


































































































Kristian Linnerud: 

Fra sjuårig til niårig skole i Modum 

I 1930-årene var det 25 skolekretser i Modum: Bergan, 
Brunes, Buskerud, Bøen, Enger, Finnemarka, Flatturn, 
Fure, Granstad, Gulsrud, Hole, Hovde, Jelstad, Kimmerud, 
Kongsrud, Lofthus, Nordre Simostrand, Søndre Simostrand, 
Skibrek, Nordre Snarum, Stalsberg, Strand, Svendsby, 
Vikersund og Øderud. Finnemarka skole ble nedlagt, Gran
stad ble overført til Stalsberg, Hovde og Svendsby kom til 
Lofthus, Kimmerud-elevene dro til Gulsrud, Kongsrud gikk 
til Vikersund og Skibrek ble slått sammen med Buskerud. 
På slutten av femtiårene var det dermed igjen 18 -folkeskoler 
i bygda. 

Dette var situasjonen da skolestyret den 19. mars 1959 
valgte en komite som skulle utarbeide forslag til planer for 
bygging av skoler og en samlet plan for den fremtidige 
skoleordningen i Modum. Skolestyret valgte Einar Leren, 
Lars Gjerdaker, Ole Sørensen, Ragndi Lunde-Tandberg og 
Paul Wettergreen Jensen. Senere oppnevnte formannskapet 
ordfører Andreas Knive og rådmann Henry Ruud som sine 
medlemmer av komiteen . Deretter ble Einar Leren valgt til 
formann og Ole Sørensen til varaformann. Det var disse to 
som i høy grad kom til å prege arbeidet i komiteen og den 
senere gjennomføringen av planene, Einar Leren som skole
sjef (den gangen kalt skoleinspektør) og Ole Sørensen som 
mangeårig formann i skolestyret . Komiteens innstilling ble 
avgitt 18. oktober 1961. Den var ført i pennen av Einar 

Einar Leren f.1916. Lærer Stalsberg 1955-59. 
Skolesjef 1960-86. 

Leren. Ludvig Øverbye hadde da erstattet Andreas Knive i 
komiteen etter at Knive døde i juli 1961. 

Før komite-innstillingen forelå, hadde skolestyret og kom
munestyret i 1958 og 1959 behandlet spørsmålet om en 
skolesentralisering for Sysle og Snarum med bygging av en 
ny fellesskole. Saken var kommet så langt at kommunestyret 
i november 1959 vedtok å slå sammen kretsene Bøen, Hole, 
Lofthus og Nordre Snarum (Lia) til en skolekrets med ny, 
felles skole. Flertallet i kommunestyret mente skolen burde 
ligge på Lofthus på Snarum. Mindretallet stemte for fornt på 
Nyhus mellom Sysle og Snarum i samsvar med ønskt!.t fra et 
knapt flertall i skolestyret. I januar 1960 ble det imidlertid 
vedtatt å utsette hele saken inntil de fullstendige planene for 
niårig skole i Modum forelå. 

Overgang til niårig grunnskole var på trappene. Disku
sjonen gikk landet over om en skulle velge seks år i barnesko
len og tre i ungdomsskolen, eller om en skulle bruke sju og 
to år. De fleste valgte den første modellen. Det gjorde også 
Modum kommune. Skolekomiteen foreslo to ungdomsskoler , 
en i Vikersund og en på Åmot. Det ble foreslått å redusere 
antall skolekretser i barneskolen fra 18 til fem: Buskerud, 
Enger, Stalsberg, Vikersund og Sysle/Snarum. Buskerud 
skole skulle bygges ut som barneskole for Buskerud , Skibrek, 
Bergan og Simostranda. Enger skole skulle omfatte de gamle 
kretsene Enger, Strand og Jelstad. Stalsberg skolekrets skulle 

Ole Sørensen 1911-1976. Medlem av skol estyret 1947-1971. 
Formann 1959- 1971. 
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Før sentraliseringa. Hole skole 1962/63 2. og 3. klasse. 1. pulterekke: Turid Grensbråten, Kristoffer Saastad, Tom Hæhre, Anne 
Britt Larsen. 2. pulterekke: Erik Bye , Bjørg Ellingsen, Grete Bråthen. 3. pulterekke: Terje Skinstad, Knut Ove Sk otland, Otto 
Åsland. 4. pulterekke: Inger Holm , Anne-Lise Skretteberg, Tor Arne Vik. 5. pulterekke: Kari Skjelbred, Jan Birger Fossen, 
Terje Østenengen, Runar Skåheim, lærer Sigrid Korsbøen. 

være noenlunde som før. Vikersund krets skulle bestå av 
Vikersund sentrum , områdene rundt og Øst-Modum . Den 
nye kretsen nord i bygda skulle omfatte Bøen, Hole, Lofthus, 
Nordre Snarum, Øderud og de delene av Flatturn og Kongs
rud som ikke skulle til Vikersund. 

Kretsgrenser og skolesentralisering er ømtålelige emner. 
Meningsforskjeller var det også i Modum, men kanskje ikke 
så store som en kunne vente etter det omfattende forslaget. 
Årsaken var nok at de fleste forsto at den nye niårige skolen 
ikke kunne være tjent med de gamle, små og ofte fådelte 
skolene i bygda. Bare Enger, Stalsberg og Vikersund hadde 
relativt nye og moderne skolebygninger. Disse tre skolene 
var også de eneste som var fulldelte ( egne klasser på hvert 
årstrinn). Bergan, Bøen, Fure, Gulsrud og begge Simostrand
skolene var todelte med de tre første årskullene i en klasse 
og de fire siste sammen i den andre. 

Men diskusjon ble det . På Drolsum var en skuffet over at 
befolkningen ikke fikk beholde sin egen skole, og det samme 
gjaldt i noen grad Øst-Modum. Her hadde komiteen foreslått 
å · beholde grendeskole for de tre første årene. Hvis så galt 
først skulle være, ville drolsumingene heller til Vikersund 
enn over Langsrudåsen til et nytt dalføre. Den største striden 
stod imidlertid om valg av skoletomt for Sysle- og Snarumom
rådet. Snaringene hadde vanskelig for å akseptere at den 
vedtatte skoletomta på Lofthus begynte å glippe ut av hende
ne. Det stod mangt et verbalt slag, og minst fem alternativer 
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var på tale før det endelige skolestedet ble bestemt. Snarum
patrioten Arne Hov talte varmt for «sine landsmenn », men 
det nyttet lite. 

Etter at kommunestyret hadde vært på befaring 15. mai 
1962, falt avgjørelsen i kommunestyrets møte to uker senere . 
Kommunestyret fulgte stort sett komiteens forslag, men med 
unntak for Drolsum. Flatturn, Øderud, Fure og Gulsrud 
skulle få beholde skolene for de tre første årskullene. Det 
skulle vise seg at disse unntakene ble av kort varighet. Da 
sentraliseringen ble gjennomført høsten 1965, var det bare 
fem elever tilsammen i de tre årskullene på Flatturn. Overfø
ring til Sysle ble derfor straks gjennomført. Sener e kom de 
andre tre etter fram mot 1970. Selv Gudbrand Granum måtte 
resignere. Han var skuffet over den lave barneproduksjonen 
på Øst-Modum, sa han da kommunestyret behandlet saken. 
Brunes skole ble også beholdt noen år, slik at Tomtebo-barna 
med sine allergier kunne være i sitt beskyttede miljø. 

V~dtakene var fattet, og gjennomføringen skulle ta til. Det 
ble nødvendig med omfattende skoleutbygging , og tiden fra 
1962 til 1971 ble særs virksom og krevde store ressurser. 
Buskerud skole skulle utvides. Enger skole krevde også 
tilbygg , og på Sysle måtte kommunen bygge helt nytt. Etter 
mange vurderinger, forhandlinger og diskusjoner valgte kom
munestyret i 1963 ei tomt på ca . 30 dekar av Martin Brunes ' 
eiendom nær Sysle sentrum, og byggearbeidene tok til. 
Utvidelsen ved Enger og nybygget på Sysle var ferdige til 



skolestart 20. august 1965. Skolesentraliseringen kunne gjen
nomføres, og mange barn måtte den dagen finne nye skole
veier. I mellomtiden hadde kommunen også bygd svømme
hall på Stalsberg, samtidig som gymnastikksalen der ble 
utvidet. Utvidelsen ved Buskerud skole var ferdig i 1966. På 
den tiden var det stramme arealnormer for skolebygg, og i 
ettertid synes nok mange at rommene har blitt i snaueste 
laget. Særlig gjelder dette gymnastikksalene. 

Det store skolebygget på Vikersund, som var satt opp i 
femtiårene og huset både folkeskole, framhaldsskole og 
realskole, skulle bli ungdomsskole for 7. - 9. år etter den nye 
skoleordningen. Barneskolen skulle ut , og det ble planlagt en 
ny skole på kommunens eiendom Solhøi på den andre siden 
av Krøderbanen . Den nye skolen ble tatt i bruk i 1969 og tok 
med seg Vikersund-navnet. 

Åmot hadde ingen skolebygning som kunne huse ung
domsskolen for den søndre delen av bygda. Først måtte en 
velge byggetomt. Skolekomiteen hadde tenkt seg en plasse
ring på idrettsplassen . Idrettsforeningen så dette som en 
gunstig løsning for seg med garderober, gymnastikksal og 
møterom på idrettsanlegget. Senere kom det forslag fra 
skolestyret om å bygge på Mæhlum-jordet øst for kirkegår
den. Denne «flyttingen» på 300-400 meter vakte stor strid. 
De som holdt på den nye skoletomta , var lite populære i 
Åmot høsten 1968. Den dagen saken skulle avgjøres i kom
munestyret, kom det en stor og hørlig bil-kortesje fra Åmot 
til rådhuset. Aldri verken før eller siden har det vært så 
mange tilhørere i kommunestyresalen. Men Kappeljordet ble 
valgt med stort flertall og skolen bygd. Den stod ferdig i 1971. 

Den niårige skolen ble in,nført i Modum fra 1. juli 1971. 
Men dermed kunne en ikke legge alle sk,9lesaker på hylla og 
si seg ferdig. Først måtte en del overgangsproblemer løses. 
Dernest var det fortsatt behov for mer plass. Stalsberg skole 

Søndre Modum Ungdomsskol e under bygging 1971. 

måtte utvides, og det ble bygd en helt ny klasseromsfløy mot 
sydvest. Det ble også gjort betydelige ombyggingsarbeider i 
den gamle skolen, som hadde tjent kretsen i femti år. 
Nybygget ble tatt i bruk i januar 1974. Etter at barneskolen 
i Vikersund hadde flyttet, skjedde det store ombygginger i 
ungdomsskolen i begynnelsen av syttiårene. 

I åttiårene har det meldt seg nye krav , særlig etter mer 
plass til administrasjonsavdelingene ved skolene. Buskerud 
skole kunne ta i bruk sitt andre tilbygg i 1983, og i 1986 var 
ominnredning og nybygg ferdig på Enger. Når dette skrives 
(i 1989), står nye arbeider for tur - på Vikersund , Sysle og 
Stalsberg. Men det er en annen historie for en skole i stadige 
forancl!inger. 

Enger skol e. 
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Fergen ved Kjøraplassen. Foto B. Gottschalk. Brua etter flommen. Foto B. Gottschalk. 

Kai Hunstadbråten: 

Da flommen tok Kjøraplassbrua 

Den første brua over Sirnoa ved Kjøraplassen ble bygget i 
1876-1878. Før den tid gikk Sigdalsveien fra Åmot forbi 
Kongssagene opp Kongshøybakken, til Spellernannsrnoen, 
om Setersberg, forbi Blaafarveværkets legebolig (Doktorgår
den), vest for direktørboligen (Fossum) til sundstedet ved 
Varhus. 

Brua ved Kjøraplassen stod til 10. mai 1916, da flommen 
tok den. Det var vannmassene og tømmeret fra Kongshengs-

Telt i militærleiren på Vedaløkka mellom Magasinbakken og 
Varhus. Foto B. Gottschalk. 
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let ovenfor Haugfoss som rev den med seg. Den østre delen 
stod igjen (se bildet). 

Ingeniørtropper fra Hvalsrnoen korn med pontonger til 
ferge. Disse ble kjørt med hest over Setersberg gjennom 
tunet på Fossum og ned til Sirnoa. 

Drammens Tidende og Buskeruds Blad skrev 16. mai 1916 
bl.a.: «Hvor længe forbindelsen over Sirnoa paa dette sted vil 
bli opretholdt ved hjælp av færgen er endnu uvist. Efter hvad 
vi bringer i erfaring agter nemlig Modums blaafarveværk at 
søke utvirket, at der anbringes en midlertidig bro ved Kjøre
plads av hensyn til den betydelige trafik, som foregaar 
rnellern træsliperiet ved Haugfos og Aarnot; om denne plan 
lar sig realisere vet vi ikke, men meget taler for, at alle parter 
her strækker sig længst mulig.» 

Fergen var i bruk til utpå høsten samme året, da et 
brukornpani fra ingeniørvåpenet på Hvalsrnoen bygget en 
pelebru i løpet av 14 dager. Materialer fikk de fra Blaafarve
værkets øvre pukkverk ved Haugfossen, som da ble revet. 

Denne brua var 61,6 rn lang og 2,6 rn bred. Den var altså 
bygget av tre og stod, i likhet med den gamle , på brukar av 
tre. Brua var i bruk til 1929, da den nåværende jernbru i ett 
spenn ble bygget. 

Kilder: 
[Aase Tandberg] : Sigdalsveien er i dag 90 år. - Drammens Tidende 
og Buskeruds Blad 2/5 1968 . 
[Else zur Lowen]: Personlig meddelelse 1989. 
De bortrevne broer paa Modum og i Numedal. - Drammens 
Tidende og Buskeruds Blad 16/5 1916. 



Den midlertidige brua bygget av ingeniørkompaniet . Foto Anders T. Hoff. 

Thure Lund: 

Den siste omgangsskolen? 
Vi har et par nedtegnelser fra USA om den gamle omgangs
skolen på Nordre Snarum. Vi gjengir dem slik de er skrevet: 

Mit pigenavn er Kristine Stigen, fra Stigen paa Snarum, 
datter av Elling Stigen og Randi Stigen. Jeg er født 13 juni 
1877 og konfirmereed 4 october 1892, av sogneprest Arnesen . 

Jeg gik paa Nordre Snarum skole, som dengang var 
omgangsskole. Min første lærer var Tollef Eivindsen Skaalid , 
da han slutted fik vi Einar Kristoffersen, som vi havde lige 
til hans død i 1890. Efter ham kom Torgeir Olavsson Vraa, 
og efter ham kom Haakon Grøstad. Det aaret jeg gik ud ble 
skolen holdt paa Morud gaard. Saa lenge det var omgangs
skole delte vi l~rer med Svendsby skole. Paa den vis ble det 
jo bare tre dage i uken vi gik paa skole. 

En hilsen til alle snaringer fra 
Mrs Kristine B . Senne. 

Kalispel, Mont. 

Den kjente snaringen Nels Hilsen som utvandret til USA 
noe senere enn Kristine Stigen, forteller følgende om sin 
skolegang: 

I Modum Historie leser vi følgende: 
«I 1895 planlegges skole og paabegynnes en skolestue i 

Nordre Snarum. Grunnmuren og tømmerveggene var alt 
ferdige ved nytaarstid. 

Jeg vil her tillegge at før denrie skolestue ble bygget havde 
vi omgangsskole i denne krets. Nedskriveren, som var elev 
ved denne skole, husker godt flyttedagen, vaaren 1896. Siste 
gaard hvor skolen ble holdt var Struterud, aaret forud var 
den paa Morud. 

Det var svære greier at komme til vort eget hus, med for 
oss · nymoderne bekvemligheder, saasom pulter, kateter for 
lærer Haakon Grøstad, tavler og karter paa veggene, og en 
stor aapen slette til legeplads. Det var ikke som i omgangs
skolen der vi sad paa begge sider av et langt bord, og ingen 
legeplads. Det kunde hende at noen gutter kom i klammeri 

og det ble salgsmaal med det resultat at begge landet i 
potetaakeren til gaardens eier. Ja den potetaakeren! 

Men vi havde mye moro av at hoppe i høiet i en ensom 
høilaave i Kvennerud. Jeg tenker nok Bilene Morud , som nu 
er bosatt i Bemidje, Minn. husker paa de dage. 

N.H. 

I tillegg til ovenstående kan anføres at omgangsskolen på 
Nordre Snarum også ble holdt på Lien gård, der det enda er 
et værelse i bruk som kalles «skolekammerset ». Dette er i 2. 
etasje. Struterudbygningen sto slik den var i gamle dager helt 
til for et par år siden, men er nu under restaurering og med 
tilbygg. 

Nordre Snarum Skole. 
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Beretning 
fra komiteen for skolebespisning ved Stalsberg skole. 

På Geithus ble det vinteren 1942 nedsatt en 'komite til å arbeide for om mulig å 
skaffe midler til skolebespisning. Ernæringssituasjonen ble stadig vanskeligere og komiteen 
mente at man i første rekke måtte hjelpe skolebarna. 

Forholdene på Geithus lrnr også vært vanskelige under hele krigen. Fabrikkene 
har stått og arbeiderne har vært utskrevet til arbeidsplasser over hele landet. De fleste 
familier fikk på denne måten to husholdninger, og dotte gjorde ikke ernæringsforholdet bedre. 

Komiteen holdt sitt første møto 12. fobr. 1942. Man ble enige om å gå i gang 
med arbeidet straks. Det visle seg snart at tanken om å hjelpe barna fikk tilslutning fra 
alle hold. Komiteen gikk først igang med utlodning, og holdt seinere en lang rekke med 
tilstelninger. Ved velvillig imøtekommenhet fra Geithus Idrettslag fikk komiteen benytte 
Furumo Sommerteater til sine tilstelninger. Så fort komiteen fikk en do! penger i kassa ble 
det foretatt innkjøp av mat. 

Det ble bestemt at skolebespisningen skulle settes i gang etter sommerferien l!l42. 
Imidlertid var skolen blitt beslaglagt av A-'l', og arbeidet kunne derfor ikke settes i gang 
før i desember l!l42. Til å stelle mat hlo tilsatt 3 kokkor, og maten ble kokt i skolens 
kjøkken. Vi hadde ganske store lagre av mnt da vi begynte. Maten var innkjøpt av komi
teens medlemmer til riktige priser. Vi har hele tiden hatt ordentlig sukker, de siste par iir 
ganske rikelig med melk, svære kvanta av grønnsaker har også gått med. Det første år 
fikk barna også Jlatbrød ved siden av lapskaus, betasuppe osv. · Brødet ble også bakt i 
skolens kjøkken nv ei bakstekone. Havregrøt og havrevelling med rikelig sukker og melk 
har vært mye brukt de siste par år. · 

Våren 1943 beslagla A-1' på nytt skolen, og undervisningen måtte foregå i en 
rekke dårlige lokaler rundt omkring. Kokingen av mat måtte også flytte, og ble henlagt til 
Klubbhuset på Holighetsmoen. Og maten blo så kjørt rundt til de forskjellige nskoler", Dot
te medførte store utgifter for komiteen. 

Vi hadde regnet med et iirs arbeid. Men krigen fortsatte og ernæringsforholdene 
forverret seg yttorligero, og arbeidet ble derfor fortsatt sommeren 1943 og bespisningen blo 
opprettholdt også dotte iir. Også sommeren 1!)44 ble arbeidet mod å samle pongor fortsatt. 
Og barna fikk mat på skolen helt til ferien i sommer, da var freden kommet tit landet og 
komiteen anså derfor sitt arbeid som avsluttet. 

Ved de tilstelninger komiteen har holdt har den forsøkt å lå så godo krefter til 
underholdning som mulig. Og det kan vel trygt sies at landets beste kunstnere har opptrått 
på Ji'urumo Sommerteater disse somrer. Vi nevner: Leif Juster, Einar Diesen, Lalla og 
Karsten Carlsen, Uook Jensf!on, Heidar Andreson, Arvid Nilsen m. fl. 

Dot mest populære arrangement har imidlertid vært Modums-dagen som har vært 
holdt i juni hvert år. Iler har bygdas egne krefter forestått all underholdning, og tilslut
ningen fra publikums sida har vært helt eneståondo. Sommeren 1944 ble inntektene av 
Modums-dagen delt mellom skolene i bygdas 1re sentre: Aamot - Geithus - Vikersund. 
Nettoutbyttet denne dag blo 3502,00 kr. Disse tilstelninger har vol vært at de største i hele 
fylket under krigen. 

Komitoon har i . disse år hatt en bruttoinntekt av en. 45 000,00 kr. rnn enkelt helgs 
arrangement innbrakte 5 434,G!J kr. Loddsalget innbrakte on søndag ettermiddag 1300,00 kr., 
det ble solgt ca. 15 000 lodd den dag. Til opptredende kunstnere or utbetalt ca. 16 000,00 kr. 
1'il innkjøp av matvarer er brukt ca. 13 000,00 kr . Til lønninger er medgått ca. 
7 500 00 kr. Administrasjonsutgilleno er praktisk talt O da alt arbeid er utført gratis av 
komiteens medlemmer. Det er hvert år servert ca. 26 000 måltider mat. 

Det første arrangement som holdtes 7. mars 1042 innbrakte 47:1,00 kr. Det siste 
som holdtes 6.-6. august l!J44, innbragte 5 400,00 kr. Dotte viser den storo stigning i interessen 
for skolobespisning blant befolkningen. Komiteen har ikko en eneste gang henvendt seg til 
de den gang styrende myndigheter om økonomisk støtte. 

Da komiteen avsluttet sitt arbeid var det en kassebeholdning på ca. 5 000,00 kr. 
Disse pongor skal nyttes til besto for skolebarna, Pengene vil bli brukt til skoleturer og til 
hjelp for barn som lover under særlig vanskoligo lol'hold. Komiteen har under hole sitt arbeid 
bare hatt en tanke - å hjelpe barna mest mulig uskadd gjennom disse vanskoligo år. Vi 
håper også vårt. arbeid har bidratt til å lotto husmødrenes bekymringer for barnas ernæring. 
Vi takkor for all velvilje og støtte vi har lått i vårt arbeid, for gaver o.l. 

Til slutt vil vi bemerke at skolebespisning ikke bare bør være et krisetiltak, mon 
bør bli en fast ordning ved skolene. Det må da bli det offentliges sak å ta seg av denne 

oppgave. 
I komiteen for skolobespisning ved Stalsberg skole : 

Carense Løver, Aagot Thon. Hans Bakke. Gunnar Raaen, 
Sverre Skålin, David Løver. · Andreas Knive, 



Arne Sørensen: 

Skolebespisningen 
på Stalsberg 1942-46. 

Denne beretningen fra Komiteen for skolebespisning ved 
Stalsberg skole ble skrevet sommeren 1945 og er ført i 
pennen av David Løver og Andreas Knive. Bak denne 
rapporten skjuler det seg et av de mest enestående tiltak som 
noen gang er startet på Modum. 

Vinteren 1941-42 begynte matmangelen for alvor å melde 
seg. Så godt som alle matvarer var rasjonert. Melkerasjone
ring kom i april -41 og poteter var rasjonert fra juli -42. Styret 
i Geithus Idrettslag hadde lagt ned sine verv i protest mot 
styremaktene og de som ble de viktigste drivkreftene i 
skolebespisningskomiteen hadde sin bakgrunn derfra. 12. 
februar -42 holdt komiteen sitt første møte. Til formann ble 
valgt Andreas Knive, kasserer Gunnar Raaen og sekretær 
Aagot Thon. En besluttet å sette igang med utlodninger. Nå 
var det ikke bare å sette i gang i -42. Det måtte søke s 
Forsyningsdepartementet, Direktoratet for Proviantering og 
Rasjonering gjennom den kommunale forsyningsnevnd om 
tillatelse til å lodde ut matvarer. Svaret kom 21. februar : 
«For det første skal en gjøre oppmerksom på at det ikke er 
noe i veien for å lodde ut brenneved. Etter gjeldende 
bestemmelser er det forbudt for hønseholdere å avstå egg 
( også som gave) til andre enn Eggsentralens mottagersta
sjoner. Direktoratet vil likevel i dette høve tillate at det 
loddes ut egg gitt som gave fra eggprodusenten. » 

Det var forbudt å danse og søknad ble sendt til lensmanns
kontoret om dispensasjon. Dette ser det ut til at de har fått 
til det første arrangementet, 7. mars på Folkvang. David 
Løver som hadde arbeidet med underholdningen på Furumo 
Sommerteater for idrettslaget ble komiteens underholdnings 
sjef. Idrettslag ets kontakter ble overtatt til fordel for skolebe
spisningen og Furumo Sommerteater stilt til disposisjon for 
komiteen. 

Det neste arrangementet en søker om er en underhold
ningsmatine 17. mai . Dette blir avslått med henvisning til 
forbudet om festligheter på nasjonaldagen . Arrangementet 

Kokk er på Roligh etsmoen. Fra venstre: Agn es Bjørnstad, 
Karin Arneberg og Ingeborg Guttormsen. 

ble istedet holdt 1. pinsedag , 24. mai, med bl.a. opptreden 
av Leif Juster. Arrangementet trekker en masse folk. Regn
skap et viser: inngangspenger kl. 1.273,50, loddsalg kr . 600,-, 
salg i restauranten kr . 684,95. Inng angsbilletten kostet 1 
krone. 

Komiteen fikk tillatelse av idrettslaget til å pløye opp 
fotballbanen på Rolighetsmoen for å sette poteter og kål. 
Dette ble gjort i mai -42. Banen var stort sett grus og slagg, 
så selv med god gjødsling ble resultatet dårlig. På underhold-

Bilder fra identitetskort fr a krigen. Fra v. : Gunnar Raaen, Kari L øver, Sverre Skaalid og David Løver. 
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S.T. jnr. 1292/42 
JvV-.1:3/EB 

)d.lc\N-' I o i ho 

tUJ:AJ,Uv ~ 
STATENS TEATERDI REKTORAT 

Herr David Løver, 
Geithus. 

VeldedighetsarranGement. 

Dores brev av 20. d.m. 

"Komiteen for gratis mat til barna ved Stalsberg skole" 
har herved ~-'eaterdirektoratots bevillillg til [t arrangere et underho l d
nin r:s:program p:\ 1-!'urumo Sommerteater, Qeithus, søndag 31. d.m. med opp
treden av Leif Just er (honurar: kr. 200.-), Torsh ov-trioen (hono
rar: kr. 140.- + f Ti reise) og eventuelt Chr istian Sc h i ørn 
(honorar: kr. 50.-). 

Det er en forutsetninc; for bevillingen at det bare brukes 
tekster som or godkjent av sonsu1,;en. 

Komj_teons fo1~s1ag t il anvendels e av overskud elet ved. arran
gementet or f!'.OdJcjent. 

Oslo, den 21. mai 1942. r Heil O(f, sæl: 

~li-~ 

ningssiden var resultatet langt bedre . Ved utgangen av mai 
måned var kassabeholdningen kr. 4.314,50, av dette var 
493,75 gaver fra private. 

At givergleden var stor ser en av de mange utlodningsgjen
standene og direkte gaver. I protokollen står: Telefonisk 
inløp melding om en anonym gave: 150 kg havregryn, 100 kg 
sukker, 100 kg mel, 24 kg margarin. En oppdaget vel også 
etter hvert at til tross for rasjonering av alle matvarer var det 
mulig å skaffe til veie det aller meste. Andreas Knive var 
innkjøpssjef, med sin store kontaktflate og anseelse ser en at 
han er rett mann på rett plass . Det ble kjøpt poteter og 
kålrabi i tonnevis. En kjøpte hele kuslakt, 18/11 -42 kvitterer 
driftehandler Hjallen for kr. 310,- og 23/11 mottar Syvert 
Knive for en kvige kr. 250,-. 

Arbeidstjenesten hadde rekvirert Stalberskolen sommeren 
-42, men kan ikke ha kommet seg ut før utpå høsten. 
Skolebespisningen som en hadde tenkt å få startet ved 
skolestart kom ikke igang før i desember, da var Agnes 
Bjørnstad ansatt for å stelle mat. En måned senere kommer 
Helga Bakke og Martha Melby til. Våren -43 hadde en også 
egen bakstekjerring, 31/3 får Randi Lynne utbetalt kr. 210,
for flatbrødbaking . 

Lønnen til kokkene var kr. 120,- pr. måned. Prisene på 
grønnsaker var: 1600 kg kål a kr. 0,26 kr. 416,-, 1675 kg 
poteter a kr. 0,18 kr. 301,50, 3000 kg kålrot a kr. 0,11 kr. 
330,-. Gulrøtter ble betalt med 35 øre pr. kg. 

56 

Oppfinnsomheten må ha vært stor, 24/5 -43 selger Hvile
og rekonvalesenthjemmet Fredheim 203,5 kg syltetøy for kr. 
559,60. Det som forbauser når en ser dette er størrelsen på 
innkjøpene. All omsetning av mat var i prinsippet registre- , 
ringspliktig for produsentene. Bøndene måtte oppgi kvanta 
av korn, poteter og antall dyr. Nå var det nok mye dødfødte 
kalver og lite fruktbare grisepurker i krigsårene. En mann 
kom inn på forsyningsnevnda på Vikersund og skulle melde 
inn en kalv. Den som satt bak skranken spurte en smule 
forbauset: «Dom kælver kuene borte hos deg da. Det gjør 
dom itte andre steder.» Handel i så stor målestokk og særlig 
med slakt, må ha bydd på personlig risiko , særlig for Andreas 
Knive. Han måtte da også gå i dekning helt på slutten av 
krigen, men det var p.g.a. spredning av illegale aviser. 
Gunnar Raaen hadde måttet stikke av i april -44 og Sverre 
Skålin overtok bokføringen. 

Våren -43 beslagla arbeidstjenesten på nytt Stalsbergskolen 
og undervisningen foregikk på Gamle Stalbergskolen i Vass
bunn, på Folkvang, på Betel og Solvang (i Bråtabakken). 
Sitat fra protokollen: 

«Møte · hos lærer Knive 25. mars 1943. Man ble enig om at 
forsøke gjennomføre skolebespisningen fra kjøkkenet på 
Folkvang ved installasjon av bryggepande. I tilfelle dette 
ikke lar seg gjøre, vil man prøve en bespisning i enklere 
former , f.eks . baking av potetkake. » 

Men det ble ~ortsatt varm mat. Bryggepann e ble innkjøpt 



Justermatine på Furumo 1941. 

for kr. 222,95. Men kjøkkenet ble på klubbhuset på Rolig
hetsmoen. Folkvang var blitt beslaglagt for å huse russiske 
krigsfanger og på Betel var de tyske vaktstyrkene forlagt. 
Med skole over hele Geithus og kjøkken på Rolighetsmoen 
måtte det transport til. Dette ble besørget av brødrene 
Bekkerud med hest og vogn. Flere var også engasjert i 
kjøkkentjenesten, fruene Simensen, Gravbråten og Otilie 
Skålin. Ebba Bakke begynte i juni -44 og ble fast til bespis
ningen opphørte i februar -46. Matsituasjonen forverret seg 
gradvis ettersom krigen varte og Knive utnyttet sine mange 
kontakter, en del av leverandørene var gårdbrukere som selv 
hadde barn på Stalsbergskolen. 

Høsten -44 fortsetter innkjøpene i stor skala. 8/11 -44 
kjøper en inn 3.400 kg kålrot og 2.610 kg poteter av en 
gårdbruker. Et okseslakt på 164 kg blir kjøpt av forpakteren 
på prestegården. Selv om en fikk kjøpt kjøtt var det nok langt 
mellom kjøttbitene. Kjøtt var det det var vanskeligst og mest 
risikabelt å få tak i. Poteter og grønnsaker var vel det vi i dag 
kaller biodynamiske og hadde stor næringsverdi. Prisene ser 
i liten grad ut til å ha vært svartebørspriser, med noen unntak 
når det gjelder kjøtt mot slutten av krigen. Penger var aldri 
noe problem for bespisningskomiteen. Arrangementene på 
Furumo Sommerteater fortsatte sine suksesser. Det er bok
ført store overskudd sommeren -44. Underholdningsarrange
mentene med landets fremste revykunstnere trakk mye folk. 
Tekstene måtte være godkjent av NS, men humor kan gis så 
mang en mening, noe krigstidens revykunstnere var mestre i 
å utnytte. Av lokale krefter som deltok finner vi Olav 
Werner, Geithus mannskor og Drolsum Hornmusikk. Som
meren -42 var det også opptreden av hardingfelespillemann 
Olav Sataslåtten og hallingdanseren Knut Buseth. 

Komiteen for skolebespisning hadde sitt siste arrangement 
6. august -44 på Furumo og på Idrettsplassen i Vikersund 

Leif Juster og Lasse Flakstad, Furmo 1941. 
Foto David Løver. 
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Kvittering fra Bokken 

dagen før. På plakaten finner vi Lalla og Carsten Carlsen, 
Per Kvist, Hermann og Kate Hermani og trekkspilleren 
Hans Eriksen. Samlet overskudd kr. 3.502,-. Overskuddet 
ble delt likt mellom Nordre Modum Røde Kors v/Trygve 
Øderud, Vikersund , lærer Gjærløw for Åmot og Komiteen 
for skolebespisning v/Sverre Skålin. 

Sommeren -45 la komiteen for skolebespisning ved Stals
berg skole ned sine verv da de anså sin oppgave som 
avsluttet . Skolebespisningen varte allikevel helt til ut februar 
-46. Det arbeidet komiteen hadde gjennomført var av aller 
største betydning for skolebarna i Geithus, den gang det mest 
konsentrerte industristed i bygda. 

De som var mest engasjert la ned uendelig mye gratisarbeid 
for saken og viste stor oppfinnsomhet i å få det til. 

Underholdningsarrangementene hadde også sin betydning 
for å holde motet oppe hos folk i en ellers grå og vanskelig 
hverdag. Underholdningskreftene var de beste som fantes. 
Godt ispedd med lokale krefter . Og det forteller ikke lite om 
solidariteten i et lokalsamfunn i en langvarig krisesituasjon . 

Etter frigjøringa fortsatte arrangementene på Furumo, 
nå igjen i Idrettslagets regi, noe som fikk stor betydning for 
at Geithus kom til å spille i Hovedserien . Men det er en 
annen historie. 

Hvordan opplevde ungene bespisningen? 
En som gikk på skolen i hele krigstiden forteller : 

Det var noe vi gleda oss til. Særlig om vinteren når det var 
kaldt. Havrevellinga var kokt på skikkelig mjøl med mjælk i. 
Grønnsaksuppa var det kjøtt og cornbeef(!) i. Og ertersuppa 
var skikkelig god. 

Noe alle geitbusinger husker er den tvungne utdeling av 
tran som var varm etter å ha stått inne i klasserommet. Den 
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trana har nok «vaksinert» mange -mot tran for resten av 
levetida. 

En annen elev forteller: 
Det var noen av gutta som var sultne støtt, også satte dom 

seg ved sida en som var kresen , også sa dom - se det er mus 
i suppa - se på den snørrklysa der . Sånn holdt dom på helt 
til stakkaren ikke orka maten - også fikk dom ,n da . 
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Andreas Kni:J!e under fredeligere forhold. Avgangsklassen på Stalsberg 1953. Førte rekke fra v.: Gunnvor Rishovd, Inger 
Bråthen, Grete Berg" Bente Wold, Marit Moen, Marit Andersen, Bjørg Johannesen, Ingrid Åsheim, Else Wickmann. Bakre 
rekke: Bjørn Grøsland, Rolf Nilsen, Fred Andersen, Birger Edquist, Per Terje Løver, Nils Stenseth, Kristoffer Bye, Roar Hovde, 
Arne Gunnhus og Bjørn Bottegard. 

Andreas Knive 1903-61. Lærer på Modum fra 1928, Stals
berg 1939-61, ordfører 1946-61. 

Thure Lund: 

Litt moro i skoletimene 
Han tenkte sikkert praktisk en gutt på Bøen skole som ble 
hørt av lærer Jac. Andr. Samuelsen. Gutten, som het Jan , 
ble spurt om hva som var grunnet til at Jesus greide å gå 
tørrskodd over Genesaretsjøen . «Jo, han hadde vel svømme
hud mellom te'a,» sa Jan. 

Lærer Samuelsen hadde det sikkert også moro da ei lita 
jente skulle lese det første bud og sa: »ska itte ha andre guder 
enn meg,» sa jenta. 

Raklehana? 
Lærer Håkon Grøstad fortalte elevene på Svendsb yskolen 
om den Hellige Ånd , som svevde over vannene. - Ja , er det 
noen av dere barn, som har sett den Hellige Ånd , spurte 
Grøstad. En gutt som het Sigurd svarte at det hadde han. -
Je så'n sø'i Svendsbyhagan, han satt i en furutopp og kakla 
som en århana. Men han ligna nærmest på en tiur, sa Sigurd. 
Han forestilte seg sikkert som mange andre at det var en fugl 
som svevde over vannene. Og han hadde nok hørt de eldre 
snakke om en raklehana . Den var jo grei å forveksle med den 
Hellige Ånd. 

Skuterudflat ens gamle skole . 
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Eli Moen: 

VUES DE NORWEGE 
Modum Blaafarveværk 1864/65 

I Stiftelsen Modum Blaafarveværks eie finnes en liten serie 
med steroskopbilder (1) med motiver fra verkets gruvean
legg. I alt er det 10 dobbelte bilder med åtte ulike motiv . 
Hvert enkelt bilde måler 8,4 x 7,7 cm . På baksiden av noen 
av bildene er det skrevet med blyant hva motivene forestiller, 
men noen dato er ikke angitt. Det er likevel mulig ut fra en 
av de avbildede personer å datere bildene så noenlunde. 
Bilde 1 viser fire personer på utsiden av Ludvig-Eugen-stol
len. Mannen i forgrunnen (i midten) er bergforvalter Johan 
Maximillian Graff. Etter at Modum Blaafarveværk ble kjøpt 
opp av et saksisk selskap i 1856, tjenestegjorde Graff ved 
Modumgruvene to ganger. Første gangen var i 1856/57 og 
andre gangen var fra høsten 1864 til våren 1865. Som det vil 
fremgå av artikkelen må bildene ha vært tatt under han siste 
opphold på Modum. Vi kan altså tidfeste bildene til fotogra
fiets barndom, nærmere bestemt noen år etter at neg./pos. 
teknikken hadde åpnet nye muligheter for fotografene. 

Et tidlig arbeidslivsbilde 
I tillegg til disse, finnes et enkelt bilde med nøyaktig de 
samme mål som de enkelte steroskopbildene. Det er klippet 

. av i den ene enden, og det er grunn til å anta at det 

Bergforvalter Johan Maximillian Graff på utsiden av 
den såkalte Ludvig-Eugen-stollen. Til høyre på bildet står 
stiger Ole Pedersen Steenstuen. Ole tilhørte en gammel berg
mannsfamilie som var blant de først e som kom til Modum fra 
Kongsb erg ved Blaafarv eværk ets anleggelse i 1770-årene. Som 
andre bergmannssønn er begynte Ole tidlig å arbeide ved 
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opprinnelig har utgjort den ene delen av stereoskopbilde, og 
at de muligens har vært tatt samtidig med de øvrige bildene . 
Dette lar seg dessverre ikke fastslå foreløpig. 3 Det interes
sante med dette bildet er at det er tatt inne i gruvene , 
altså inne i et totalt mørkt rom. En må dermed stille seg 
spørsmålet om hvordan fotografen har klart å løse lysproble
met - å få tilstrekkelig og sterk nok belysning til den lange 
eksponeringstiden som datidens fotograferingsteknikk krev
de. 

Bildet er dessuten interessant fordi det viser en arbeidslivs
situasjon. Det viser tydelig to par med arbeidere som driver 
med to-manns håndboring. Vi ser at to av arbeiderne holder 
i hvert sitt borjern, mens de to andre står klar til å slå med 
hver sin feisel. Vi får altså her visualisert hvordan mestepar
ten av bergbrytinga ved Modum Blaafarveværk foregikk, hel 
fra verkets begynnelse i 1770-årene frem til langt ut i siste 
halvdel av 1800-tallet. Videre viser bildene hvordan arbei
dern e var kledd, og vi kan også øyne de oljelampene arbei 
derne brukte til belysning inne i gruva. 

Bilder med motiv fra industrianlegg og arbeidsliv var ikke 
av de mest benyttede blant datidens fotografer . Hvem var 
fotografen som besøkte Modum i 1864/65, og hvorfor ble 
bildene produsert. 

gruvene . Allerede i 1830, som 11-åring, ble han ansatt som 
skeidegutt . Ludvig-Eugen - stollen ble anlagt i slutten av 1850-
årene hovedsaklig for å transportere malm ut av gruvene. Bak 
bergfor valter Graff kan vi skimte en av de hund er (trevogn 
med fir e hjul) som malm en ble transportert i. 



To-manns håndboring inne i gruva. 

Stereoskopbilder - en kjent tradisjon 
På stereoskopbildene har fotografen fått trykt sitt navn: «K. 
Gercke, photog. Drammen », sammen med teksten «Vues de 
Norwege ». Bruken av flertallsformen i teksten indikerer at 
bildene inngikk i en serie som øyensynlig ble produsert for 
salg. Videre tyder den franske teksten på at bildene var 
beregnet for et internasjonalt marked. Stereoskopbilder var 
i disse årene blitt svært populære ute i Europa, og i Tyskland 
snakkes det om en «Stereoskop-Epidemi» fra 1850-årene av. 
• Bildene fra Modum avspeiler således en kjent tradisjon i 
fotografiets historie. 

Fotograf og lærer 
Karl Gercke, født 1824 i Tyskland, kom muligens til Norge i 
1864 5 sammen med sin tre år yngre engelske kone. I det året 
etablerte han seg i hvert fall som fotograf i Drammen. 22. 
juni 1864 inngikk han en kontrakt med Ansteen Nilsen 
Dahler om leie av et stykke grunn for et tidsrom av fem år, 
regnet fra 14. april samme år, med tillatelse til å oppføre 
bygninger. 6På Brand.Matr. nr. 42, Strømsø (senere adresse 
Jernbanetorv et 3) oppførte Gercke så et atelier der han 
hadde følgende utstyr: 
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1 dobbelt Objektiv af Dallmeyer (23/4) tilligemed Camera og 
2 Cassetter 94 spd 
1 stativ dertil 5 
1 Stereoskop-Apperat af Dallmeyer 
(2) tilligemed Camera og 1 Cassett 91 
1 stativ dertil 15 
1 Santineermashine 40 
1 do. mindre 10 
1 udskaaret Bord 25 
3 Dusin Copirammer 15 
3 Bagtepper a 5 spd 15 

I folketellingen av 1865 er Karl Ludwig Hartwig Gercke 
oppført som fotograf og språklærer. 

Det var altså kort tid etter at han hadde etablert seg i 
Drammen at Gercke kom til Modum for å fotografere. Det 
er ikke mulig å si på hvis initiativ Gercke dro dit, men det 
eksisterte iallfall en forbindelse mellom ledelsen av verket og 
Gercke etter hans besøk i 1864/65, en forbindelse som senere 
skulle komme Gercke til gode. 

Som mange av sine kolleger hadde Gercke problemer med 
å gjøre fotograffaget til levebrød. Han pådro seg etter hvert 
endel gjeld og pantsatte atelieret med alt utstyret, første gang 
i mars 1866 og siste i februar 1868. Den 28. mars samme år 
måtte han til og med avhende sitt øvrige løsøre - bord, 
stoler, senger madrasser, tepper etc. - da han ikke hadde 
flere kontanter. 

Etter tvangsauksjonen dro Gercke til Modum og fikk 
bosette seg på Blaafarveværkets grunn, i en sidebygning til 
verkets doktorbolig. (8) Om Gercke utførte diverse tjenester 
for verket har ikke vært mulig å påvise ut fra verkets 
lønningslister. Han bodde der i hvert fall og kjøpte fra tid til 
annen litt rugmel og gryn fra verkets magasin. I september 
måned 1868 averterte han i Drammens Tidende at: 

«Unge Mennesker, der af Helbred- eller andre Hensyn 
maatte ønske for en Tid af indtil 1 Aar at holde sig paa 
Landet og samtidig fortsætte sin Uddannelse, kunne af 
Undertegnede modtages til undervisning i døde og levende 
Sprog, Mathematik, Bogholderi og andre for videnskabelig 
eller merkantil Uddannelse nødvendige fag. Undervisningen 
meddeles i mit Hjem paa Modum Blaafarveverk for en 
Betaling af 5 Spd. pr. Maaned. Logi med Alt i Huset kunne 
Eleverne erholde hos de iomboende Familier for 7-10 Spd. 
maanedlig. Dr. K. Gercke» 

Hvilken respons Gercke fikk på dette vites ikke, i november 
samme år averterte han igjen i Drammens Tidende at han på 
nytt «agter at begynde sin Undervisning i Tydsk, Engelsk, 
Fransk og Italiensk» og at han vil være å treffe i Jomfru 
Nilsens Hote! ved Jernbanetorvet. Gercke oppholdt seg 
muligens i Drammen denne høsten, men fra slutten av 
november var han fast på Modum . Det siste spor han 
etterlater seg på Modum er 12. april 1870 9 og den 13. april 
er dr. philos. Karl Gercke i Christiania politikammers pass
kontroll oppført som reisende ut av landet. Som reisemål 
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Verandaen på Fossum (verksdirektørens bolig). Personene på 
bildet er verksdirektør Carl Voigt med familie. 

oppga han Tyskland, Belgia, Sveits, Frankrige og England. 
Han reiste i første omgang til Berlin der Blaafarveværkets 
direktør Carl Voigt, korresponderte med ham frem til 13. 
desember 1871. Her stopper nesten sporene etter den tyske 
fotograf og språklærer som for et par år slo seg ned på 
Modum . For til tross for at hans opphold på Modum var av 
kort varighet , og til tross for at det er over 114 år siden han 
reiste fra bygda, så finnes det fortsatt mennesker på Modum 
som har hørt om fotograf «Galke». 

Noter: 
1. Gitt sammen med stereoskopapparat til Stiftelsen av Reidun 

Kvaale , barnebarn av verkets siste direktør, Benjamin Gottschalk. 
2. Gruveanlegget i Skuterudåsen var delt i tre hovedrevir: 1. Nord

gruvene , 2. Mellomgruvene , 3. Sydgruvene. Gruveområdet strek
ker seg over en lengde på 3- 4 km i nord-sørlig retning . 

3. Det finnes et bilde til tatt inne i Skuterud-gruvene . Det er 
oppbevart i Drammen Museum, men av ulike årsaker har det 
ennå ikke vært mulig å få eventuelle opplysninger om dette og 
andre bilder fra Modums Blaafarveværk. 

4. W. Weimar: Die Daguerreotypie in Hamburg 1839-60 , s. 70, 
Hamburg 1915. 

5. Hvor i Tyskland har ikke vært mulig å få bragt på det rene. 
Dessverre har journalen over ankomne og anmeldte reisende for 
perioden oktober 1861 til juni 1864 gått tapt. 

6. Pantebok for Drammen, nr . IIl.10, 22.8.64. 
7. Pantebok for Drammen, nr. 111.12, Executionsforretning nr. 9. 
8. Denne bygningen har senere gått under navnet Gerckeboligen. 
9. Gerckes forbindelse med Modum Blaafarveværk har vært mulig å 

spore gjennom verkets portobok , der all inn- og utgående post ble 
ført inn . Ifølge portobok en må Gercke ha stått i en hyppig 
kontakt med omverdenen mens han bodde på Modum . 



St. Olafs Bad på Modum. Xylografi av Andreas Ludvig Søborg .. Illustrert Nyhedsblad 1857. 

Kai Hunstadbråten: 

Den store folkefesten på Modum i 1859 
I A. 0. Vinjes blad Dølen nr. 38, 1859 finnes en skildring av 
en fest på Modum Bad 4. juli samme året. Henrik Ibsen og 
Paul Botten-Hansen var også tilstede der. De var innbudt av 
«Lækjaren Thaulow og dei andre derikring, som havde stelt 
denne Fest til», forteller Vinje, og han fortsetter : 

«Laget stod upp i ein tykk Skog tett inn med «St.Olafs 
Bad», som Thaulow hever funnet og bygd so koselegt der 
midt i Skogen, at Ein maa verda frisk berre af at liggja der , 
om endaa «Badet» inkje dugde - nokot, som ikki eg skynar 
paa, - men Doctor og «Expeditionschef» Kierulf, som ogso 
var der i Festen, helt ei Tale ved Brunnen, og sagde, «Badet» 
var godt og vel tilstelt, og han ynskte det derfor den Søkning, 
som det fortente. 

Festen var vel tilstelt der upp i Skogen med eit Golv ned i 
ei Dokk til at dansa paa, med eit Skjot-Skeid (Skydebane), 
med Buskehus til at selja Kakur og Øl og Vin ifraa, og fyrst 
og fremst maa det nevnast, at «Damerne » ved Badet og 
derikring - det er nok «Damer », om det er paa Bondebygdi 
- havde saumat og bundet og spitat (strikket) eit og annat 
til Prydnad og Klædi (Netheder), som ogso vardt selt ut, og 
«Damer» stodo ved Disken, og andre foro ikring ogso med 
Blomar, surne vaaro ogso klædde i Landsbunad (Nationald
ragt), men finare en Bygdegjentur, om dei so standa Brudr; 
nokre av desse Fjøligjenturne foro ogso ikring med eit 
Blekspann paa Ryggen med Vinblande (Toddy), som dei 

med ein Tapphani under den vinstri Arm tappade utor i 
Glas; dei foro der med eit Plagg yvir Spannet og Bakmeisen*) 
og med Gatholur (Knapp-) i Fetlarne til at setja Hoven af 
Glaset i. Det var snaalt stelt altsaman; der var Laatt og Løgi , 
og so var der tvo tri Bygdegutar, som lest vera Fjøllmennar 
og dansade godt, men rødde om Handel og Hestekaup endaa 
betri. Under Huva saag Ein so klokt Andlit og vitfulle Augo, 
at Ein lett kunde merkja, at det var Løgi altsaman. Den eine 
af desse vilde vist kunne verda ein stor Stevleikare (Skuespil
ler). So skaut andre til Maals, og andre kappsprungo i 
Sekkir, og surne bles i Ludr, og andre ringde med Kubjølle. 
Det var ein Draum i Skogen.» 

*)Bokmaalet eiger inkje Navn paa <lei Reimar og det Stell, som 
binder ei Byrd paa Ryggen, so ho kann berast . 

Vinje hadde skrevet en vise på ni vers, som ble sunget, og 
en sang av Henrik Ibsen som samme dag stod i Morgenbla
det, ble delt ut til folket. Festen hadde samlet 2000 menne
sker. 

Vinje holdt også en tale for damene hvor han bl.a. uttalte 
at «det verste ved den sokallade kvendelege Frigjering 
(Emancipation) var, at alting vilde verda omsnutt, dersom 
Kvendi fingo Valretten rned , som der no er talad om i 
Sverike , med di at Kvendi vilde velja Dans emeistarar og 
unge raudleitte Gutar inn i Storthinget osv., medan vi vel ja 
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eldri og kloke Folk, om dei ikki ero so fagre. Kvat vilde 
Folket segja om eit Dansemeistar-Storthing?» spør han. 

Dersom vi synes at dette språket ser noe underlig ut, skal 
vi huske at Vinje hadde fått sin skriftlige opplæring på dansk, 
som dengang var det offisielle skriftspråk her i landet. Så var 
han i voksen alder kommet under påvirkning av Ivar Aasen 
og hans landsmål, og endelig hadde han selvfølgelig sin egen 
telemarksdialekt. Helt til 1851 hadde Vinje brukt praktisk 
talt ren dansk. Fra 1851 til 1858 brukte han et slags fornorsket 
blandingsspråk, og først i slutten av dette året våget han 
spranget fullt ut og satte i gang med sitt eget blad, «Dølen», 
på landsmål. 

Det kan også nevnes at Vinje hadde vært korrespondent i 
«Drammens Tidende» fra 1851 til 1859, og det er interessant 
å lese hva han skriver i sin «Afsked til Læseren af Drammens 
Tidende» 19. februar 1859. Han ber her om tilgivelse for at 
han har vært så svak og arm og uvitende at han vanæret sin 
norske hånd med å skrive dansk og således syndet mot 
fedrelandets ånd og gjorde sitt til å slukke den siste rest av 
dens liv, og han legger til at han ikke skal gjøre det mer. 
«Intet, soin jeg lægger Aand og Liv i, skal være på Dansk. 
Den Aand jeg har skal være på Norsk; vil ingen have den, 
saa beholder jeg den for mig selv, - saa gjør jeg da idet
mindste ingen Skade. Jeg tager altsaa herved Afsked med 
den danske Literatur, og jeg gjør det paa det rette Sted, det 
nemlig, som jeg har talt saalænge fra. Det er haardt at skilles 
ved et Sprog, som man med grædende Taarer har lært! for 
man truer Unaturen saalænge ind i sig, indtil den bliver en 
kjær. Det er et let Sprog, det danske, - den, som ikke kan 
behandle det med Overlegenbed, er en arm Mand. I taagede 
Talemaader, røvede fra alle Verdens Kanter, kan man skjule 
sin Tanketomhed; det er just et Sprog for Avisskriverne og 
daarlige Poeter, - jeg vil bruge det til dagligt Brug, det skal 
være mine Hverdagsklæder,» skriver Vinje videre. 

Han forteller at så godt som på hver gård og bedre 
husmannsplass på Modum finnes det «Treplantingar og 
Hagar». Og han skriver om dette: «Somykit kann ein einaste 
Mann gjera, for der var halvhundrad Aar sidan ein Prest, 
som het Teilman; han skreiv ei tykk Bok om slikt og talade 
om det fraa Prædikestolen etter den Tids Skikk, som imindsto 
er likso god som den noverande, at tala i tokutte og tinglause 
( abstracte) Talemaatar, som der ikki kjem eit grønt Straa 
etter og endaa mindri heile Hagar og Trelundar.» 
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«Dei tri husville Poeter paa Ringerike,» som Vinje kalte 
seg og reisefølget sitt (Henrik Ibsen og Paul Botten-Hansen) 
reiste videre nordover, og han finner at «Tyristrondi og rundt 
ikring Fjordarne er fagert og rikt Land». Ferden gikk så forbi 
Sundvollen til Svangstrand, der de kjørte «ei Skranglekjerre, 
til dyre Domar», for der var ennå ingen «fast Station». «Men 
no skal det vera paa god Veg,» skriver han videre. Og han 
avslutter slik: «Det er Folk, som fortena Vegen. Dei skulde 
fara paa gamle Gjeitevegir, som dei ero skapte til.» 

Vinjefuruen i Telemark. Karikatur av Theodor Kittilsen. 








