal.. øret. (llli1strasjon Ole Skatitt) 



52 ---------------- LOKALHISTORJE 

Lokalhistorisk blomstringstid i Soknedalsbygdene 
Det som ga støtet til stiftelsen 
av Soknedalen lokalhistoriske 
forening var vel bygdevan
dringene i Strømsoddbygda i 
1992 og 1993. Initiativtakere til 
disse var Solveig og Per 
Maribo. Hensikten deres var å 
rette søkelyset mot de gamle 
boplassene og bygdehistorien 
generelt. 

Av EGIL TORGERSEN 

Deltakelsen og interessen viste seg å bli 

større enn forventet. Tilreisende fra dis
triktet for øvrig kom også til vandringe
ne. Dette ftkk Dag Stenersen fra Sokna 

til å foreslå dannelse av en historisk for
ening som kunne omfatte alle Sokne
da]sbygdene. Else Marie Ablegård og 

Ivar Hansen på Sokna hadde også vært 
inne på denne tanken. 

Resultatet ble at Soknedalen lokalhis
toriske forening ble stiftet 16. mars 
1994. Styret som ble valgt besto av Else 
Marie Abelgård, leder, nestleder Erling 

Langvandsbråten, sekretær Marit 
Sjåstad, kasserer Berit Nyhagen, styre
medlemmer Per Maribo og Gunnar 

Fagerås. Varamedlem ble Maja Lien. 
Siden starten har medlemstallet økt 

jevnt og ligger nå på 450. Deltakelsen i 
vandringer og andre møter er god, og 
dreier seg vanligvis om 100 personer. 

Medlemsbladet, «Dalen vår», er blant 

de viktigste grunnene til at folk melder 
seg inn i foreningen, sier leder Else 

Marie Abelgård. Det sendes til forskjel
lige c;teder rundt om i landet hvor det 
oppholder seg folk med tilknytning til 

Soknedalen. Bladet kommer ut tre - fire 

ganger i året, og er på 40 - 50 sider. Det 
anses å være den viktigste bærebjelken 
i foreningens virksomhet. 

Tilbakemeldinger viser at utflyttede 

soknedøler setter særlig pris på bladet, 
som føles som en hilsen fra hjembygda. 

Det er nå en gang så at man glemmer 
aldri stedet man reiste fra en gang. Alle 
har vel et rom bak hjerterota hvor barn

doms trakter har sin plass. Det rører ved 
sinnets vare strenger når minner lokkes 
fram. «Dalen vår» bidrar gjeme med 
dette gjennom enkle historiske artikler 

med både alvor og skjemt. 

Else Marie Abelgård og Per Maribo 
forteller at hele virksomheten bygger på 
idealisme. Ingen tjener penger på det 
man driver n1ed. Dermed balanserer det 

hele økonomisk. 

Lunder Hornmusikk, stiftet 1893, spilte blant annet n)'ttårsnatten 1900 og ved åpningen av Bergensbanen i 1909. Foran fra 
venstre Gunerit,s Johansen, Ole Lu11desgaard, Erik Lc,ndesgaard og Helge Krogsrucl. Bakerst fra venstre G11dbrand Kjos, Ole 
Berg, Edvard Viker, Anders Lundesgaard, Oluf Brekka og Elling Roverud 

• 
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Soknedalsruten . De.første som kjørte rutebil 111elfon1 Sokrla o.r: Hønefoss \'ar Ole Le,faldet og hans svigersønn, Sigurd Hølen. 
På bilder ser vi Sig11rds husrru, Olga, og sø1111en 1\1arri11.f 1927. Bildene er utlå11t av Soknedalen lokalJ1isroriskeforening, so,rz 
for øvrig ser det son1 nzeget vikt(!? å få tilgang på ,r:anzle jtJ/r;grafier. 

Foreningens formål er å være et fo
rum for historieinteresserte. Blant opp
gavene er å merke og registrere historis
ke minner om bosetting, virksomheter. 
ferdselsveier og så videre. Likeledes 
samles beretninger om folks levekår 
opp gjennom årene. for ti nevne noe. 
Kanskje nedtegnelsene n1ed titlen kan 

danne grunnlaget for en bygdebok? 
Foreningens styre understreker vik

tigheten av at medlemmene selv er ~tkti
ve ved å skrive om saker. eller gi tips. 

Av frykt for å bl.i beskyldt for å stikke 
seg fram, gruer man kanskje for å beret
te hva foreldre og besteforeldre har ior-

• 

talt om gamle dager. Se det ikke på den 
måten! Slike opplysninger er viktige for 
å gjøre bygdehistorien levende og sette 

den inn i <let rette perspc!.-tiv. 
Ingen sal,. er fe)!' liten c>g ingen l"c>r 

stt1r. En enkel n1111oppskrif1. fclr l'ksL'lll

pel. kan fortelle sitt on1 levekår elg tra
disjon. Derfor har det stor betydning 
n1cd forslag og innspill fra hcf<llkning

cn Clfll ntan fortsatt skal lykkes 1111:d en 
i11tcrcssa11t fc>rcning. 

- 11va h:1r g j(ll'I n1cst inntrykk i din tid 
sclnl lrdt·r. Rist· M.uil· Aht·lg:11d? 

- l)ct er gleden blant n1angc eldre 
t1vcr at vi bryt c>ss 0111 dl'll':-. hverdags-

historie. Likelede~ at de yngre også li
ker å lese «Dalen \år». sier hun til slutt. 

I listoricns ti,ncslag h.ir ik!.-e vært så .. 
h<1} lytt i Sc>kncdalcn. Men de har jevnt 
<>r st!.-kcrt lt>(alldtcl ltll!.-s cvc"-.år og 
It, s1nnstillinl' V1cr enn noen gang før 
rive, vi ntcd ,tv den ras"-.c utvikling og 
tidens n1alstron1 av '.nformasjon. 
l)crn1cd k.in elet være av betydning å se 
nfil iden 11å ha!.-grunn av fortiden for å 
t'ors1a 012 f;lr balanse i tilværelsen. 

~ 

K,1nskjc dette er en av årsakene til den 
sl<)rc interesse for lokalhistorie som 
blomstrer i Soknedalen, og mange 
andre steder? 



54 --------------- BONDEOPPRØR 

Bondeopprøret i 1818 
I år er det 180 år siden det så
kalte bondeopprøret i 1818. En 
hel del hallinger og ringeri-

o 

kinger tok del. Arsaken til opp-
røret var at Stortinget, etter 
foreningen med Sverige, ved
tok å opprette Norges Bank og 
at banken skulle ha et sølvfond 
på to millioner sølvspecies. 

AvOLAFVOLDEN 

Pengeenheten skulle være .rtorske spesi
er, fem mark eller 120 skilling. Disse to 
millioner skulle drives inn ved tvungne 
innskudd og kaltes den «tvungne sølv
skatten». Den kunne betales i rede 
penger eller verdigjenstander. Denne 
forordning, sam.men n1ed andre skatter 
og avgifter om Stortinget var nødt til å 
pålegge for å bygge opp landet etter 
krigen, vakte veldig misnøye over 
Ringerike og andre bygder. Da man i 
1817 fikk et uår, gjorde det sitt til å øke 
misnøyen. 

• .. • 

Poli1iserende bønder: Utsnitt av 
Ado/JJh Tiedernands ,11c1leri fra 1847. 

Folk forsto seg den gang svært lite på 
statssstyrelsen og mente at det var 
unødvendig å pålegge slike skatter. I 
1816 kom en svensk mann son1 het 

• 
Røslein til Norge. Han flakket om blant 
bøndene og fortalte dem at Stortinget 
var skyld i all elendigheten, og at em
betsn1ennene melet sin egen kake. Så 
kom Røslein til storbonden Halvor Hoel 
på Hedemarken. Hoel var glødende fi
ende av embetsmenn og prester. Det ble 
sagt at han en gang hadde fridd til en 
prestedatter og fått .kurven og han følte 
derfor grunn til å hate prestene. 

Opprøret bredte om seg 
Hoel og Røslein ble forbundsfeller i 
bondeopprøret. De sendte betrodde 
menn ut over bygdene for å hjsse opp 
bøn,dene. Hoel greide å skaffe seg agen
ter i vid omkrets. I Norderhov, Hole, 
Hedalen og Hallingdal grep bevegelsen 
atskillig om seg. De fleste tenJcte vel 
ikke på noen revolusjon. 1nen ønsket 
seg bare skaltc)ct1clscr og adgang til 

billige pengelån. De 
ivrigste av Hoels til

.f, hengere var I;1er 
Skagnes fra A.dalen og 

t Paul Henning Maier 
1 fra Soknedalen. Disse 
~ nadde i stor grad folket 

med seg. Soknepresten 
i N orderhov skal ha 
sagt at han ikke kjente 
andre i prestegjeldet 
med så godt rykte som 
disse to. 

En kirkesøndag utpå 
sommeren 1818 kom 
en husmann fra 
Flaskerud eller Strande 
i Ådalen over til 
Lunder kirke på Sokna 
med oppfordring til å 
sende noen til Halvor 
Hoel for å prøve å få i 
stand en søknad til 
Stortinget. Etter opp
fordring fra flere, deri
blant lensn1ann Erik 

Olsen Rud og gård-

mann Erik Ellingsen Lundesgaard, på
tok Paul Maier seg å reise. Man la sam
men reisepenger og reisekost for ham, 
men Maier ga seg av sted til fots. Først 
gikk han til Flaskerud i Ådalen, videre 
over til Hadeland og kom til Smørvika 
ved Mjøsa, rodde så over og fant den 
hansøkte den 9.juli 1818. 

Hoel mente at en søknad måtte virke 
når flere bygder ble med. Ole Heie fra 
Flå var også kommet som utsending fra 
sin bygd. Hoel berammet møte i Oslo 
den 20. juli og søknaden ble underskre
vet av følgende fra Hallingdal: Colbjøm 
Mikkelsen Sønsteby, Colbjøm Thorsen 
Buøen, Erik Eriksen Gulsvik og 
Engebret Olsen Vold. Fra Norderhov og 
Hole: Fredrik Lehne, Nils Tveten. Ole 
Berg, Peder Gilhaug, Ole Monsen 
Finsand, Iver Olsen Alme, Paul Maier 
og Peder Loe. Fra Hedalen Ole Nilsen 
Tollefsrud. 

Likeså var det underskrifter fra Gol i 
Hallingdal, Biri, Vardal, Ringsaker, 
Grue, Nes og Vang på Hedemarken, og 
Nes på Romerike. 

Til Kristiania 
Men det ble ikke bare med ansøkninger. 
Lederne ga ordre til at almuen skulle 
rykke ubevæpnet mot Kristiania. Fra 
Hedalen, Ådalen, Norderhov og Hole 
dro en hel del bønder av sted den gamle 
kongevei over Krokskogen for, som 
Iver Skagnes sa. å finne riktighet for 
sølvskatten og revidere statsregnskape
ne. Men ved plassen Midtskogen møtte 
de Ringeriksfogden, Jakob Tul lin 
Thams, som fikk ovenalt dem til å ven-. 
de hjem. Men fogden visste ikke at et 
nytt tog skulle ut den 12. september. 

Yngvar Nilsen skildrer hallingenes 
tog slik: «I et antall av flere hundrede 
veltet den udisiplinerte skare nedover 
dalen, hvor den ved trusler og overtalel
ser søkte å rive andre med seg. Da de 
kom til Gulsvik der lensmannen bodde, 
ville de også ha han med seg, men kona 
sa at han var en så bra kar åt han var 
reist av sted i forveien» . 

Over Enderrud og Havik kom hal

lingene ned i Soknedalen hvor de fleste 



fikk nattelosj i hos Erik Ellingsen 
Lundesgaard. Sønnen hans, Elling, 
gårdmann på Røsby og Paul Maier ble 
med. Enken Kari Oppegaard sendte tje

nestegutten sin. Det samme gjorde lens
mann Erik Olsen Rud. Gjennotn 
Lunder, Norderhov og Hole vokste ska

ren som et skred. 
Melding 01n utrykningen innløp til 

regjeringen og frenlkalte stor uro ho 
tingmennene. En stor militærstyrke ble 

utkommandert for å møte bøndene 
øverst i Bærum. Ved Jon!>rucl gikk bøn
dene i fellen. Som arrestanter måtte de 
gjøre sitt inntok i l1ovedstaden den 15. 
september og bli innkva1tert på 
Akershus. 

Forhør 
De ble så rettslig forhørt. Under forhø

ret fremkom mange uttalelser c,n1 at 

mange bare hadde private .cri.:11dcr i 110-

vedstaden. En skulle 1'jflpc ~alt. en skul-
, 

le ha skrevet et dokun1ent, en var blitt 

truet til å følge med osv. De fleste ble 
V 

satt i frihet med pålegg om å reise hjem, 

Noen av hallingenes førere ble holdt til-

BONDEOPPRØR 

bake. To k.omireer ble nedsatt - en un

dersøkende og en dømmende. Etter 

mange forhør som ble holdt utover byg

dene, ble resultatet at 19 mann ble satt 

under tiltale. Lederen, Halvor Hoel, 

fikk tre års fengsel, og de andre i for

hold. På ansøkning ble straff en nedsatt 

så årene ble til n1åneder, men dertil kom 

store omkostninger som føltes tungt for 

de anklagede. 

Så var det stille over Ringerike i tretti 

år inntil den bekjente Thranebevegelsen 

bredt om seg i 1849. 

Om forfatteren 
OlafVolde,zfra Ask skrev i 1968 følgen

de artikkel onz opprøret for 

« Fre111ti{/en >> . S<J1n kil ele hru/...te han O .S. 

.l<>h111,cJJJ · Nr,,·.,k Ur,·,111,/ri11g,·/iisrr>rie 

,,1tn l>I<' :,: ,,, ut ,,r Ri11gc, i/... ,l<t.«c·I i 

1\111er1kc1, /9/9 

\'oie/en ( 19()() - 196,~) ,·,1r en kjent 

1na1111 pa Ask o,~ reste1z av Rin,~erike. 
0 

Ha,1 var født i Ada!. Av yrke var han 

jernbc11zemann. Han avanserte til bane

fornza1z11 på strekninge11 Høriefoss -

i1ikers1,1.nd. Han var e,1 aktiv nzann rr1ed 

n1a11,~e i11teresser. Ha11 1·arjor,11c1n11 i 

Un.~d<J111slc,.~e1 .~an1hrJ/cl c>,f? i Rin.~erike 

U n,«<l<J1nsl<J,~ I fli// <leit<,~ i l<>/.:alJ>olitik-

1..<'n ,,,c: \'<Jr 111e<llett1 (1\' N<1rderl101· her

re<]s'it> re i flere peri(,cler, og nzed det 
f11f..~,e j7ere kon1nurnale verv. Olcif 

\ 1olden skrevfra tid til a1111en noen arti

kler i a1·ise1z Frerntiden. Ved hatz.<; clød 

sto det i n1inneordene at det var en av 
kulturbærerne på Ask son-1 11ar gått bort. 

En kampdikter ra Hole deltok 
Fredrik Torkildsen Lehne var 
født i 1783. Han var versema
ker og litt av en original og har 
fått ettermæle som kan1pdikte
ren i Halvor Hoels bondeopp
stand i 1818. l1an var sønn av 
treskjæreren Torkil Tambur og 
Maren fra Stein. De to bodde 
på en av Jomfruland-plassene 
og kjøpte seinere Opgarden 
Leine, som Fredrik overtok 
etter far sin. 

Av GUDMUND BAKKE 

Fredrik Torkildsen var "en n1and fuld av 
mange besynderlige ideer", skriver 
Gunnar Tveiten i Hole-boka i 1914. Han 
beretter om da Fredrik skulle forklare 
nordlyset. Ifølge Leine-bonden var 
nordlyset gjenskinn på himmelen av 
umåtelig store sildestimer i Nordishavet. 
Som forklaring på sin besynderlige 

hypotese hadde han lagt blikkplater og 
blikk<itrim ler i vannet nede ved 
Lcinestrancla. 1ncn historien sier intet 
0111 nordlyset llan1111ct opp over Roysc
himn1clcn! Htllcva.:1 ing.ene hcl,,nnct 

visstnok hans nordlys-teori n1<:d bare 

vantro og latter. 
Stort bedr~ gikk det il-.kc da han kc,n -

... truerte en vindn,~)llc pa Leinctajel. l )l.·I 

endte 1nc<l at han n1,111c lage hl.'-;tcv.111 

dring Jt>r t\ r~ den til ,I vir~!.!. ()g,,\ ,1ndr.;
tllC(Odc1 f<,r g. rdsch iJ t hie utprt)vcl pi\ 

Letne. 111ed hl'lll'r d; ri ig tl·,ulta1. 'J'il si:-.1 

matte hun g.;\ fr.1 g: rdcn. l),1 byt!dc han 
seg ei litu ,tue i n~rrhctcn. plU'-'-iCll heter 

Frcdrikstacl tien dag i dag. "I Jan hf)stc 
itte vtcrkcn g<lss hcllcr gull", skriver 
Peter Lyse on1 Fredrik. son1 heller ikke 
klarte å holde p,\ den lille plas en. Hru1 
døde som en fattig mann, på legd i 

1864. 
Fredrik Torkildsen Lehne kommer 

neppe til å bli husket som en av de store 

diktere, men han<; vi:,;er og ver:-. ble ,nye 
sunget og frarnfort i Hole i forrige år
hundre. For han v,1r produktiv. og dikte
ne var preget av "o.;vult11c11de og stærke 

,,ru". n11.:n de.: llcsh.: er glcn1t. 
B ygdrhi:-.tl>rikcrcn Jon Guida! framhe
ver f.'1cd11k ·rl>rkil<.lscn som en av de 
l'r1.:n,..,yntc.: 1-lolc-bønder 01n i 1817 gikk 
'>IL·r~t 1111c>I ut~kiftningen av 
Krokskogens Alltnenning. I Riksarkivet 
ligger all korrespondansen i saken. og 
Guida! kriver i en avisartikkel i 
Ringerikes Blad i 1950-årene at Leine
bondens innlegg "røper den fremragen
de stilist". 

Fred,ik Torkildsen Lehne ble idømt 
ett års f estningsarbeid for sin deltakelse 
i bondeopprøret i 18 18, men om han 
måtte so11e hele straffen, vite ikke. Han 
var for øvrig far til Kasper Kåkk på 
Sørsetra, som Lyse har udødeliggjort i 
sin fornøyelige omtale i boka "Attved 
Tyrifjorden". • 
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Turistenes Ringerike or 100 år siden 
Under sine Fødder har man 
som et Speil den smukke Fjord 
og Ringerikes yndige, bølge-
formede, rige dyrkede 
F'ladbygd. Det Hele broget 
Afveksling afVand, Mark, 
Skov og Fjeld; langt borte - ..-. 
Gausta og Norefjeld, med 
andre Fjelde i Telemarken og 
Hallingdal. 

Av FRED HARALD NILSSEN 

Slik skildret den norske reiselivspione
ren Yngvar Nielser1 for hundre år siden 
det vidstrakte skue fra Kongens utsikt i 
''Reisehaandbog over Norge". Boka var 
den første norske reisehåndbok i sitt 
slag og danner helt klart malen for NAF 
Veibok som kom først i 1928. J l 998-
utgave11 av veiboka er Kongens utsikt 
redusert til denne knappe fom1ulering
en: ''Utsikt over Ringerike mot Gausta 
og Norefjell". 

I 1899 var samferdselsektoren på full 
fart mot å bl i motorisert. "Anvendelse af 
Motorvogne paa nogle store Ruter" var 
under forberedelse. Det var bare noen få 
år før de første bilturistene kom til landet. 

Pionerarbeid 
Geografi- og etnografiprofessor Yngvar 
Nielsen (1843-1916) var en av fottu
rismens foregangsmenn. Fra 1879 til 
1915 ga han ut 12 norske utgaver av 
reisehåndboken. Han regnes med i en 
eksk]usiv krets av nordmenn som før 
århundreskiftet kom til å spille stor be
tydning for reiselivet. De andre var Ole 
Bull, Henrik Ibsen, Edvard Grieg og 
vegdirektør Hans Krag. Kunstnerne 
kastet eventyrets glans over landet. 

Vegdirektøren viste hvor veien skulle 
gå. Yngvar Nielsen vandret veien og 
skildret den i reisehåndbøkene.Bøkene 
var imidlertid ikke noen norsk oppfin
nelse. Nielsens første bøker var bereg
net på det tyske markedet. 

Han startet med blanke ark da han be
gynte å skrive reisehåndbøker. Så godt 
som hver sommer siden 1859 vandret 
han i store deler av fedrelandet. 

Panoramafra Dron11ingens L1tsikt 1892 (Foto: Axel Lindahl/Norsk Folketnt1seun1) 

Opplevelsene og .kunnskapene samlet 
forfatteren for så å-bearbeide stoffet 
" ... der på en Gang har anstillet sine 
Iagttagelser som Turist og Forfatter". 

Med full rett skrev han i førsteutga
vens forord ar vi kunne kalle " ... dc11ne 
li lle Bog for en Bancbrydcr inden vor 
Rejseliteratur''. Nielsen la vekt på å 
presse sammen mest mulig stoff på 
minst mulig plass på. "Bogen indeho]
der et meget betydeligt Stof og er paa 
samme Tid holdtinden et forholdsvis li
det A.rketal, saaledes at den ikke vi l ge
nere den Rejsende ved sin Tykkelse. 
Den kan bekvemt ligge i enhver 
Lomme eller Rejsevæske ... I det Hele 
taget har jeg stræbet at levere en Bog, 
som indeholder de flest mulige 
Oplysninger, der ere nødvendige for en
hver Rejsende". 

Norges eldste turistlandskap 
Med alderens patina er bøkene blitt 
enestående kilder samtidig som de også 
gir verdifulle bidrag til vår lokale histo
rie. Bøkene er vitnesbyrd om den gang 
distriktet var en "turistn1agnet". Dagens 
reiselivsfolk kan bli grønn av n1isunnel
se og vi bli n.ostalgiske over hvilken po
sisjon Ringerike hadde blant turistene i 
forrige århundre. 

Ringerike omtales i malende ordelag 
som "Den yndig Egn omkring 
Tyrifjorden, Holsfjorden og 

Stensfjorden er Norges eldste turist
landskap, og har som sådan allerede en 
gan1mel historie. 

Ringerike, Krok.kleven og Hønefoss 
blir omtalt som en utflukt verd fra ho
vedstaden som krever en til to dager. 
Nielsen on,taler Ringerike som " ... en 
Fællesbenævnelse for Herrederne Hole, 
Norderhov og Aadalen; indbefatter 
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Fladbygden i Nord for Tyrifjorden (hvis 
østlige Arm kaJdes Steinsfjorden, den 
sydlige Holsfjorden) og til dels dennes 
østlige og vestlige Bredder, samt 
Sperillens Omgivelser". 

Velfortjent ry 
Etter at S vangstrandbanen og 
Drammens- Randsfjordbanen kom, ble 
adkon1sten lettere og besøket til tok. 
"Ringerike fortjener ogsaa helt igjen
nem sit store Ry," mente Nielsen og 
kunne vise til at distriktet allerede for 
hundre år siden hadde opparbeidet seg 
et gammelt, velfortjent ry som turistdis
trikt. Nielsen skrev at "Der er valfartet 
tilf ods og tilvogns til Krokkleven og 
Hønefos, længe forinden det ble almin
deligt at foretage lignende Udflugter i 
andre Dele af Landet, der laa fjernere 
fra K)1Sten. Landskabel henrivende 
Skjønbed i Forening med de til Egnen 
knyttede historiske Minde bidrog her til 
at træk.ke Reisende til, og naar de vend
te tilbage fra sin Udflugt, undlod de 



ikke at skildre, hvad de havde seet, med 
de mest lokk.ende Farver". 

Gjen11ombrud.det 
Da ve1en over Krokskogen, "Anlægget 
af den nye bergenske Hovedvei om~ 
kring år 1800 var fuldendt, kom den 
gjennemgaaende Reisestrøm fra 
Østlandet til Bergens Stift til at gaa 
over Kragskogen og Rin.gerike, medens 
den før udelukkende hav de taget Veien 

'-' 

over Hadeland, og dette maatte henlede 
Opmærksomheden paa Ringerikes 
Skjønheder", skriver Nielsen i egen rei-

• • 
sehåndbok for Buskerud i 1888. Han 
viser til "Den berømte tyske 
Naturforsker, Leopold von Buch, der i 
1806 reiste fra Kiistiania til Krok.kleven 
og derfra nedover Holsfjorden og gjen
nem Lierdalen til Drammen". Buch 
hadde store forventninger til 
Krokkleiva. Han ble ikke skuffet da 
nådde fram dit .. 

Til Hønefoss 
Fra Sundvollen kunne man fortsette vi
dere den lange bru over Steinsfjorden 
og videre langs denne på ny vei til 
Vik. "Fra Vik kjøreJ man videre over 
Ringerikes frugtbare Bygder, gjennem 
de.n lange Stensgade, forbi Gaarden 
Sten, med. Ruineme af et lidet Kapel og 
Halfdan Svartes Gravhaug - begge til
højre, frem til Norderhovs Kirke, be
.kjendt f1:a Begivenhederne i 1716. Paa 
.Anmodning forevises i Regele.n den 
saakaldte Svenskestue i Prestegaard.en. 

Fra Norderhov fører den gamle ber
genske Landevej mod Nord (tilhøjre) 
opover til Hadeland. Til venstre gaar en 
Vej udover til Holebygden og 
Exercerpladsen Helgelandsmoen, me
de.us man ret frem over store 11oer 
komn1er - efterat have passeret en Bro 
over den her av Aadals- og Randselven 
samlede Storelv (Begna) -til Hønefos. 

Hønefoss 
Hønefoss hadde for 100 år siden 1757 
innbyggere. Byen "har sit Navn efter 
det store Fald, som Aadalselven her 
danner, Hønefossen, og so_m især om 
Vaaren og i regnfulde Somre, fremfor 
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er lidet Vand i Elven, er mindre impo
nerende. Fossen er delt i flere Arme, 
som drive Fabriker; deribl. En stor 
Træmassefabrik, der tilhører Lloyds 
Newspaper og Daily Chronicle i 
London. En Bro fører over den; fra den-
11e sees det Hele". 

Glatved hotell 
To hote] ler i Hønefoss nevnes. 
Jembaneh.otellet nevnes bare uten noen 
nænnere opplysninger, mens Glatveds 
Ho tel blir omtalt som " ... meget godt, 
meget søgt: god Spise; 60 Værelser, 
100 Senge, smukt beliggende jmellem 
Aadalselven. og Randselven: Vogn til og 
fra Jernbanen; Skydsstation; egner sig 
for længere Ophold. Centralstation for 
Telefon til Kristiania, Drammen, 
Brejdablik o.s.v. 

I elva ved GlaLved er det tilladt å 
fiske. 

I t 879-utgaven oppgis Hønefoss å ha 
l 136 innbygger. Byen ''led meget ved 
en Ildebrand i At1gt1st 1878". Byen had
de stasjon på Drammen
Randsfjordbanen. Med den kunne man 
ta tjlb.ake til Kristiania eller fortsette 
reisen videre nedover elven som før 
"Jernbanens Aabn1ng ble befaret i re
gelm.æssig Rude af Dampskib, er meget 
smuk, hvilket ogsaa er Tilfældet med 
den tilstødende Egn. Ovenfor 
Norderhovs Kirke er der også smukke 
Landskaber; da Egnen her I-Iicver sig 
naget opover, har man s,nukkc Udsigter 
udover Tyr.i- og Hols1Jorden med deres 
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Omgi.velse:r af Fjeld og Lavland. 
I Forbindelse med Drammcn

Randsfjordbanens 1:0g befares paa 

Fjorden af Dampskibct 11·ryrvi" , der 
gjeme udgaar fra Skjærdalcr1s 
Jeq,.banestation og anJøbcr Bøns11~cs, 
Sundvolden og Næs. En Dntnpskibsfart 
paa Fjorde.n maa ogsaa betegnes soin 
meget lønnende". 

Videre til Hen 
Etter Hønefoss skildres reisen langs 
Randsfjordbanen til Hen: "Elven tilh. 

lige ovenfor Hønef assen Fald. Nu langs 
Aadalselven, med Udsigt til en Fos, ved 
hvilken Follt1m Træsliberi, hvis vakre 
Arbeiderboliger passeres. Saa en Stund 
bort fra ~I ven og. derpaa forbi 
Hovsfossen (store 'fræsliberier). 
Ovenfor denne passeres Elven, som her 
flyder i en trang Rende; d.erefter langs 
Elven (tilv.) til Hen. Anderser1s Hotel, 
anbefalet; Middagsrestaura11t h.os 
Darnpskibets Fører. Skydsstation, Vakre 
On1givelser; tiltalende Udsigt baade op
over og nedover den brede Elv. Fra 
Glatveds Hote] Diligence til og fra Hen. 

Dampskip fra Hen 
Fra Hen gikk det dan1pskip til Sørum.
Turen tok fem timer og et kvarter, .mens 
returen tok tre timer. Ved lav vannstan.d 
ble dampskipsfarten innstilt, i alle fall 
ovenfor Nes. Sperillen omtales som "en 
vakker lndsjø o.mgiven av Skov og 
Fjeld". På Søru1n var d.et en vogn
mannsforening som. tok skyssoppdrag 
vi dere. Takstene for kalesjevogn med to 
hester for to, tre og fire personer til 
Lærllalsøra var henholdsvis 85, 100 og 
115 kroner. 

Alt i Flomtiden, kan frembyde et storar- Valdres - Paa Spiri/le1i Voldavik 13.Sep.1902. (Foto: Anders Wiise/Norsk 
tet Skue, medens den til Tider, naar der Folkemuseum) 

' 
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Veiene til Ringerike 
For hundre år siden var det 
flere alternative reisemåter til 
Ringerike fra Kristiania. Det 
dyreste alternativet var å reise 
med hest og vogn tur-retur til 
Sundvollen eller Hønefoss. 

Noe rimeligere var det å ta toget fra 
Vestbanen til Sandvika og ta seg fram 

videre derfra med skyss eller til fots. En 
kunne fortsette med toget fra Sandvika 
langs Drammens- og Ra11dsfjordbanen. 
Fra Vikersund skildres utsikten langs 
Tyrifjordens vestlige bredd: "Bred, 

med vakker Udsigt over denne Indsø, 
mod Krokskogens vestlige Skraaning, 
hvor bl. A. Gyrihaugen og Ringkollen 
tydelig ses som runde Koller, samt de 
veldyrkede Marker i Hole Præstegjeld, 
der som en kuperet Halvø stikker ud i 
Fjorden. Skjærdalen, hvor flere 
Sagbrug; i Nærheden Ringerikes 
Nikkelværk; Dampskib til Sund
volden". 

Fra Hønefoss gikk det skyssruter vi
dere til Krøderen og langs Sperillen. 

I 1879 mente Nielsen at man kunne 
trenge en eller to og høyst tre dager av
hengig "efter Omstændighæderne med 
større og n1indre Magelighet - kan 
bese, h.vad der er af seværdige Punkter" 

på Ringerike. 

Med jernbane og skyss kunne turisten 
på en dag rekke å komme til 
Sundvollen og bestige Krokkleiva, og 
etter å ha spist middag, rekke frrun ti l 
Hønefoss samme ettenniddag. 

"En Fodgjænger kan med Lethed paa 
en Dag naa Sundvolden og Klevstuen, 
naar en gaar med Jernbanen til 
Sandviken; han kommer da ved 
Middagstid til Humledal og er om 
Aftenen paa Sundvolden. 

Den følgende Dag kan han igjen være 
tilbage i Kristiania; men vil han desf or
uden ogsaa bese Hønefos, kan han fra 
Sundvolden paa tre Timer spadsere did 
og endnu 1ned Aftentoget naa 

Kristiania. Naar man kjører i Kariol og 
ikke vil utstrække Rejsen videre end til 
Sundvolden, kan man endnu samme 
Aften vende tilbage til Kristiania eller i 
alfald til Hu1nledal og i dette Tilfælde 
den følgende Dag rejse til Sandviken og 
Kristiania. 

Over Krokskogen 
Med utgangspunkt i Krjstiania kunne 

vandringer i Nordmarka og Krokskogen 
gi en øvet fotturist forskjellige dagstu
rer. "Ture, som give et godt lndblik i 
disse Egnes særegne Karakter". En av 

turene fra Kristiania gikk over Bogstad 
og opp Sørkedalen og over til Stubdal. 

Skaret ved Humledal 1880 - 1890. (Foto: Axel Linda/1//Norsk Folkemusei,m) 

Det var "en udmærket sn1uk Tur''. 
Fotgjengere ble anbefalt flere veier 

over Krokskogen. En av dem var den 
gamle vei fra Lommedalen over 
Krokskogen til Kleivstua. Et aru1et al
ternativ var "Skovveien over Støvdal". 
De ble anbefalt for "Fodgjængere, som 
en let Adkomst fra Kristiania, hvorfra 
der over Bogstad kjøres til Sandbraaten 
paa gode 2 Timer, hvorpaa gaaes ti l 
Øvre Lyse øverst i Sørkedalen" og vide
re "til Støvdal (Stubdal). Gyrihaugen 
(676 m.) bestiges herfra. Stor Udsigt. 
Nedstigning til Steinsfjorden gjenne1n 
en smal Fjeldrevne eller Skar. 

Fra Støvdal 3 km nedover forbi 
Pladsene Jammerklo, Kabinet o.a. til 
Pladsen Kjøbenhavn ved Steinfjordens 
nordre Ende, nærliggende Gaarde eller 
Pladser. Derfra langs Steinsfjorden, vi
dere forbi Vaker og Hesleberg, omtrent 
llkm". 

Skovveien til Klevstuen 
Den som tok turen over Sollihøgda, 
kunne ta av fra hovedveien og følge 
kjøreveien til det private landstedet 
Toresplassen "uden at gaa helt frem til 
dette Sted. Forbi Nysæteren paa opvar
det, oprenset, opkvistet Vei; snart en 
Myr, hvor tilv. over Bækken. Siden 
Sørsæteren (fast beboer) og saa frem til 
Klevstuen". Flere skogsstier nevnes 
som går fram til gamle hovedvei til 
Ringerike, mot Langebru, Benteplassen 
eller Midt kogen og videre til 
"Krok.kleven, et høist mærkeligt 

Veistykke, et av Norges interessanteste 
ældre Veianlæg, et Maal for mang 

Udflugter. 
Veien fra Sollihøgda via S.karet og 

Hom1edal omtales i begeistrede ven
dinger. Etter Skaret "hvorpaa et glim
rende Skue aabner sig ... Naturen ved 
Hom]edal overordentlig tiltalende ... fra 

Homledal mot N paa storartet Vei, i 
dristige Slygninger". Tyrifjordens vakre 
øyer nevnes og "Landskabet overmaade 
tiltalende". 

• 
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Smukkeste utsikt · ra Ringkollen 
Ringkollen (691m.) er maaske 
det Sted der byder den smuk
keste Udsigt over Ringerike, 
skriver Nielsen og nevner 
turen til topps som lett og 
meget at anbefale. 

Ringkollen blir nevnt som en av sek 
utflukter fra Hønefoss. De øvrige er til 
Rognestein, Støvdal, Gyrihaugen, 
Srafellens Udsigt og Hadelands 
Glasværk. For å nå disse kuru1e en få 
vogner, førere og ridehester fra 
Glatveds Hotell. 

Turen til Ringkollen omtales s01n 
" .. let; meget at anbefale. Frem og tilba
ge fem-seks Timer, naar kjøres hel_t 
frem; gaaes hele Veien, da tre Timer 
mere. 

Fra Gladtvets Hotet langs Randselven 
mot Nord. paa Broen over denne til høi
re. Med jævn stigning opover paa 
Hadelandsveien. Til venstre Norefjeld, 
senere Blefjeld i Sør. Veien mest i Skov. 
Længere fram ti I Venstre Haug kirke, 
saa Klekken, hvor Veien fra Norderhov 
støder til. Derefter op Færdenhage-

~ -

bakken, fra hvis Top vid Udsigt, 
begrænset af de før nævnte Fjelde og 
Gausta. Kort efter en smal Vei af til til 
Høire, til de to Gaardc. 

(3/4 Time i Kariol) Gjermbu. omtr. 8 
km fra Hønefoss. Herfra er nu lagt kjør
bar Vei ti I. 

( I T. 35 Min.) Gjennbusætern, tilh. 
Nede i en !iden dal under Ringkollen, 
med Udsigt til denne og Gyrihaugen. 
(Turisthytte med I O Senge). Ned til 
Sæteren langs Gjærdet og videre ind i 
Skoven, hvor man i 15-20 Min. Følger 
Stien og saa tager af ti lh., lidt paa skraa 
uden Sti. I Begyndelsen jævnt, siden 
mere brat. Pas paa at komme tilh ind i 
et Skar, op gjennem dette. saa træffes (2 
T. I O Min.) Ringkollens tlade Top, der 
er skovbar. Paa denne fremover tilh. Og 
saa den vide Udsigt over Ringerikes 
Fladbygd, Soknedalen og Tyrifjorden, 
begrænset (fra S mod N.) af 
Skrimfjeldene, Blefjeld. Gausta, 
Eidsfjeld, Norefjeld og Strandefjeld. I 
N. For dette sees Sperillens og 
Aadalens Dalføre. derefter (tilh .) 
Skovene mellem Sperillen og 
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Randsfjorden selv, Hadelands 
Almenning. Krokskogen, hvor 
Øiangen, et stort Vand, lige Ringkolen, 
sees (om Høsten hyppig Elg). Videre 
følger i det store Rundskue Opkuven, 
Flakene, Gyrihaugen, Krokkleven og 
længst i Sør Liers og Modums Finmark. 
Fra Ringkollen bedste Indtryk af 
Ringerikes eiendon1melige Bygder. 
Ri11gkollens Sanatorium ved Øiangen; 
tarvelige. men godt. 

Rognestein 
Fodgjængere kunne tage ned på 
Ringkollens Vestside mod det lille 
Skovvand Røstjernet. Ingen sti; tilh. Og 
senere mod dettes Nordende uden at 
folge de n1od Sør førende Stier. Forbi 
Nordenden; ganske svagt tilh. Til en 
Sætervei (3/4 T), s01n kommer sønden
fra, fra Ringkollsæteren, _og nu følges 
tilh. i 10 Min. Til den smukt beliggende 
Sætervang Rognestein; pragtfuld 
Udsigt. Saa følges Veien videre nedover 
i omtr. _ T. til gaarden Berg, hvorfra 
kort ti I Klekkeri. 

Ringkollen Sa11atoriull1 som Nielsen omtale,~ ble b)•gd ai· hotelleier Madsen i Høt1ejoss. Beliggenheten var <<Srni,kk>,, n-1en s1edet 
1•ar bet)•k1et for sirt n1atstell. Den son-i sku.Lie J1a god n1at. gikk ril T11rist-By på «Turiste11», den senere Ringkollstua, skriver H. 
0. Christophersen i teksten til dette bilder i antologien «Krokskogen i gan·zle dager>>. 
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Kravstore amer 
I turismens barndom skulle 
reiser i Norge planlegges godt. 
Den reisende skulle ikke stille 
for høye krav. Damer kunne 
stille for store krav til bekvem
melighet, men ble advart mot å 
være for kravstore. 

N1elsens reisehåndbøkene innledes med 
"AlmindeJige Bemærkninger og 
Reiseplaner". Her listes opp en rekke 
praktiske tips til de reisende. Det adva
res mot at "Damer, ere urimelige i sine 
Fordringer,;. 
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Turistene skulle ikke være flere ifølge 
enn fire, helst bare to. Når antall reisen
de utgjorde et likt tall. kunne man reise 
to og to på en kjerre. Da reduserte man 
reiseutgiftene med omtrent 25 prosent 
per person. Kleivsttla på 1880 - tallet. ( Foto: Are/ Lindah//i Norsk Folkenzt,settm) 

Så sent som i 1899 kunne en ikke 
regne med å komme lenger enn 60 km 
om dagen med hesteskyss og bare unn
taksvis I 00 km. I 1879 anbefalte 
Nielsen diligencerne dersom de fantes 
på landeveiene. De hadde fem plasser 
og per plass kostet 16 øre kilon1eteren. 
Det var ulike takster i by og på lands
bygda både på "Almindelig Landskyds" 
og "Vandskyds". 

Tok du deg fran1 til fots, burde ikke 
dagsmarsjene være lenger enn 35 km. 

Tøy var en viktig sak. Det gjaldt å ha 
minst mulig. Kufferter burde helst 

sendes i forveien med tog eller damp
skip. 

Når to reiste sammen. kunne de ha 
med 45 kg bagasje hver. Reiste du 
alene. kunne du ha med 60 kg. ''Man 
bør i denne Henseende selv være meget 
nøje. Mange Rejsende, maaske især 
Damer, ere urimelige i sine Fordringer. 

Standarden økte 
Utviklingen av overnattingsstedene 
gjorde store framskritt de to siste tiåre
ne av forrige århundre, både når det 
gialdt bekvemmelighet og renslighet. 
Hotellene kunne til tider være tarvelige, 
men en del begynte å få bra standard og 
det betød tillegg i prisen. Benevnelsen 

Sanatorium var i mange tilfeller ville
dende. Det ville vært riktigere å kalle 
dem sommerpensjonat. 

Et Par Draaber Cognac 
Det var ganske bra med mat og drikke 
langs hovedveiene. Utenfor kunne en få 
problemer. En fotturist kunne aldri kla
re å bære med hele behovet for herme
tiske retter. Sjokolade kunne han deri
mot ha mye av. "Denne er nærende. og 
- god for Fordøjelsen. Den, som lider af 
haard Mave. vil i Regelen, staa sig paa 
at spise Flødegrød, selv om den ikke 
smager ham efter den Opskrift, som 
bruge paa Landet. Laxerolie og 
Koleradraaber bør al tid medføres. . 

Kognak bør altid n1edføres. Et Par 
Draaber i ethvert Bæger Vand, navnlig 
naar der er smeltet Sne i dette, gjør 
godt, skjønt det ikke smager godt. Med 
Toddy bør man derimod være sparsom. 
Akvavit gjor kun liden .Nyne," het det i 
1879-utgaven. I 1899-utgaven nevnes 
bare Cognac. Et par dråper i et beger 

· vann gjorde godt når dette kom fra bre
er eller myrer. 

Det var ulike kost- og losji-utgifter. 
Til fjells kunne man klare seg med en 
krone om dagen, mens på hotell kunne 

det koste det tidobbelte. Prisene sto 
åpenbart stille fram mot århundreskiftet 
når vi sammenligner med prisene i 
1899-utgaven. 

Nye avstandsbenevnelser 
Sommeren 1879 gikk Norge over til det 
metriske system. Det kunne forårsake 
mye bry for den reisende. Derfor hadde 
den norske første.utgaven en 01nreg
ningstabell. 1/8 Mil tilsvarte en kilome
ter. 

Kilder: 
Yng\'ar Nielsen: Reisehaandbog over 
Nor,~e.første ( 1879) og niende opplag 
( 1899) 
Dramn1e,1s og Oplands Turisfore11i,1g 
«En Reiselzaandbog over Buskeruds 
Amt" ,•ed Dr. Yngvar Nielsen 1888 
Erling Welle-Srrand: Reiseliv og sam
fun,1 ( landsla.~et for Reise/ i vet i No,~t;?e) 
Ei11ar Sørense11: "SJ..1·sstasjoner og 
gjestgirerier i Buskerud" 



• 

JUBILEUM 

Aktivt og turbulent jubileumsår 
Ringerikes Museum har i år 
kunnet feire at det er 75 år. 
Aktiviteten ved museet har 
vært stor, men mye av den sto
re oppmerksomhet museet har 
fått, har ikke bare ,1ært positiv. 
Overgangen fra forening til 
stiftelse har ført til mye turbu
lens. 

Av FRED HARALD NILSSEN 

I kjølvannet av dannelsen av stiftelsen 
Ringerikes Museum, har honorar til sty
releder og håndteringen av gjestelista til 
jubileumsmiddagen fått medias opp
merksomhet og utløst sterke meningsyt-

• nnger. 
Konservator Preben L. Johannessen 

medgir at det har vært turbulent år. 
- Men det er halve sannheten. Vi har 

også hatt et positivt år med publikums
økning og mange godt besøkte arrange
menter, sier konservatoren når han 
oppsummerer jubileumsåret. 

- Hva vil du huske bestfra 1998? 
- Jeg vil nok huske all turbulensen og 

skriveriene omkring en del for hold ved 
museet j år. 

- Hva er det mest positive duviltrek
ke fram frajubileumsåret? 

- I første rekke er det den fine profi l
eringen vi har fått gjennom en serie i 
Ringerikes Blad. Serien har bestått av 
ukentlige oppslag med utvalgte gjen
stander fra samlingene våre og hi:storis
ke fotografier fra distriktet. Den1est har 
vi hatt god oppslutning omkring alle ar
rangementene vi har hatt siden vi åpnet 
dørene 1.0. mai tiJ vi lukket 6. septem
ber. 

- Vi tror serien har virket appetittvek
kende på folk slik at de vil komme opp
søke oss. 

Arrangementene 
Johannessen lister opp atTangementene 
som startet på åpningsdagen i mai n1ed 
eventyrfortelling for barn og gratis is og 
brus. Mange barnefamilier fant veien til 

' 
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Konservat<Jr Pre hen L. i<>l1c1n11e ssen py111e1 til J estj<Jrt'slill in,f!; i juni . 
(Foto: Bjør11 .lolu1~e11/Bujker11cl F)1IJ..e.yt>t{1arkiv) 

museet den dagen. 
En knivutstilling i samarbeid med 

Ringerike knivlag åpnet 24. mai. 
Knivlagets medlemmer levendegjorde 
knivproduksjonen. Besøkende fikk se 
hvordan knivblad blir smidd og hvor
dan skaft og slire blir laget. 

Ser vi tilbake på en regnfull sommer, 
sviktet ikke værgudene det store fri
luftsarrangementet i midten av juni. I 
museets vakre uteområde var 
Asbjørnsen og Moe gjenno1ngangstigu
rene og bandt sammen er program n1ed 
perler fra deres liv:-;vcrli. i fortn av dra
ma, sang, musikk og folkedans. 

Bussens dag 23. august ble ogs~ en 
kjcrnpcsuksc s. l samarbeid med 
Ringeriksbuss son1 sti lte busser og sjå
f Ørt!r til disposisjon, ble over 300 loka]
hii;;toriske interesserte mennesker gaidet 
på turer til historien om knytter seg til 
Hønefoss sentrum, Haugsbygd og Hole. 

Den siste søndagen i august var mu
seet n1cd da det ble det gjennomført en 

gudstjeneste med 150 år gamn1el litur
gi i Norderhov kirke. Etterpå. var det et 
opptrinn med gapestokk på kirkebak
ken. Samme dag gjestet barnebokforfat
ter Anne Cath. Vestly Svenskestua. Den 
ble fylt ti l trengsel av store og små be
undrere av forfatteren som har vunnet 
våre hjerter i Barnetimen for de minste 
og rikholdig barnebokproduksjon. 

I samarbeid med Ringerike husflids
forening var det hustlidsdag 6. septem
ber før museet lukket for sesongen. 
1. november var det fortellerkveld hvor 
lokale aktører framførte eventyrskattene 
våre. 

- Vi må også ta med at Fylkesfoto
arkivet også. har jubileum i år. I 0-års
jubileet har hatt bred omtale i 
Ringerikes Blad. 

Jubileumsmiddag 
- Feiringe,1 ,necifes1,nidclc1g på 
Sundøya 12. septen1ber hopper d1t vel 
ikke over? 
- Ved siden av det omstridte honoraret 
til leder for stiftelsen Ringerikes 
Museum, kom den sagnomsuste midda
gen som skulle markere selve bursda
gen. Den utløse det meste av turbulen
sen museet har opplevd. 

Hovedsaken var en uheldig håndte
ring av gjestelista. Vi fikk en offentlig 
diskusjon om hvem som burde vært in
vitert til middagen. Mange mente at en 
rekke veteraner som har ned lagt et stort 
arbeid for museet, men som ikke har 
hatt framtredende fonnelle verv, ble 
utelatt fra gjestelista. Grensen for «kva
liftserte hedersmenn» var vanskelig å 

trekke. Dette skapte sterke reaksjoner i 
og utenfor miljøet i Ringerikes 
Museum, sier Johannessen. 
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Godtgjørelse til stiftelsens leder had
de i forkant vært med på å tilspisse situ-

• asJonen. 
- Det er nok ikke urimelig med godt

gjøring for et slikt verv, men i ettertid 
ser vi at dette ikke burde vært blant det 
første som styret sluttet opp om. 

Johannessen konstaterer at vi er inne i 
en tid da det ser ut til at idealistisk og 
uselvisk dugnadsånd er i ferd med å 
vike for økonomisk tankegang. 
Tilsammen førte sakene til at ett styre
medlem og lederen for stiftelsesstyret 
har trukket seg. Det nåværende styret 
har gjort om vedtaket om lederhonorar 
og møtegodtgjøring. 

Stil besvær 
Johannessen trekker også fram at stif
telsens styre gikk inn for å fjerne geni
tivmerket, s-en i Ringerikes Museum. 
Det utviklet seg til å bli en s til besvær. 
Fjerning avs-en krever imidlertid ved
tektsendring og måtte følgelig blitt tatt 
opp på venneforeningens kommende 

årsmøte. Styret i stiftelsen har imidler
tid omgjort dette vedtaket også. Navnet 
forblir derfor Ringerikes Museum . 

- Hva innebærer egentlig overgangen 
til stiftelse og dannelsen av en venne
forening? 

- Det har vært en stor operasjon som 
krever innsikt i stiftelseloven slik at alt 
blir gjort korrekt. Buskerud fylkeskom
mune har ansvar for en del museer i fyl
ket, og vil at de skal være stiftelser. 
Stiftelsen og venneforeningen har hvert 
sitt styre, med sine egne vedtekter og 
økonomi å forholde seg til. Vedtektene 
må vi justere i forhold til hverandre. 

På vei til Veien 
- I et jz,bilez1.msår er det lett å se for 
mye bakover. Men det er vel like viktig 
å }za blikket rettet motframtida. Hva vil 
dz1. trekke fram da? 

- Veien avtegner seg i horisonten. 
Museet startet i sin tid opp med en no
madetilværelse før det i 1961 åpnet for 

Gapestokken ble demonstrert under ett av jz1.bileumsarrange
mentene. Et utilsiktet symbol for mye av det som har skjedd 
omkring museet i jubileumsåret? 

publikum i 
Norderhov 
gamle preste
gård. Ettersom 
tallet på gjen
stander økte, vi 
fikk flere ansat
te og nye krav 
til f onnidling, 
er lokalitetene i 
den gamle 
prestegården 
blitt for små. I 
15-20 år er det 
blitt arbeidet 
for utvidelse 
uten at vi har 
lykkes. Slik har 
blikket falt på 
Veien kultur
minnepark og 
ønske om å få 
et nybygg der. I 
framtida vil 
museets 
hovedbøl bli 
lagt dit. Det sy
nes viktig å un
derstreke at 
dagens lokali-(Foto: Bjørn Johnsen/Buskerud Fylkesfotoarkiv) 

teter vi] bestå som en underavdeling. 
Prestegården vil aldri slutte å være 
museum, forsikrer Johannessen. 

På Internett 
Et annet tegn på at blikket er rettet mot 
framtida, er de kryptiske ordene og teg
nene: 
http://www.ringerikes.museum.no. 
Det er Internett-adressen til museet. 

- Vi er kommet på nettet takket være 
en jubileumsgave fra heftet Ringerike. 
På landsbasis har dette ført oss helt i tet 
når det gjelder å ta i bruk den nye infor
masjons- og kommunikasjonsteknologi
en (IKT). Dette har ført til at Norsk 
Museumsutvikling har trukket oss fram 
som et lysende eksempel på en fram
tidsrettet satsing, sier Johannessen og 
nevner at museet har fått hederlig 
omtale på Norsk Museumsutviklings 
hjemmeside. 

<<At det ikke bare er de største muse
ene som vet å presentere seg på nettet, 
kan de nye sidene til Ringerikes 
Museum illustrere», kunne man lese på 
framskutt plass i hele mai. 
Nyhetsmeldingen ble ledsaget av en an
befaling om å klikke til museets hjem
meside for å se. På to måneder har det 
vært nesten 800 nettbesøk. 

- Vi er på denn.e måten blitt tilgjenge
lig ikke bare for folk fra hele landet, 
men fra hele verden. 

- Er det ikke en farefor at folk ,zøyer 
seg med å besøke museet på nettet, og 
at I KT-satsingen dermed går ut over 
museumsbesøket? 

- Jeg håper ikke det, men nettsidene 
skal virke som en apetittvekker som får 
folk til komme på besøk. Hjemmesiden 
er for øvrig stadig under utvikling og 
blir jevnJig oppdater, sier konservator 
Preben Johannessen som i jubileumså
ret leder en bedrift med et budsjett på 
1,5 million kroner og fire fast ansatte 
som utgjør 3,5 årsverk. I tillegg kom
mer gaidene i sommerhalvåret og en del 
persbner på ulike former for tiltak. 



vens 
Oberst Lowens knipetangma
nøver var helt mislykket. 
Svenskene hadde havnet i et 
uføre. Et angrep på Akershus 
11. april førte ikke fram. De 
kom heller ingen vei med 
framstøt mot Gjellebekk
stillingen i 1716. 

Av FRED HARALD NILSSEN 

Det var da Karl Xll gjorde et siste for
søk på forsere Krokskogen. 
Visestattholder Krag skrev i sine me
moarer 19 .april 1716 at det var oberst 
Chr. von Schlippenbach som ledet ek
spedisjonen med Sodermanlands, men 
det var sikkert andre tropper med. 

Major Conrad von Nieroth dannet 
fordekningen med 240 mann. Obersten 
fulgte etter med 800 mann til Bærums 
Jernverk. Ved Nordkleiva, hvor veien 
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over Krokskogen gikk, lå nordmennene 
i stil ling. Først var det bare bønder. 
"Men som Generalløjtnanten i Tide om 
Fjendens Marche Kundskab havde, 
detaavherede han Kaptajn Coucheron 
Aftenen tilforn med 150 Fantassins 
(infanterister) for at soutenere (støtte) 
Bøndeme, hvilket saa vel reusserede 
(lykkes/samlet}, at næppe en Time efter 
hans Ankomst blev Passagen attakeret, 
og holdt Kaptajnen sig udi samme gan
ske fordækt og stille i Skansen til dem 
raabte: "Hvi skyder I ikke Karle, hvad 
er I for n.ogen? "men før de Ord ej sagt, 
før Kaptajnen tillige med Bønderne gav 
Fyr paa dem paa aJle Kanter, saa de in
den kort Tid ble rcpousserct (drevet til
bake), og s~al ikke 30 Mand derfra 
være komn1en. Resten er døde eller 
blesseret (s~ret) ... Her løber en Tidning 
igen i Aften, at Fjenden paa ny vilde 
med 2000 Mand attakkere forrige Post; 
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men som Viceadmiral 
Gape! lykkelig og vel er 
ankommen, og allerede en 
Bataillon er beordret den 
Post ved Krokskogen at 
forstærke, saa vil jeg haa
be, Fjenden faar andre 
Tanker. Slotsloven har i 
Dag med Generalitetet og 
Viccadn1ir3Jcn været i 
Konfercncl!, hv<)rpaa alle 
rnulige Midler skal t:.cnkes 
Søkanteme at befæstige." 

Kartet er tegnet av oberstløytnant 0. L.C. L. Kyhl på 
gn,n11lag av de moderne 1zorsk generalstabskart. 

34 falt i Nordkleiva 
Tapene ved Nordkleiva 
oppgi av Generalauditør, 
overkrigskommissær 
Schwerdtfeger, for sven
skenes vedkommende til 
32 drepte menn, 26 såre
de og en fenrik tatt til 
fange. Nordmennenes tap 
var to drepte menjge. To 
menige og en løytnant ble 
såret. Posteringen ved 
Krokskogen ble forsterket 
med tre infanteri- og to 
dragonkompanier. 
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even 
Etter at også svenskenes framstøt 

over Krokskogen mislyktes, var ikke 
Gjellebekksti]lingen mer truet. Kongen 
fikk annet å ta vare på. Forbindelsen 
med Sverige hang nemlig i en tynn tråd. 

Tuxen skriver at det fins en rekke ver
ker og et stort antall tidsskriftsartikler 
som behandler, eller i hvert fall har 
stoff om felttoget. Av særlig betydning 
er J. 0. Wahl: "Felttogene 1716-1718" 
(Kristiania 1903) (Særtrykk av Norsk 
Militært Tidsskrift). 

I dansk litteratur nevnes bare 
"Danske Samlinger" 2. l utgitte 
Aktstykker og de 1ner eller mindre påli
telige opplysninger i 0. Vaupells eller 
H. G. Gardcs hær- og flåtehistoriske 
arbeider. 

Av svenske historikere har J. A. 
Lagennark i Karl 12s Krig i Norge 
gitt"et i al. sin Kortfattethed fortrinnlig 
Bidrag til Felttogets Historie," skriver 
Tuxen i forordet til bindet som omtaler 
trefningen på Norderhov og angrepet 
på Krokkleiva. 

* Slottsloven på Akershus var en kom
misjon som ble nedsatt 1704 og var for
melt i funksjon ti I 1721. S lottsl.oven 
hadde fem medlemmer og ble ledet av 
visestattholderen. De hadde rådgivende 
og utøvende 1nyndighet til å styre 
Norge innenfor rammen av gjeldende 
lover og vedtekter. Instruksen for 
Slottsloven ble gitt 16. februar 1704, 
åpnet av Fredrik IV 11. juni samme år. 

I praksis hadde Slottsloven liten 
betydning. 

Kilder: 
Besøk i Krigsarkivet og Riksarkivet i 
Stockholm. 
Bidrag til Den Store Nordiske Krigs 
Historie (10 bind, 1899-1934). I bind 8 
(København 1927) tar Tuxen for seg 
året 1716 og Karl Xllsfelttog i Norge. 
Anne Eriksen: (Dugnad 1991) 
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Gran er i dag det mest utbred
te treslaget i Norge. Men slik 
har det ikke alltid vært. Det 
var i århundrene like før og et
ter Kristi fødsel, at granskogen 
rykket inn i vårt land fra øst. 
På Ringerike regner man at 
grana kom først i begynnelsen 
av folkevandringstida, cirka år 
400-500 e.Kr. 

Av SVEIN B. HØGLUND 

72 prosent av norske trær er gran, mens 
furu utgjør rundt 20 og lauvtrær 8 pro
sent. På Ringerike er innslaget av furu
skog større enn landsgjennomsnittet. 
Målt i volum utgjør gran vel 62 prosent 
av all skog på Ringerike, mens tallet for 
furu er 28 og lauvtrær 10 prosent. Blant 
lauvtrærne er forøvrig bjørka den domi
nerende med 70 prosent av volumet, 
mens gråor og osp utgjør hhv. 14 og l 0 
prosent. 

For 10.000 år gikk den siste istiden 
mot slutten. Fortsatt dekket den mekti
ge skandinaviske innlandsisen det mes
te av landet, men på en grønn stripe 
langs kysten gikk steinalderfolket rundt 
på jakt etter noe spiselig. Både 
Ringerike og skogene rundt var under 
isen i denne perioden, som vi kaller el
dre stein.alder. 

500 år seinere, for rundt 9.500 år si
den, hadde isen trukket seg tilbake til 
området ved eller like nord for Oslo. 
Havet sto cirka 220 meter høyere enn i 
dag, og en stor del av det sentrale 
Østlandsområdet var befridd for iskap
pen. Men ennå lå breene i de store dal
førene, som på begge sider av 
Nordmarka (i Nittedal og i Randsfjord
dalføret). Klimaet var kjølig og tørt, og 
bjørka var den dominerende tresorten, 
med betydelige innslag av osp og einer. 

Klimaet endres 
Fra cirka 9.500 til 7.500 år siden kom 
radikale klimaforandringer. Det ble var
mere, og furua va.ndret inn. Furu er der-

for det eldste bartre i vårt land. I furu as 
kjølvann korn elgen, mens reinen dro til 
fjells og fulgte erter iskappa. Det sam
me gjorde steinaldermannen. På denne 
tiden hevet landet seg med cirka 11 me
ter hvert 100. år, og det er mye! Til 
sammenligning er landhevningen i dag 
cirka 30 centimeter hvert 100. år. 

Var steinaldermannen i Nordmarka? 
Svaret er ja, det er gjort steinalderfunn 
ved Spålsdammen Der fant geologen 
Leif Koch for noen år siden en skinn
skrape laget av flint. Flint var et verdi
fullt materiale, som på den tiden gjeme 
var in1portert fra Danmark. Trolig fin
nes dyregraver i nærheten. Men om 
steinaldermannen har bodd fast ved 
Spålen eller bare vært på jakt, vet vi 
ikke. Trolig vandret han rundt fra sted 
til sted, der vilt og fisk var å finne. 

Klimaet ble etter hvert enda varmere, 
og fuktigere. Den såkalte atlantiske tid 
(7 .500-5.000 år siden) ga oss or, alm og 
lind, og myrene ble dannet. Vi gikk 
langsomt over i løvtrealderen, og folket 
var på vandring innover i landet. I peri
oder har landet vært helt isfritt, og kli
maet var varmere enn i dag. Hele 
Hardangervidda var dekket av furu
skog! 

Grana kommer 
Fra ci rka 5.000 til 2.500 år siden var det 
varmt og tørt. Nye treslag var lind, eik 
og ask, og steinalderen ble avløst av 
bronsealderen. Klimatisk går vi inn i 
grantid. Fagfolkene kaller de siste 2.500 
år for subatlantisk tid, med kjølig og 
fuktig vær. 

Kjerneområdene for norsk gran er i 
det nordlige Russland. Herfra har grana 
spredt seg vestover, og nådde grense
områdene ved Ladogasjøen for cirka 
5.500 år siden. Herfra tok det 2.500 år 
før Finlands vestkyst og grensetrakter 
mot Nord-Sverige var invadert, nord i 
Bottenviken. Den videre spredningen 
gjennom Nord-Sverige til de midt- og 
sør-norske grenseområder synes å h.a 
tatt ytterligere 500 år, idet den eldste 
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granskogetableringen på norsk jord, i 
Lierne i Nord-Trøndelag, fant sted cirka 
500-400 år f. Kr. 

Det er undersøkelser av myrer som 
forteller oss granskogens historie. Ved å 
undersøke torvsøyler fra et stort antall 
myrer ved såkalt pollenanalyse, kan ve
getasjonshistorien avleses. Våre .myrer 
er historiske arkiver! Vi tar et 10 cm 
plastrør som er to til tre meter langt, 
som vi spisser i enden og borer ned -i 
myra. I torvsøylene er mengder av pol
len, som. så legges under mikroskopet. 
Pollensammensetningen reflekterer lo
kal etablering av granskog, og karbon-
14-datering tas i bruk for å bestemme 
tidspunkt. Det er tidkrevende arbeid, 
men dermed har man kunnet etterspore 
hovedtrekk.ene i granas historie, både 
når det gjelder selve innvandringen og 
den videre spredning innenlands opp 
mot de fjell- og klimabarrierer som be
grenser dagens utbredelse. 

0 

Undersøkt myrer i Adal 
Av i alt 62 prøver som ble tatt i norske 
myrer, var to i Ringerike. Det var 
Lykkrosmyra på Vikerfjell (cirka 700 
m.o.h.) og Dyvelengen (Døvlingmyra) 
sør før Hallingby (cirka 150 m.o.h.). 
Merkelig nok viser analysene at grana 
kom på Vikerfjell i perioden mellom år 
390-570 e. Kr., mens Dyvelengen ved 
Hallingby først fikk gran et par hundre 
år seinere (mellom år 670-790 e. Kr.) 

Forklaringen er at grana kom fra vest, 
over åsene mellom Randsfjorden og 
Sperillen, og derfor slo rot raskere i 
øvre del av Ådal enn lenger sør. I 
SkrukJia i Hurdal og på Vestre Toten vi
ser analysene at grana kom i det første 
hundreåret etter Kristi fødsel. 

Vår del av Nordmarka og Krok
skogen fikk antakelig grantrær cirka år 
400-500 e. Kr. I Nittedal, helt vest i 
Nordmarka, viser en prøve at grana 
kom mellom år 215 og -390 e. Kr. 

Grana viste seg raskt som et konkur
ransedyktig treslag, og etter 10-15 tre
generasjoner har den altså "erobret" 2/3 
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Granskog slik Theodor Kittelsen malte «Der fløy en fi,gl over granhei, som synger forglemte sange» 

av skogarealet i Ringerike og HoJe. 
Fram til 13-1400-taliet hadde skogen 
bare betydning som beite- og jaktmark, 
samt trevirke til husbygging og oppvar
ming. Men etter hvert fikk den en an
nen og større verdi. På 1400-tallet antas 
det at man begynte å hogge tømmer for 
salg på Ringerike, og midt på 1500-tal
let var det blitt en blomstrende næring. 
Siden elvene var transportåren, var det 
rimeligvis skogen nær vassdragene som 
ble brukt først. Tømmeret ble skåret 
ved elvenes utløp og trelasten ekspor
tert til England og kontinentet. 

Skogsdriften fortsatte de påfølgende 
hundreår med varierende intensitet, alt 
etter priser og konjunk-turforhold. 
Foruten hogst av sagtømmer hadde 
dessuten hogst av ved til kølmilene stor 
lokal betydning. 

Hardt beskattet 
I siste halvdel av forrige århundre ble 
skogene hardt beskattet, og dette fort
satte da treforedlingsindustrien vok-

ste fram med nytt behov for det vi nå 
kaller massevirke, primært av gran. 
En periode lå hogstkvantumet over 
tilveksten, og mange har vært bekym
ret for skog-ens framtid. Men et vå
kent lokalt skogbruksmiljø, hvor bl . 

a. "åpne" hogster tidlig ble tatt .i bruk 
( cirka 1920 skal den første snauhogst 
ha funnet sted på Nes i Ådal), har 
ført til at ti1standen i skogene på 
Ringerike er tilfredsstillende. 
Ringerike er i dag et av de strøk i 
landet som har størst andel av skog i 
den såkalte l1ogstklassc 111 - yngre 
produk jonsskog. 

Skogen er en meget viktig del av 
norsk natur. Uten skog hadde vi vært 
et fattig land. Skogen binder jorda og 
for hindrer blant annet flom og ero
sjon. Dessuten tar den opp store 
mengder C02, og gir oss oksygen og 
tømmer tilbake. Skogen er en forny
bar ressurs som motvirker forurens
ninger og drivhuseffekt, i motsetning 

til olje, gass og kull. 

Skogen er vår ]evende framtid, en 
fornybar ressurs. Olje og gass tar en 
gang s]utt. 

''Plant et tre" var et slagord for 
noen år tilbake. Kanskje vi skulle ta 

det fram igjen? 

Kilder: 
Ulf Haf~ten: Granskogens innvandring 
og sprecini1ig i Norge, i årbok ,ir. 13 fra 
Norsk Skogbr1,1,ksmuseum (Elverum 
1992). 
!lans Bergan: Sk.ogen i Ringerike 
(Hønefoss 1998). 

" 
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Tron 
Det var mange som følte seg fattigere i 
februar 1998 da budskapet om Trond 
Bergsunds bortgang ble kjent over 
Ringerike. Han hadde en stor venne- og 
bekjentskapskrets i Ådal og videre ut
over som satte stor pris på denne hjelp
somme og kunnskapsrike mannen. Det 
er mange både fra bygda og andre 
kanter som har gledet seg over hans og 
Thoras gjestfrihet i deres hjem Heia i 
Bergsundkroken. De som er interessert 
i lokalhistorie kjente kanskje tapet eks
tra hardt. Ringerike Historielag, Heftet 
Ringerike, Ringerikes Museum og 
knivlaget, for å nevne noen foreninger 
og institusjoner, har mye å takke 
hedersmannen Trond Bergsund for. 

Han vokste opp på gården Østre 
Bergsund der slekten hadde holdt til i 
flere hundre år. Det var ikke han som 
var odelsgutt. Han gikk handelsskole, 
ble utdannet som skogbruker og prakti
serte som skogsbestyrer. Han og broren 
Knut drev ellers bedriften Spiralux som 
var en god arbeidsplass for mange 
mann i mange år. Der hadde Trond for 
øvrig sin egen arbeidsbenk hvor han 
satte i stand gamle våpen og andre 
gjenstander. Denne virksomheten fort
satte han senere hjemme hvor han også 
drev som knivmaker og bandt inn gam
le bøker. Han var i det hele tatt meget 
nevenyttig. 

Interessen for gam le gjenstander og 
historie må ha vært medfødt og han 
hadde litt vanskelig for å forstå folk 
som ikke delte interessen. Alt som gutt
unge fikk han formelig vondt når gamle 
gjenstander ble kastet, for da ble også 
historien bak tingene borte. Han var 
ikke gamle karen, ti - elleve år kanskje, 
da han byttet til seg et gammelt jakt
gevær for ei klokke. Senere ble det 
mange gamle våpen, og under krigen 
jaktet han med munnladningsgevær 
som det ikke var innleveringsplikt på. 
Det braket fælt, men de gamle muske
dundrene gjorde nytten for seg på tiur
jakt! Ellers var han ivrig fisker og skaf
fet mat til huset. 

Han var født i 1916. og fikk oppleve 
mye av det vi nå kaller gamle dager. 

ti 
Dampbåten trafikkerte elva utenfor. 
Sveivetelefonen kom, og likeså de før
ste krystallapparatene som formidlet 
musikk og tale. Faren laget radioer, og 
en tid var det en egen sender i Ådal -
flere år før NRK kom på lufta. De gam
le T-Fordene tøffet forbi på landeveien 
som var så smal at bilene kunne ha 
problemer med å passere hverandre. 
Togene på Sperillbanen kom og for
svant. Krigen kom også, og da kampene 
var over i Ådal fant Trond Bergsund en 
etterlatt sabel på en av moene. Det må 
være siste gang en norsk offiser gikk i 
krigen med sabel, mente han. Han ble 
med i Milorg og den siste krigsvinteren 
var han en av «gutta på skauen». 

• 
minne 

Trond Bergsund var en meget hygge
lig, hjelpsom og forekommende mann, 
men han hadde sine egne meninger som 
han kunne hevde kort og greit slik at de 
ikke var til å misforstå. Han gikk ikke 
på hva det skulle være. Han likte seg 
best i rutete skjorte i sving med fisking 
eller ved arbeidsbenken. Det falt også 
naturlig for ham å omgås alle slags 
folk, og det var utrolig mange som fikk 

del i hans kunnskaper og som fikk gle
de av at han husket så. godt og var så 
flink til å fortelle om både folk og om 
arbeidslivet i eldre tider - landbruk, 
lindyrking, tømmennåling, hogst og 
brøtning, jakt og fiske. 

Bjørn Knoph 



ra 

(Til Ringerikslaget i Fergus Falls) 

Jeg kom fra den Trakt i det fjeldhøge Nord, 
hvor Kong Ring med Dronning til Gjæstebud for, 
der min kjærlige Moder mig fødtes paa Jord, 
nei aldrig, nei aldrig jeg glemmer dig, Nord. 

Aa frugtbare Bygder er Ringerikes Land, 
de bedste, som Norge der har i sin Favn, 
rundt Stensfjord og Holsfjord og Tyrifjordens Vand, 
de staar ei tilbake med Kanaens Land. 

Og hvor kan du finde et skjønnere Land, 
end Ringerikes Bygder med Skog og med Vand, 
der Gauken han galer og Maaltrosten sang, 
om Midtsommernatten jeg glemme ei kan. 

Og Ringerikes Gaarder jeg nævne vil faa, 
saasom Onsager, Helland og Berger og Raa, 
vi har Hesselberg, Oppen, og Nærstad og Dahl, 
ogsaa Ekunsrud, Breien og Verne og Hval. 

Aa Hønefoss, Byen saa deilig og huld, , 
hvor Gaarud paa Hjørnet han skjænlcte os fu]d, 
aa Gjæstgiver-Enka - du mindes vel hun, 
der Glassene skaala fra Mund og til Mund. 

Jeg mindes min Hjembygd alt oppe i Dalen, 
der Gutter og Jenter vi mødtes i Salen, 
og alting gik lystig med Musik og Sang, 
nei aJdrig, nei aldrig jeg glemme det kan. 

Aa Oppegaard skriver saa ofte og tit, 
i "Decorah-Posten" om alt, som er nyt, 
ja der faar vi læse om alt, som gaar an, 
saa jeg tror ikke Dalen at glemme vi kan. 

UTVANDRING ----------- -- 67 

• 
merz 

Jeg tænkte mig tilbake til Barndommens Hjem, 
men Tyskeren mig skræmte, jeg kom ikke frem, 
jeg vilde set Ringerikes Bygder og Daler, 
der alle sit deilige Modersmaal taler. 

Jeg glemmer ei Dalen med Elve og Bakke, 
hvor jeg i min Barndom paa Skieme akte, 
jeg mindes godt K værnen, hvor Komet vi malte, 
der Mølleren om Nisser og Eventyr talte. 

Og deilig stod Kirken deroppe i Nord, 
om Søndag vi gik for at høre Guds Ord, 
der Presten han prækte og Klokkeren sang, 
nei aldrig, nei aldrig jeg glemme det kan. 

Og Presten het Turmann og Kapellan Broch, 
de talte Guds Ord baade tydelig og godt, 
de talte om Barnet i Betlehems Stad, 
og om Hyrder paa Marken der Lovsangen kvad. 

Ja Barndommens Minder de svandt som en Dag, 
naar Frænde og Venner vi mødtes i Lag, 
Men alting forandres nu Dag efter Dag, 
blot staar os tilbake en ventende Grav. 

Ja nu er jeg gammel og er nu blit graa, 
og Dagene er talte, snan maa jeg vel gaa, 
men jeg haaber at samles med eder igjen, 
histoppe, histoppe, i det evige Hjem. 

Forfattet av Jacob Johnson, 
Kloten, N. Dak. 

• 

Derte diktet har Marit Skøien Hollerud i Haugsbygd funnet i en gamn1el fanziliebibel fra sitt barndomsl1jen1, n1en J1un kjenner 
• 

ikke identiteretz til forfatteren. I 0. S. Johnsons "Utvandritigshistorie fra Ri,zgerikesb)1gderne" ( /919) har Ragnvald Lien funnet 
fram til en Jacob Johnson soni kan være den rette: 

"Jacob Jol1nson er fødr paa Ringerike den 23de mars 1865. Hans far J1et Johannes Smeclshamn1er og harzs n1or het Ra,1di, og 
var kommet/ra Ørbakken. De utvandret til Allzerika i 1880 og kom til Meeker coL,nty, Min11. Ff)1ttet saa til Rosseau county, hvor 
l1ans mor fremdeles bor. For ni aar siden kom han til Nelson count)', N. Dak. , livor han driver forretnirzg som baade farmer og 
J1oteleie1: Ha,,s lzustrus navn er Gustava,født i Dra,,1men, Norge, den 14de mars 1869, og korn til Amerika i 1872. De har hat 
10 barn og er nu bedsteforældre tilfem.'1 

Vi kan tilføye at preste,ze som nevnes i diktet, virket i Norderlzov i årene 1867-72 (TL,rman) og 1850-70 (Broch), og flere ste
der er det snakk om "dalen" - høyst sannsynlig Soknedalen. Så vi går utfra at Jacob Jolinso11 som her er omtalt, er diktets opp
lzavsn1ann. Eller kan noen av våre lesere gi ytterligere opplysninger? 

• 
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Himlingen over 
døype onten i Hole 
Det var ein gong da døypefon
ten i den gamle kyrkja i Hole 
hadde ein himling over seg. Så 
brann kyrkja i 1942 - og him
lingen vart borte. Men døype
fonten og dua vart berga. Dua 
er symbolet for den heilage 
ande heilt sia Jesus vart døypt i 
elva Jordan av døyparen 
Johannes. 

Av JON RØMMESMO 

rkje 

I bokverket «Norges Kirker» 1986 skriv 
Sigrid og Håkon Christie me]lom anna 

om den kronef orma himlingen at han 
hadde ein diameter på ca 78 cm og ei 
høgd på ca 55 cm. Om fargane står det 
at sidene var kvitmalte, kasettane var 
grønne med forgylte blad. Akantusblad 
og -ranker var forgylte, og blomane var 
i gull og kvitt. Bøylene over var grønne 

Foto frå/ør brannen i Hole kyrkje viser til høgre hi1nli11gen over døypefonten. 
(Hole bygdearkiv) 

Jon Rømmesmo har te i kna korleis himlinga såg ul i farg ar. 

med forgylte blad. Kula over med kross 
og dua under var også forgylte. 
Undersida av himlingen var blågrå. 

Vi kjenner fargane og vi veit også 
korleis himlingen såg ut. Vi har nemleg 
gode fotografier i svart-kvitt, så det er 
ful lt mogeleg å rekonstruere det heile. 
Dua vart berga ved brannen. 

Det er nok.o viktig som manglar i dag. 
Døypefonten er ikkje heilt komplett 
utan himlingen- på grunn av den sym
bolverdien han hadde. Det ser vi godt 
når vi ser på foto frå gamlekyrja. 

Enn om vi kunne få laga himlingen 
på nytt? Det ville koste noko, men det 
er fullt mogleg å få det gjort. Kan hende 
nokon som les dette får hug til å gj~ ei 
gåve som kan vekkje eit gamalt kleno
dium til live att? 
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Johannes Thrap-Meyer 
- en or atter ra Hoie 
For 100 år siden ble forfatteren 
Johannes Thrap-Meyer født på 
Stein i Hole. Her bodde han til 
han var 13 år. I sin korte leve
tid rakk han å skrive noen 
dikt, to novellesamlinger og tre 
romaner. Han høstet begeistre
de kritikker i flere avisanmel
delser. Blant annet Sigurd Hoel 
og Philip Houm var overstrøm
mende i sine kritikker. 

Av MARGIT HARSSON 

Johannes Thrap-Meyer var oppkalt etter 
sin morfar, Johannes Solberg. som var 
eier og bruker av gården Stein i over 50 

år (1868 -1920). Morfaren var også lo
kalpolitiker og ordfører i Hole i mer 
enn 30 år, og han kom derfor til å sette 

sitt preg på styre og stell i Hole i en 
lang 
periode. Barnebarnet, Johannes Thrap
Meyer, skulle også komme ti I å sette 
spor etter seg, men da på en ganske an
nen måte enn morfaren. Da Johannes 
Thrap-Meyer døde i 1929, bare 31 år 
gammel. hadde han skrevet og gitt ut to 
novellesamli11ger og tre romaner ( den 
siste utgitt posthumt). Og denne litteræ
re produksjonen er grunnen ril at 

Johannes Thrap-Meyer huskes i dag, 
hundre år etter sin fødsel på Stein den 
4. april 1898. 

Om familien 
Johannes Thrap-Meyer~ farfar var arki
tekt Henrik Thrap-Meyer (1833- 1910). 
Som arkitekt hadde han ansvar for en 
rekke offentlige byggearbeider. I perio
den 1874 til 1899 var arkitekt Thrap
Meyer 1ned i direksjonen for 
Fortidsforeningen. I hele denne perio
den foretok han reiser rundt om i Norge 
og målte opp og tegnet gamle bygning
er. Dette arbeidet førte han også til 
Ringerike og Stein, og her kan vi ane 
grunnen til at arkitektens sønn, 
Wilhelm, og Valborg, datter til Olga og 
Johannes Solberg på Stein; møtte hver-

andre, giftet seg og fikk 
sønnen Johannes i 1898. 

Faren til Johannes 
Thrap-Meyer hadde det 
imponerende navnet 

Hans Henrik Wilhelm 
Hagelsteen von Tangen 
Thrap-Meyer. Han var 

utdannet ingeniør (ikke 
lege som det oppl)1ses i 
noen kilder), og som 

ganske nygifte reiste han 
og Valborg til Tyskland. 
Men etter knappe to år 
kom de tilbake til 

Norge. Da var Wilheln1 
svært syk av t"cring og 
døde kort tid etter på 
Stein. 

Etter faren~ død fikk 
Johannes en søster. Hun 
ble født 3 I . oktober 
1900 og fikk navnet 
Wilhelmine etter sin ny
lig avdøde far. 

Tidlig på 1820-tallet 

ble Stein delt i to bruk, 
Øvre og Nedre Stein 
(Nedre Stein kalles 
Nerstei11). Etter delingen 

Forfatteren Johannes Thrap-Me)·e,: Ha,z hie født på 
Stein i Hole I 898, og rar bare 31 år garr1mel da ha11 
døde /Jå Lovisenberg S}'kelzus i Oslo 1929. Johannes 
Thrap-Meyer skrei> to norellesa111/in,e,er og tre ro1na
ne1: De tre rotr1anene er gitt ut på J1)'tt i 
anlednin,~ 100-årsda,~en for J1ans føclsel. 

av gården ble det bygd nye hovedbyg
ninger på både Øvre og Nedre Stein. Da 
gården igjen ble slått sa1nmen etter at 
Johannes Solberg hadde kjøpt Øvre 
Stein i 1868 og Nerstein i 1874, ble hu
sene på Nerstein leid ut til familien. Og 
der var her Valborg bosatte seg som ny

gift og kort tid senere som enke, og det 
var på Nerstein at Johannes Thrap
Meyer vokste opp. 

Ungdomstid 
Johannes bodde på Nerstein til han var 
13 år. Da begynte han på Frogner .skole 
i Kristiania. Det fortelles om Johannes 
at han i den alderen gikk mye for seg 
selv, var åndelig sett svært tidlig utvik
let og likte seg best i voksent selskap. 
Denne følelsen av å være utenfor og an
nerledes, bunnet nok også i hans opp-

vekst på en storgård og hans stolte 
slektstradisjoner. Dette var kanskje noe 
av grunnen til at han ikke likte seg på 
skolen, og det endte med at han strøk til 
artiun1 i 1917. 

Under hele oppveksten var Thrap
Meyer mye syk. Den dårlige helsen 
skulle forfølge han hele livet. I 1919 
fikk han først spanskesyken og deretter 
lungebetennelse. Sommeren 1920 var 
han i Italia, men her ble han alvorlig 

'-' 

syk av lunge- og årebetennelse. Høsten 
1921 ble han matforgiftet mens han var 

i Firenze. og frisk ble han ikke før vå
ren etter. Men dårlig helse fort satte å 
plage han. Han opplevde et nervesam
menbrudd, og året før han døde ble det 
oppdaget at han hadde sukkersyke 

Kunstmaler 
Etter nederlaget på Frogner skole be-
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stemte Thrap-Meyer seg for å bli maler, 

og høsten 1918 reiste han til 
København for å gå på kunstakademi. 
Men også her hadde han vanskelig for å 
inn.ordne seg. Det er tydelig at Thrap
Meyer hadde gode anlegg som kunst
maler. Det viser de bilden.e som er be
vart. Et av de beste maleriene har motiv 
fra Stein. Det er malt i 1917 og motivet 
er den gamle steinbrua over Evja. Selv 
om Thrap-Meyer etter nokså kort tid ga 
opp tanken om å bli kunstmaler, er det 
mange skildringer i hans bøker som vit
ner om stor fargesans, særlig kan det 
merkes i hans vakre naturskildringer. 
Litteraturforsker Liv Bliksrud kaller 
hans landskap- og interiørskildringer 
for "ordmalerier". 

Forfatter 
Rundt 1920 blir Thrap-Meyer klar over 
at det er forfatter han vil bli, og fra nå 
av arbeider han målbevis t og iherdig 
for å utvikle sine litterære evner. Denne 
bestemmelsen sk7.tlle vise seg å være 
riktig. 

Som forfatter var Thrap-Meyer mest 
opptatt av sin·egen nære fortid, av mil
jøet ·på storgårder rundt århundreskiftet 
og embetsklassen og overklassen. 
Felles for mange av Thrap-Meyers ho
vedpersoner er lengselen etter kunstne
risk forlø ning og dermed lykke og har
moni. Men de fleste av hans per oner 
gir opp og resignerer, og de blir ulykke

lige mer1nesker. Konfliktene oppstår of-

test og blir synlige i møtet mel lom et 
sjeldent følsomt kunstnersinn og de 
mange jordnære og uforstående hver
dagsmennesker. 

To novellesamlinger 
Thrap-Meyer ga ut to novellesamlinger, 
Tusmørke i 1924 og Ekstaser i 1925. 
Novellesamlingen Tusmørke inneholder 
fire noveller med titlene Tusmørke, 
Helene Roscher, Regnsornmer og Fra 

Capri og hjem. Tittelnovella Tusmørke 
handler om ei ungjente og hennes tan
ker og følelser. Den peker framover i 
hans forfatterskap, mot flere dyptgri
pende og troverdige skildringer av 
kvinnesinn. 

Hovedpersonen Helene, i novella 
Helene Roscher, er en kunstnernatur og 
tydelig forfatterens talerør. Etter en tid 

som kunstner i Italia gir hun opp kun
sten. Hun reiser hjem til foreldrene i 
Norge, og der gifter hun seg for å bli en 
god ektefelle og mor. 

Novellen har noen lokale detaljer 
som røper forfatterens oppvekst på 
Ringerike. Helenes barndomshjem er 
en storgård med navnet Libakke. En 

gård med dette navnet ligger nær Hole 
kirke på Røyse. Videre i samme novel le 
nevner Helenes far at han kjøpte gården 
av sorenskriver Fougner. Dette er "nes
ten sant", for Thrap-Meyers bestefar, 
Johannes Solberg, kjøpte Stein av 
Gabriel Fougners enke i l 864. Gabriel 
Fougner hadde vært sorenskriver på 

Hovedby<~ningen på Nersrein der Jolzannes Thrap-Meyer bodde til !tan var 13 år. 
Tidlig i I 820-åra ble Stein delt i to like store gårdsbr1,1k. Davære,zde eier, Simon 
Fougne,~ lot si11e to eldste sønner overta Jzvert sitt bruk. Det ble da b)•gd nye ho
vedbygninger både på Øvre og Nedre Stein (= Nerstein). Hovedbygningen på 
1Versteirz brant ned 1. september 1959. 

Ringerike fra 1845 til 1860, og han 
døde i 1863. 

I novella Reg11son1n1er er hovedperso
nen en aldrende storbonde som n1ed 
kritisk blikk ser tilbake på sitt liv. Det 
heter om hovedpersonen at han "fonnet 

tanken klart om sin egen følelse", og 
prøver på den måten å finne ut hvorfor 
så mye i livet ble gledesløst. Hru1 h.older 
"dom" over sitt liv, over et ekteskap 

som fra starten hadde mange mulighe
ter til vekst i seg, men som tørket inn så 
altfor tidlig. Men han hadde vært lykke
lig de første årene: 

"Det var før socialismen var opfun
det, og livet laa stødt og godt. Slet foll< 
vondt, ja saa slet de vondt, men de stol
te paa n1anden [= storbonden] og kom 
hvis det var noget, og der var glæde 
baade ved at gi og ta. Der var girede ved 
at lægge tre skilling paa daglønnen den 
gang. Og her var en kongsgaard." 

Kongsgården må hentyde til Stein, og 
når vi får høre at storbonden og å har 
vært en "offentlig" person, er det 
Thrap-Meyers morfar, Johannes 
Solberg, det ligger 11ær å sammenlikne 
med. 

Ekstaser 
Novellesamli.ngen Ekstaser inneholder 
tre noveller med titlene Kctsper-Fjolla , 
Kaldt hjem og En italiener i krig. 

Novella om Kasper-Fjolla har under
tittel "Ringerikshjstorie". Hole er bygda 

der handlingen foregår. og leseren mø· 
ter en rekke med lokale stedsnavn. fra 
Hole. Om selve handlingen er en 
"Ringerikshistorie", er vanskelig å vite. 
Kanskje noen lesere kan gjenkjenne 
historien? 

Fortellingen on1 Kasper-Fjolla begyn
ner i I 860, "i de første dage av april". 
Vi møter Henriette og hennes ondsinna 

far, oberstløytnant Adam Paludan. De 
bor på Søhol som er sjefsgård. Vi hører 
om sorenskriver Anderssen på Rå, om 
sersjant Froog, .kaJt Froken, og soldat 

Hundstad. Vi hører om tjenestejenta 
Helga med tilnavnet Kasper-Fjolla, et 

tilnavn hun må bære fordi hun er så fo
relska i stallkaren Kasper Brænna. 
Stallgutten er vesle Joh.annes 
Jomfruland som er flink ril å regne og 



male. Berta Pjåka fra Finnefjerdi11gen 
er tjenestejente hos Diedrich på Evje. 

Henriette på Søhol elsker Diedrich på 
Evje, og disse to har stevnemøte nede i 
Hvitmyr, et navn som fortsatt brukes 
om ei myr i skogstrekningen mellom 
Vik og Røyse. Henriette og Diedrich 
gifter seg, men ekteskapet blir en trage
die for begge. Det ender med at 
Diedrich skyter både Henriette og seg 
selv. Det går heller ikke bra for Helga 
og Kasper, og i novella viser Thrap
Meyer nok en gang hvor vanskelige kår 
kjærligheten har. 

I novella Kasper-Fjolla er det en in
teressant beskrivel e av gamle Jørgen. 
Han omtales som "den siste ringeri
king" fordi han er kledd i kort grønn
svart "klædes-trøye", svart vest og kne
bukser. Og Jørgen bruker ho er av ufar
ga ull som er bundet opp ved knærne 
1ned et rødt bånd, og på hodet l1ar han 
topplue. Her har forfatteren sikk.en hatt 
en lokal 
modell. 

Tre romaner 
Etter de to novellesamlingene begynte 
Thrap-Meyer å skrive romaner. Det ble 
tre i alt: 
• Egoister - utgitt 1927 
• Anakreons død - i,tgitt 1928 
• Over rimet vold - i1tgitt posthumt 1929. 

Romanene danner en trilogi. Vi møter 
de samme personene, og handl ingene 
fortelles i hovedtrekk i kronologisk or
den der vi følger hovedpersonenes livs
løp. Som nevnt forteller Thrap-Meyer 
1nye om seg selv i det han skriver. Og 
det gjelder også her. Jens Bing er en av 
hovedpersonene som har mange av for
fatterens trekk. Begge er følsomme 
åndsmennesker, begge drømmer om å 
bli ekte og store kunst11ere, og de får 
problemer med en virkelighet som ikke 
skjønner og ikke evner å ta hensyn til 
deres kunsmersinn og kjærlighets
lengsel. 

l Egoister møter vi Jens Bing som te
nåring, begavet som kunstner og på 
desperat leting etter kjærligheten som 
han tror han har funnet i Dagny Linaae. 
I Anakreons død er Jens Bing ung 
kunstner, og i Over riniet vold blir han 
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innhentet av skjebnen. I et tilsynelaten
de vellykket liv, som anerkjent kunst
historiker og respektabel ektemann, 
bryter han opp for å reise til sin ung
doms kjærlighet, Dagny Linaae som 
bor i Ital ia. Men forfatteren dør og ro
manen slutter før Jens Bing kommer til 
Italia. Mye tyder på at de "to elskende" 
li kevel ikke bli r lykkelige til slutt. Om 
ti.ttelen på den siste romanen skriver 
Bliksrud: "Rim varsler om kulde, til
stundende vinter, opphør av liv, om 
maktesløshet." 

Jens Bing er en sentral hovedperson i 
romanene, men gjennom Jens Bings 
tanker og lengsler blir Dagny Linaae 

,, 
også en hovedperson. Dagny er vakker 
og begavet, men på grunn av sin føl

somhet og sitt kunstnersinn får også 
hun store problemer i møte n1ed en vir
kelighet som er så annerledes. 

En annen hovedperson i romantrilogi
en er kammerherre Linaae som er noe 
over 60 år da vi møter han i Anakreons 
død. Romanens tittel henspiller på den 
franske maler Honore Daumiers karika
turtegning av den aldrende Anakreon 
som med åpen munn tar imot kirsebæ
ret den unge hetæren k.aster til han. 
Anakreo.n får kirsebæret i vrangstrupen 
og dør. Linaae ser seg selv som 
Anakreon, og romanen ender med at 
han gifter seg med Lalla Kobroe, sin 30 
år yngre elskerinne, like før han dør. 

Lalla Kobroe og Dagny Linaae er 
kvinne}jge motsetninger. Sammen med 
Jens Bing og Wilhelm Linaae danner de 
et firkantdrama. De to mennene har fel
les opplevelser av kvinnene. Begge har 
de Lalla Kobroe som elskerinne, og for 
begge er Dagny Linaae idealkvinnen 
som de best kan beundre og dyrke på 
avstand. 

Romanen Over rimet vold var ikke 
ferdig skrevet da Thrap-Meyer døde. 
Ljkevel ble manuskriptet trykket ufor
andret, og romanen kan med stort. ut
bytte leses som en naturlig fortsettelse 
av de to første romanene. 

Overstrømmende kritikk 
Da Thrap-Meyers to første romaner var 
kommet ut, skrev Sigurd Hoel i 1928 
(etter Bliksrud): 

Her har man en romanserie under ut-

give]se, et stort og betydningsfullt verk, 
som efter alt å dømme vil tåle sammen
ligning med det beste vi har av slike bø
ker i Norden, Henrik Pontoppidans, 
Sigrid Undsets og Olav Duuns roman-

. 
serier. 

Og i Norsk litteraturhistorie skriver 
Philip Houm (etter Bliksrud): 

Neppe noen annen norsk romanfor
fatter i vårt århundre ( ... ) har allerede i 
30-årsalderen nådd så langt som 
Johannes Thrap-Meyer i Anakreons 
død. 

Flere avisanmeldelser uttrykker sam
me begeistring 

Thrap-Meyer var i slutten av 20-årene 
da han skrev sine tre romaner. Det som 
en leser kanskje mest undrer seg over, 
er at en ung mann kan skildre mennes
kesinnet hos både kvinner og menn, 
unge og gamle, på en slik overbevisen
de og avslørende måte. Hans innlevel
sesevne og psykologiske innsikt må ha 
vært uvanlig stor. "Man får følelsen av 
å se inn til bunnen av deres vesen", 
skriver Sigurd Hoel i 1928. 

Thrap-Meyer var en dikter utenfor 
allfarvei, skriver Bliksrud, og romane
nes hovedtema er problen1ene rundt ev
nen til å leve, evnen ti I å elske og evnen 
til å skape kunst. 

Lokal farge 
Som novellene røper også romanene 
forfatterens oppvekst på Stein og 
Ringerike. I romanen Egoister møter vi 
Georg Linaae som bestefar til Dagny. 
Om Georg Linaae heter det: 

Georg Linaae var den første Linaae 
som var virkelig rik. Han var et fæno
men av et hode. Hadde en hukommelse 
av de sjeldne, kunde alverdens sprog, 
døde og levende, dessuten spilte han 
flere partier schack, på en gang, uten at 
se på brettene, regnet kolonner av fem
sifrede tal i hodet, og så videre i det 
uendelige. 

Ifølge Thrap-Meyers fetter, Johannes 
Solberg født 1905, er dette en beskri
velse av Andreas Solberg, den før te av 
familien ''som kom til penger'' . 
Familien Solberg kon1 fra Sylling i Lier. 
Og romanens gamle familiested, 
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Kobberdammen, er identisk med 
Kobbervik ved Drammen der Thrap
Meyers morfar var født. 

Mye av handlingen i Egoister foregår 
på Ringerike. For lokalkjente er det lett 
å kjenne seg igjen. for her forekommer 
flere velkjente og lokale stedsnavn. 
Prostesønnen Jens Bing, er "opvokset i 
en kirkes umiddelbare nærhet", og en 
dag han går tur kommer han opp på 
åsen der Bjørnstad-gården ligger. Jens 
maler et bilde av Migarfossen, og om 
Dagny heter det at hun var datter av 
Linaae på Rå. Vi får også høre om klok
ker Bili som var fra Yestla11det, og som 
nå hadde navn ener gården han bodde på. 

Det mest interessante er kanskje skil
dringer av fami lielivet (på Stein?). Det 
er middag. og far og sønn går sammen 
til spisestuen. Der venter moren. Hun er 
sortkledd. og far og sønn bukker for 
henne. Spisestuen er stor og gammel
dags, og der står et utskåret hollandsk 
skap fra morens hjen1. Thrap-Meyers 
1normor var født i Amsterdam, og da 
hun kom til Stein hadde hun blant annet 
med seg et utskåret hollandsk skap som 
ble plassert i spisestuen. Så her skildrer 
Thrap-Meyer spisestuen på Stein, slik 
den var i hans besteforeldres tid. 

To ekteskap 
Thrap-Meyer giftet seg førs te gang 
1925 med Kirsten Krag, født i 
København og datter av dikteren 
Vilhel1n Krag. Ekteskapet ble oppløst 
1928. Samme år giftet Thrap-Meyer seg 
med Elisa Margaretha Kolle fra 
Arendal. Hun var lege, og de bosatte 
seg i Halden. 

Like før Thrap-Meyer giftet seg for 
andre gang, ble det oppdaget at han 
hadde sukkersyke. På en reise til Paris 
sommeren 1929 fikk han en alvorlig in
feksjon. Han reiste da hjem og kom til 
Ringerike i slutten av juli. Like etter 
n1åtte han innlegges på Lovisenberg sy
kehus. og der døde han 9. august bare 
31 år gammel. 

Nyutgivelser i jubileumsåret 
1 anledning 100-årsjubileet for Thrap
Meyers fødsel har Gyldendal Norsk 
Forlag utgitt hans tre romaner på nytt. 
Hver roman er forsynt med etterord 

De,i gan1/e stei11brua over Evja er rnotiret på clette bildet fra Stein som Thrap
Meyer malte i 1917. Motive, er hentet fra Steinsevjafør bekken re11ner samme,z 
med Myrabekken og i Steins/jorden. I bakgrunnen ser vi Søru,n-gårde,ze. 
Thrap-Meyers nevø, Ar11e Ernil CJ1riste,1se,1, Oslo, eier i dag maleriet. og !tar vært 
så ve,1nlig åla oss a,fotografere det. Foto: Ja11 Fredrik Hornematzn. · 

som er svært nyttige å lese for den som 
ønsker å vite mer om denne forfatterens 
samtid, hans litterære produksjon og 
ha11s liv. De tre etterordene er skrevet 
av litteraturforsker og professor Liv 
Bliksrud ved Universitetet i Oslo. 

Ved Universitetet i Oslo er det i år 
skrevet en hovedfagsavhandling om 
Johannes Thrap-Meyer og hans forfat
terskap. Avhandlingen har tittelen 
Johannes TJ1rap-Meyer. Kt,nst og sjele
liv, og er skrevet av Yvonne Haugen. 
Haugen foretar en analyse av romantri
logien, og hun diskuterer Thrap-Meyers 
åndelige slektskap med Henrik Ibsen. I 
sin analyse konkluderer Haugen med at 
mye av konfliktstoffet i Thrap-Meyers 
romaner er i slekt med Ibsens 
Rosrners/10/m (1886) og Når vi cløde 
vågner (1899). 

Haugen skriver i innledningen i av
handling: 

"De fleste under ført i år har ikke en
gang hørt om Johannes Thrap-Meyer, 
og det er bare de riktig beleste nord
menn som kjenner ham i noen særlig 
grad. Oppdagelsen av Thrap-Meyers 
verker føltes derfor som å finne en 
gammel, nedgravet skatt - et slags lyk
ketreff'. 

Kilder: 
Liv Bliksrud: 
Tre etterorcl i romanene Egoister, 
Anakreo11s død og Over rin1et vold av 
Johannes Thrap-Me;-·er. Ro,nanene ut
gitt andre <~ang i serien G),fde,zdals 
Storklassikere. 
Y,•on11e Hau,~en: 
Johannes Thrap-Me)1er. Kunst og sjele
liv. Utrykt J1ovedfagsavhandling i 
Nordisk språk og litteratu,: 
Unii•ersitetet i Oslo. 
Finn ]or: 
Innledning./: Johannes Thrap-Meyer. 
Anakreons død. Norges nasjonallittera
tu,: 24. Red. Francis Bull 
Norsk biografisk leksikon. 
Redaksjon: 
Jonas Jansen. Øyvitid Anker. Gunvald 
Bøe. Bind XVI. Oslo 1969. 
Thrap-Me.vers noveller og ron1aner. 
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Bilen din 

Nå får du 
skadeforsikring i banken 

Vi er ikke lenger bare banken din, Toppforsikrer du boligen din får 
vi er blitt forsikringsselskapet ditt du dessuten en trygghetsgaranti 
også. Det du finansierer hos oss som gjør at alt du kjøper i løpet 
skal du også få forsikret hos oss. av det første året automatisk 
Fra nå av kan du snakke med inkluderes i forsikringen. 
kunderådgiveren i banken uansett 
om det gjelder bank eller forsikring. Snakk med en kunderddgiver i 

SpareBank 1 enten det gjelder 
Handler du raskt og forsikrer bilen forsikring av bil, bdt. bolig. reise 
din hos oss får du ikke bonustap eUer andre ting. 
ved første skade. 

Hjemmet ditt 
Enklere, bedre og mer praktisk skadeforsikring 

• 

Ringerike, Jevnaker oq Hole 
samlet ti I ett internetlrike i 

•••• 

Flere og flere orienterer seg 
via nettet, og nå finn er du 
informasjon om ' alt" som 
skjer i lol<aldistriktet 
samlet på ett sted! 

••••••••••••••••••••••••• 

~ Location : ( http.//www.ringerike.com I 
•• 



1 Address )@l http://www. rin 

ramti 
Samtidig som vi gir ut heftet <<Ringerike>> for 70. gang, publiserer vi deler av hef
tet på Internett. Derrr1ed blir 1998 et merkeår for heftet. Vi tar noen forsiktige steg 
ut på den elektroniske motorveien Internett. 

Dermed har også vi tatt i bruk de enorme publiseringsmulighetene som inf orma
sjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) byr på. Med egen hjemmeside på 
Internett kan hele verden nå oss ved hjelp av en pc. Det blir bare å taste inn 
http://www.ringerike.com/ringerike så kommer du i kontakt med oss enten du sit
ter i Vestre Ådal, på Tasmania, i Ouagadougou, på Sri Lanka eller i Minnesota. 

Hovedhensikten vår med å ta i bruk den nye teknologien er for å gjøre tidligere 
og framtidige utgaver lettere tilgjengelig. På sikt har muligheten for å legge ut 
samtlige sider av heftet fra det kom ut for første gang i 1922. Vi tar sikte på å gjø
re det mulig for historieinteresserte å søke på bestemte ord og temaer som vi har 
skrevet om. Tenk deg at du vil finne ut hva vi har skrevet om Anna 
Colbjømsdatter. Da skriver du ordene inn i søkebasen vår og trykker søk. På noen 
sekunder vil du få opp en liste hvor mange ganger og i hvilke utgaver prestekona 
er omtalt. Så kan du bare å begynne og lese og øke din viten. 

Hvor langt fram i tid dette vil være, kan vi i dag ikke tidfeste. Det krever et godt 
stykke arbeid og noen overveielser, blant annet om vi skal ta betalt for tjenesten. 
Vi kan for eksempel ikke uten videre videref orntidle på nettet fotografier vi har 
brukt. Lån fra institusjoner som Norsk Folkemuseum og Nasjonalgalleriet kan vi 
ikke uten videre legge ut på Internett. 

Vi har passert en milpel. Det skyldes en rekke heldige omstendigheter. I årsmel
dingen for heftet 1996-97 skrev vi i 1997 at vi ville ha utredet opprettelse av en 
database for tidligere hefter. I årets beretning vedtok vi 22. februar i år et tillegg 
hvor det heter at vi ville arbeide videre med å <<få utredet internett-tilknytning>>. 
Ved en tilfeldighet oppdaget vi at Hole historielag allerede da hadde opprettet en 
hjemmeside. Vi registrerte også en engelskspråklig omtale av Halvdanshaugen i 
Hole. Dermed trykket vi på de rette tastene og kom i kontakt med gode hjelpere. 
Samtidig kom ideen om å gi 75-årsjubilanten Ringerikes museum en hjemmeside 
i jubileumsgave. Snøballen begynte å rulle og under jubileumsmiddagen 12. sep
tember i år kunne vi foreta den offisielle overleveringen til museet. 

Den videre utviklingen av museets og vår egen hjemmeside er nå overlatt kreati
vitet og utviklingen av egne ferdigheter til å oppdatere sidene fortløpende: 

F-red. 
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