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Dikt og tegninger av Harald Solberg

Harald Egidius Solberg ble født 1872 og vokste opp på gården Stein i Hole. Da han døde I 1923'

bare 50 år gammel, etterlot han seg en rekke tegninger og dikt. Redaktør Olav Thommessen i Oslo-

avisen Tidens Tegn samlet noen av diktene og ga dem ut i samlingen Bondevers. Efter 1923 er

Bondevers kommet i to nye opplaE, siste gang utgitt av Hole bondekvinnelag-
Buster Solberg Johannessen (1912-1987) var Harald Solbergs yngste datter' Blanl hennes

etterlatte papirer var også larens notatbøker med håndskrevne dikt og tegninger. Harald Solbergs

barnebam, Bente Solberg Grande, har væft så vennliS å låne alt dette til hislorielaget som fritt har

kunnet velge dikt og tegninger til denne kalenderen Så langt vi vet er disse diktene ikke utgitt
tidligere. Språket er forsiktig normaliserl. I noen av diktene er enkelte vers utelatt av plasshensyn-

UTGITT Av HOLE HISTORIELAG



Blakken i Barhytten

lvlånen står tent mellom snetunge irær,
drysser sitt sølv over graner;-
strålende stierner i tindrende skiær
blinker fra naftlige baner.

Snoen seg smyger,angs skogsvei og klopp,
snelaken lyngteppet dekker;
Blakken i barh)4ten kryper ihop,
huff! hvor det isner og trekker.

Graner seg svøper isnekåper inn,
stivner i stammen og gyser;-
Blakken i barstall - ved stjernenes skinn
rimer i ragget og fryser.

Arbeide må han fra morra til kvelds,
dra så det verker i bogen;
husly er sjelden å linne tilfjells,
barstallen brukes i skogen.

Tidlig og silde iselen han hang,
tømmer han trakk for sin herrej -
dagen var slitsom og veien var lang,
natten vel ti ganger verre.

Kiørekaren sitter så varmt innen veqq,
fyrer på peisen mot trekken; -
mens Blakken står bunden ved furulegg
med rim over man og dekken.

Skogsmann, du er nok en hardbarket kar,
herdet og sterk tør vel hende;
men hvil en natt i en h!,tte av bar
ved vintertid'så får du kjenne.

Bygg deg en tømmerstall trekkfri og lun
til vern mot de kolde kvelder; -
det skylder en husbond Blakken og Brun,
som sliter i skog og fjeller.

Januar 2006
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Skogsus

Suset fra grankledde lier
synges av tusen stemmer,

skogenes moll-melodier
villmarkens vemod gjemmer.

Har du en gang melodien
fanget i tanker og sinn,
drager deg melankolien
alt lenger i skogen inn.

Jeg er av villmarken dragen
dåret av skogenes sus;

blir vel med tiden bergtagen
til hulderens haugehus.

tr'ebruar 2006
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Til Mors 7O-årige fødselsdag

Hør bølgene hvisker ved Stens{ordens strand.
"Tenk fruen er kommet fra fremmede land,

her så vi hun gikk, og der var det hun stod.
vi vet at hun er så fo$tandig og god."

Og vårvinden vifter fm lier og lund,
velkorffnen du kjære, til Ringeriks grunn,
en velkomst fra urter og blomstene små,
fra vaiende birker og nikkende strå.

Når sonrme ind suser fta skog og fra tind,
og stryker så svalt over panne og kinn,
da skuer du ut over glitrende sjø,
og tenker: Ja, her viljeg leve og dø.

Så ånder du dypt av vår hjembygds luft
og nyter av heggens og blomstenes duft,
hør fuglekoret fra måltrost og stær,
der synger "velsignet din gjeming vær".

Mars 2006
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Vårkveld

Det er sent - og jeg streifer i skogland og lund,
gjennom vårkveldens duft, over moselagt bunn,

og alt er så slunrrende tyst,
ogjeg gledes i innerste hjefie og grunn,
gjennom jublende toner av målftostens munn,
som fra høyeste topper,
blant kongler og knopper,
liemvelder av sangerens bryst.

Og månen steg opp bakom storskogens gitter,
den ahysser sitt dirrende, drønrmende glitter,
henover det hvilende land.
og kveldsvinden stemmer så sagte sin Zitter,
det tystner i træme av rødkjelkens kvifter,
og rugdene trekker,
iangs daler og dekker,
i skyggen av skumringens rand.

Og løvknopper sFettff i vårfriske netter,
og gnntopper tegner så smukt silhuetter,
det dufter av nattfiol,
og småfuglen søvnig på vingene letter,
seg bedre tilrctte på nattkvisten setter,
ved bruset av bekken.
og duften av heggen,
den drømmer om sommet og sol.

Jeg vandrer mir vei under granenes grener,

over forgammelt løv, blant småkmtt og stener,

og lytter til skogenes røst, -
og tror at fo$tå hva den hvisker og mener,

hør nattvinden sukker i bar og enet,
"Akk, fryd deg ved livet,
som Gud hår deg givet,
nyt våren, for snafi er det høst. "

April 2006
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Skogsternning

Jeg elsker at ferdes alene
i barskogens høyenlofts hall,

og fånge koralltoner rene
i suset av graner og tdll;

der sitrer en sang &iennom luften
så bløtt og vemodig i moll,

og villmarksmystikk vckker duften,
som ånder fia furukledd koll.

Jeg elsker de ensolnme srendcr
og bølgers melodiske skvulp,
der kj øl cr jeg panne og hender
i skogsjøens klareste kulp: -

hcr strykes all mismot av minnet,
her tverres min tånke i båd.

fodrisket og rcnset blir sinnet

lik duggpcrlct vannlilieblad.

Jeg elsker de myrbløte moser
med tran'bær om luer i slyng,

hvor m ltekart rødmer som roser,
og kloppen er kanlel mcd lyng; -
hvor siven og stargressct svinger

når skogsuset sukker i lønn.
hvor lydløse lyngklokker ringer
mitt sinn inn i andakt og bønn.

AIk. kunne jcg file og fange
all skjønt som i skogvidden bor,

akk, knnnejeg tolke de saDge

som kvedes i kronenes kor;
da villejeg hegne en hytte
i villmarkens innerste vrå-
til sangen og sagaene lytte

der suset i granene gå.

Mai 2006
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Bjellekua

Skyggene mørkner om myrdmg og mo,
skogen står søvntung og hviler i ro,
kvelden er kjølig og dugg bryter frem
buskapen ventes hjem.

Budeia lokker: Kom k'.ra, kom ku,
Kranslin og Krona, og Morgenfru;
Brandgås med bjellen så skogvant og staut
svaret med rungende laut.

Bølingen kommer i følge og flokk,
rusler i rad efter j entens lokk,
stanser på stien og suter i blant,
solen bak åsen svant.

Bjellekuen lyder og følger sitt navn,
kjenner hver sti giennom skogland og havn,
rauter mot lokken fra blåfjell og brenn
ekko svarer igien-

Runden av reneste telemarksætt,
Brandgås bærer bjellen så ledig og lett,
selvskeven høvding for buskapens flokk,
lyder kun budeiens lokk.

Vemodig våkker og fin som ei brur,
silkebløt hud over melkespentjur,
verdig er gangen som bar hun en kans,
rytmisk lik garffneldags dans.

Høyreiste hom er en bjellekus pryd
slanke som spir og så spisse som spyd,
ingen tør gå hennes ære lbr nær,
pass dere, kom ikke der.

Bølingen råmet og skogbjellen klang,
budeia hauket og lokket og sang,

"Sjeta, kusjeta, kom hjematt nu,
Brandgås mi bjelleku".

Juni 2006
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Til mitt

En skumringsstund jeg satt i salen,
her på Sten, vfut gan ehjem,
tanke$ tog fta abømmedalen

drog i ungdomsminner frem; -
lik en dronning hvit og vakker,
hviler du ved stranden nær,

sommemus fta skog og bakker
stryker &iennom havens trær.

Som en moder smiler, nikker,
til det bam hun bær' ved barm,
veksler sol med sjøen blikker,
ringer gården med sin arm; -
fjorden fanger {ell og lunder,
bjerkens bladheng speilet nå,

så det er jo ingen under,
at vårt hjem vi elske må.

hjem!

Liksom luftige gardiner,
vaier lritt i vårens vind,
vifter duftende syriner
bløtt sin balsam om vfut kinn; -
mellom rosenhekk og ranker,
trives blomster, frukt og trær,
derfor står i våre tanker
hjemmet her i rosenskjær.

Mor og Far på benken hviler,
skuer over sletten frem,
all natuen mot dem smiler.
som en god og ganrmel venn; -
men i vest, hvor åser blåner,
senker sol fra skyers hav,
glorien om hår som gråner,

i en flod av gull og rav.

Juli 2006
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Skogstemning

Skumringen senker seg duggsval og stille,
solen er sluknet bak bergenes bo,
ikke et pust - ei en skogsangers trille
høres fra hei eller lurumøk mo; -
lemspeilet sløes og gygera brygger,
kmttet er klebrig av trollkjeningsp''tr,
snart skjuler kveldskodden skogvanneis skygger,
smyger seg frem mellom myrpus og pytt.

Muld-duft fra mosbløte lyngkjen og klopper
evenryr enn fra den giærende jord,
krydder av kekling og kvafulle knopper
blandes med balsam fra dvergbirk og or; -
skodden som seiler i flygtige flaker,
svøper sitt slør onrkring barffær og busk,
velter seg klam over vindfall og kraker
stenker sitt støv over m'.rullens dusk.

Midt mellom tåkenes tyssmørke teppe,
skimtes en sti som et silkebløtt bånd;

sildige skogsmann med bøsse og skreppe,
ta deg i vffe for myrskoddens ånd;
får ikke vilsken og vik ei fra veien,

lemt skinner seterens bleknende båI,
husk der er trollpakk og hulder på heien,
korset tegn tyst med din knivsegg av ståI.

S
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Høst
Hør høstvinden drog &iennom Mosviken skog,
så bartrær seg bøyer og neier,
og stomskyer frem over himmelenjog,
og regnbyger bekkene feier.

For lau\Tister'n jog over berg over skog,
over åser, hauger og heier,
gjennom lundene lekte det ville tog,
og hvirvlet opp løvet langs veier.

Og Svartsjøen høyt imot strendene slo,
hvor den sang på sin villeste slått;
mot svaberg og stener den slet og den gnog
i skumsprøyt og bølger og brott.

Og uværet ulte rundt Mosviken gård,
giennom øsregn med bulder og blak;
og bonden er glad, at han nu for i år
har fått avlingen tøn under tak.

Så setter han bom for sin port og sin dør,
når det mørkner og heller mot kveld;
og ser om på gården alt cI som det bør,
før han putter seg under sin fell.

Når stormen og uværet døyver sitt spill,
rundt om Mosviken ensomme gård,
kan han hvile så tlygt og lytte dertil:
hør hvor regnet mot rutene slår-

Ilåve og lade er fullt opp av f6r,
og i fjøset stårkyme på bås;
og lunt er i stallen, hvorhestene bor,
lbr døren er lukket i lås.

og høstvinden hyler i skorsten og rpst,
gjennom trekkfulle lader og skj ul,
men bonden han tenker "det er dog en trøst,
at dct lider og lakker motjul".

r ''-

September 2006
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Liten kvitrende skogsfugl hopper på gener,
stanser og lytter til vannets brus,
løIter så vingen og flyver mot redet,
nede ved sagen, det gamle hus,
under en enerbusk hadde den bygget,
der var så godt og lunt at bo,
der var den selv og ungene try8get,
innunder skogenes dype ro.

Sagen er skrøpelig, bortgjemt og gammel,
herjet av åIstiders vind og vær;
murcn er revnet, veggene falmet,
taket neppe sin tyngde bær;
vannhjulet ligger i stumper og staver,
akselen knekket en vakker d^g,
tidenes tenner herjer og gnager,
snart er det slutt med den gamle sag.

Det gamle saghus
Oppunder åsen hvor skogene blåner,
blinker et lile møtkøyet vann;
kvistet furu og raggete graner,
skygger den bratte, stenete strand;
rødmende rogner og broket silje,
speiler seg der i høstsolens glans,
likesom kjærlige hender her ville,
legge rundt glav en løvbunden klans.

Inne i viken, blant gullgule birker,
luter den eldgan e, mosgrodde dam;
morknede stokker av vasstrukl(et virke,
lrosser dog ennu tidenes tann,
gisten er bunnen, og darlluken lekker,
vannet suser i sagrennen ned,
ingen lyd uten denne vekker,
skog og natur i dens dype fred.

Oktober 2006
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Ttolltjern

En høstkveld jeg hviler ved tjemet,
hvor trolsk og stille det er,
så bofigjemt det ligger, så vernet,
d)?t inne blant skogens tlær,
langt bortenfor bråk og bulder,
fra travle bygder og grend,
det hender at haugfolk og hulder
her stundom kan gå igjen.

Og som jeg sitter og drørffner,
ved skogvannets lJ'ngkledte shand,
når tanker og lengsler strømmer,
mot fantasienes land; -
da serjeg så fager en jente,
innhyllet i kveldskoddens slø,
som nede fra myren skal hente,
en bøling av brandete kiør.

Hun hopper opp på en helle,
får solgull i lyslolliet hår,
og lyer etter en bjelle,
som nede i liene går; -
så glider hun lett giennom lyngen,
og plukker et bær iblant.
med klingende lokk og syngen
hun bort mellom haugene svant.

Nu høres der bjeller og klokker,
der kommer en rekke av kjør,
og jenten hun hauker og lokker;
da åpner seg berg.r'eggens dør;
så ruslet de inn i fjellet,
hun først, og så dyr etter dyr,
mens høstkvelden bleknet og hellet,
og skodden seg frem over myr.

November 2006
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Her sitterjeg lenge og lytter stille
til bamas sang -
mens stiemene blinker vemodig milde
mot skog og vang
men sneen biter i panne og kinner
som skarpen tang -
og derfor avsted for det er silde
og veien lang.

Og som jeg kjøer langs skoger og kmtt
i kveldens øde -
da måjeg minnes at slik en natt
lot Icist seg føde -
han som på korset forhånet og forlatt
bar all vår brøde -
oppsto en påskemorgen
i fra de døde.

Jeg drager at feire jul hos venner
som gjest -
snart skal vi møtes som glade ftender,
til fest -
i storstuovnen tørrveden brenner
som best
mens bama julelysene tennet,
avsted min hest.

Desember 2006

Juletanker
Så festfig på klingende føte atfarc.
en j ulenatt -
med måneskinn over gliffende skare

og snedekt l(Iatt
nu veier og stier er øde og bare,

alt ensomt forlatt -
stjemeskudd daler; lysende klare
og sluknes bntt.

Se bjerkeskogen langs vei og i lund,
lett pudret av rim -
et kniplingsvev over mørkeblå bunn,

uendelig fin -
niår sjøer og sletter med snelagt grunn

er hvite som lin -
da senker seg andagt i slik en stund
henover mitt sinn.

Ved enslig hytte hvor veien svinger,
høres der sang -
jeg stanser min traver, til stillhet bringer,
bjellenes klang -
rundt iuleffe bama iublende spdnger,
i stuen trang
men øve$t i toppen med hvite vinger
en engel hang.
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Støtt kulturarbeid i Hole. Bli medlem i
Hole historielag

Postboks 109 , 3529 Røyse

Hole historielag har tidligere gitt ut følgende kalendre:
1997: Gamle setre på Krokskogen
198: Furn fra fortiden
1999: Gamle skoler og skoleklasser i Hole
2000: Hole gjennom 1000 år
2001: Kvinneliv i Hole
2002: Menn og yrker i eldre tid
2003: Båttrafikk på Tyrifiorden
2004: Fiske i Steinsfjorden
2005: Hole i 1905
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