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HoTBTRTENDEREN
2009

Utvrr<e
* nalt av Marta Ruud tidlig på 1940-tallet =

Tekst rilm.lcric.. se kalendetens bikside.

Gerrrn GÅnosruN INSpIRERER I(uNstNtnp
I rnange finsruer rutdt om i Hole henger det nalerier av gamle gårdstun. Malericnc kan sies å vrrre
naivistiske, malt i sterke farget og med lett gjcnkjennelig moriv. I(alendercn inneholder 1 3 nllerier: Firc

av maleriene er signert Gulbrand l. Hurum (Gjesval, Helgcland, Mo og Ullem). De andre er signert

Marra Ruud (Utvika), !,inar Tuxen (Gonnes), Hans rveholt (Løken), Gunnar \flefring (Østre Rud),

Einar TlT rone Holst lRytteraker), P Stenberg (I-lundstad), E. ClT ristiansen (D:rli) og A H A (Fekiær).

Ett er usignert (Vestigarden Hur[m).
InTai2001 arrangene Trygve Ellingsen en maleriutstilling mcd motiver lra Holebygda. Trygve hadde

fåtr låne nesten 60 privat-eide malerier sorn ble utstilt på Høyenhall i Hole. Utstillingen ga inspirasjon til
å lage denne kalenderen. Trygve Ellingscn har vært el viktig kontaktperson og medhjelper under arbei-

det med kalenderen. Uten han - ingen kalendeq derfor fonjenel han er stor o€i hjcrtelig takk.

UTGITT AV HOLE HISTORIELAG
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Urlr,nu
= malt av G. J. Hurum i 1965 =

Gårdstunet på Ncdre Ullern rned utsikt mot Sælabonn og Krokskogen mcd Gyrihaugen sorn høy

cste punkt i bakgrunnen. Det lT vitc våningshuset fra 1836 er rcstaurert llere garger. Låven med stall
er fra 19,13. Stabburet ti1 venstre er fra ca. 1880, og vognskjulet rned grischus ti1 høyre er fra il920.
Dct gamle ijøset frir ca. 1880, som lå til venstre for låven, ble rcvct i 1995. Bak stabburet sto cn byg-
ning sorn inneholdt bryggerhus med bakerovn, vognskjul, vedaskjul og utedo.

I {orgrunnen ser vi del av eplelagcn som i flere gelerasjoncr på Ullern har v,r:rt en god attåt-
næring. Der vokste det Lcinestrand epler, haugrnann, gravenstein og åkerø. I tillegg dyrket de pærer
(gråpærcr, Clara Friis og Grev Moltkc) og Victolia plommer.
Kilde: Hole bygdebok lV s. 39. Maleriets størrelse: 80 x -55 cm.

Eierc: Inger og Paul Ullern, Svarstad, Røyse. Om kunstlraler Hurum, se mars rnåned.

Januar 2009
Ilke Man{l!S Tirsdag Onsdas Torsdag Fredag L"rLhg Søndag

1 2 3 a4
2 5 6 7 8 9 10 o11
3 T2 13 14 15 t6 17 o18
1 t9 20 2I 22 23 24 25
5 .26 27 28 29 30 31
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HrrcnreNo
: malt av C. J. Hurum i 1965 =

Hovcdbygningen delvis skjult bak tr'ær var opprinnclig bryggerhus, men ble flyttet hit i 1918 og er

siden påbygd og ombygd flere galger Til høyre for hovedbygningen står låvefl der den eldste deler
erfra 1799,stall fra 1926 c>g fps lra l933.StabburcterfralT99oghartoinngangtr,eninngang
til ltjøttstabburet og 6n inngang til kornstabbufet.

Helt til venstre skimter vi sn,ia og vognskjulet fra 1944, to hus som skal være bygd på en gam-

mel grirvhaug. Det røde huset rnellom stabbur og hovedbygning var en garasje sorn nå er revet.

Bryggerlusct (ikl<e synlig på bildet) ble flyttet til Helgeland fra Søndre Giesvalca 1918. Seinerc er

bryggerhuset restaurert og har lra 1984 vært bolighus. I gårdstunet står huldehuset der new

foundlendcr tsiønn en galg holdt til. Om kunstmaler Hurum, se rnars måncd.

Kilde: Hole bygdcbok Ill s. 610. Maleriets størrelse: 70 x 50 cm
Eier: Trine Berg \restem. Helgcland, Hole.

Februar 2009
Uke Mandåg Tirsdag 0nsdag Torsdag Fredag Lørdåg Søndag

5 I
6 2 o3 4 5 6 7 8
'/ a9 10 tl. 72 13 T4 15
I o16 t7 18 t9 20 2l 22
I 23 24 .25 26 27 28
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Gynsvar
* malt av G. J. Hurum i 1945 -

På høyden sør for Vik senrum ligger Qesval-gårdene, og her ser vi Nordre Gjesval med sin røde

låve og hvite hovedbygning. Hovedbygningen skal være blant Holes eldste. Den er satt samrnen av

flere hus, og det eldste skal være fra 1500-tallet. Låvebrua går opp helt til venstre på låven, og på-

bygget foran låven ble bygd for sortering av epler. Den gamle låven brart ned i 2004, og ny låve er

i dag oppført på samme sted. I forgrunnen beiter hesten Rauen. Helt til venstre skimter vi gården

Nedre Vik med Vik gjestgiveri, tidligere Vik skysstasjon.
I forgrunnen ser vi Gamleveien mellom Mk (til venstre) og Kroksund (til høyre). Midt imot

kommer veien til Søndre Gjesval. Nær veikrysset her står fortsatt ei stor furu som har gitt stedet nav

net Nedpå furua, og kunstneren må ha stått Nedpå furua og malt.
Navnet på gården skrives i dag o{te nGjesvold".
Gtrlbrand J. Hurum (1904-1987) var født på Nordigarden Hurum, bodde en tid i 1940-åra på

Øvre Ullern, men bodde ellers i Hønefoss (Hole bygdebok II s. 327). Han har malt bildene fra Qes
val, Mo, Helgeland og Ullern.

Kilde: Hole bygdebok I s. 87. Maleriets størrelse: 70 x 50 cm.
Eier: Elsa Lundberg, Nordre Gjesvold, Hole.

Mars 2009
Uke Måndag Tirsdag Onsdag Torsdag Frcdag Lørdag Søndag

9 1

10 2 3 o4 5 6 7 8
ll 9 10 o11 t2 13 T4 15
12 t6 l7 o18 19 20 27 22
t3 23 24 25 .26 27 28 29
14 30 31
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Fnry,æt
- malt av A.H.A. i 1892 -

Gårdstunet på Søndre Fekj:*r med Storøysundet, deler av Storøya og Krokskogen i bakgrunnen,
gjengitt med kunstnerisk frihet. Fra venstre ser vi den gamle låven med fiøs og et stabbur foran.
Deretter følger vognskjul, hovedbygning og stabbur nr to. I 1895 ble ny hovedbygning tatt i bruk,
en bygning som etter flere restaurennger fortsatt er i bruk. Den gamle låven ble ombygd og er del

av den nye låven med fjøs og stall som også ble bygd i 1895. Ijøset ble revet og erstatret av nyn i
1914. Stabburet foran er revet og erstattet av nytt stabbur, mens stabburet til høyre brant ned en

garg t 1,920-åra.
Det eldste huset på gården, Tantehuset fra 188t åra, er i dag kårbolig på gården. Tantehuset er

ikke med på bildet, men ligger til høyre {or gårdstunet.
Signaturen A.H.A. tilhører i dag en ukjent kunstler. Dette er kalenderens eldste maleri.
Kilde: Hole bygdebok I s. 230. Maleriets størrelse: 40 x 35 cm.
Eiere: Reidun og Hans Fekjær, Søndre Fekjær, Hole.

April 2009

FEEF

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdåg Søndag

14 1 O2 3 4 5

t5 6 7 8 a9 10 tl 12
t6 13 l4 15 t6 o17 18 t9
t] 20 2I 22 23 24 .25 26
t8 27 28 29 30

5.: Palmcsøndq 9 r Skjænondag 10.: hnlrtod.! 12: LPåskedag 13,2 På*edag
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Hunuu

Vestigarden Hurum mrr, r., rr".ri,''o, tJo"J.,ot"L lt,* t ouo* *r vi den hvite hovedbygningen
og den røde låven. Til høyre for hovedbygningen står drengestua med bryggerhus (hvit bygning), og
foran låven er et vognskjul med grisehus, og videre stabbur og utedo. De fleste bygningene er fra
1829 da Vestigarden ble fraskilt Høgstua. Hovedbygningen er påbygd og restaurert et par ganger.

Huset som rommer drengestue og byggerhus med bakerovn for 20 brød, er trolig også fra 1829. Den
gamle låven med stall og fjøs brant i 1887 og ble bygd opp igjen samme år Bygningen som rommer
grisehus, ved og vognskjul er også fra 1887.

Den grå stripa i forgrunnen kalles BJttemyra fordi lordet ener utskiftingen i 1898 gikk på om-
gang mellom flere gårdbrukere i Hurumgrenda. Jordet bak låven er Vekkern, et jorde som i middel-
alderen var del av en gammel og stor gård som etter svartedauden i 1350 ble liggende øde og senere

ble delt mellom flere grannegårder. Bak låven til ve1trre ligger Bjørkåsen og derener følger gårdene

Berger og Rå i Nordeihov Lingst bak skimrer vi \,{kerfjell. Til høyre i bildet ser vL hovedbygningen
i Søgarden Huum med låve, steinfjøs og stabbur.

Maleriet er uten signatur og dato, og bildet har "alltid"
eier, Odd Hurum f. 1928.

Eier: Odd Hurum, Vestigarden Hurum, Steinsfjerdingen.

Mai 2009

hengt på gården, forteller nåværende

Maleriets størrelse: 40 x 30 cm.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18 o1 2 3
19 4 5 6 7 8 o9 10
20 tl t2 13 14 15 16 o17
2t L8 t9 20 2l 22 23 .24
22 25 26 27 28 29 30 o31

1.: Ofr. hrrytiJsdas 1?: Grunnlovsdas 21.: Kftti hi'nmelfrnsdag 31., L. Pinkna8
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RvttBnernR
- malt av Einar Throne Holst i 2007 -

Gårdstunet på Ryfteraker sett fra Sydjordet en sommerdag i 2007. Maleriet viser fra venstre låven
med stall og fjøs med møkkakjeller, bygd i 1934. Deretter følger Gamlestua som er fra tidlig på
1800 tallet, og dermed er den eldste bygningen på gården. Gamlestua ble bygd med tegl fra gårdens

eget teglverk som var i drift fra ca. 1810. Det var Ole Jørgensen Rytterager som startet teglverket.
I 1900 folketelllingen omtales gårdeieren også som teglverkseier, men det er usikkert om teglverket
var i drift så lenge.

Hovedbygningen på gården er fra 1988 og erstattet den gamle hovedbygningen som brant ned
i 1986. Den gamle hovedbygningen var fra tJdlig gå 1800+al1et, det srmme som Gamlestua. Den
nye hovedbygningen er tegnet av Einar Throne Holir som Ja vekt på ar den skulle nlpasses de andre
husene på gården. Det ble en typisk midtark bygnil g lik den som brant. Fø$te etasje er reisl i mur
i stedet for tre, for å harmonere med Gamlestua. Høyden på det nye huset er også lik høyden på
Gamlestua.

Kilde og eiere: Liv og Einar Throne Holst, Rytteraker. Maleriets størrelse: 20 x 25 cm.

Juni 2009
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Løtdag Søndag

23 I 2 3 4 5 6 a'l
24 8 9 10 tt t2 13 14
25 15 o16 17 18 T9 20 2l

.22 23 24 25 26 27 28
27 a29 30

t.:2.pinscdag 21.: Somme6olveN
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Mo
- malt av G. J' Hurum i 1946 =

I Hole er to gamle gårder kalt Mo, 6n på Røyse og 6n i Steinsfjerdingen. Dette er et malerr av Mo
på Røyse. Den hvite hovedbygningen bak epletrærne er fra 1860, og ble ombygd i 1954. Låven med
fjøs er fra 1909, og ble påbygd i 1934. Mellom hovedbygning og låve skimtes taket på et kombi
nert vognskiul grisehus fra 1932, en bygning som ble revet i 1975 for å gi plass til et redskapshus.
Andre hus på gården er stabbur fra ca. 1850, hønsolrus og vedskiul. Helt til høyre ligger Vllaen, tid
ligere kårbolig, som ble bygd i 1939-40. Ved Villaln ser vi et vedskjul og en utedo. Eplehagen be-

står av Åkerø og Leinestrandepler.
Om kunstmaler Hurum, se mars måned.
Kilde: Hole bygdebok III s. 33. Maleriets størrelse: 70 x 50 cm.
Eiere: Anne Kari Aasen Moe og Ole Moe, Røyse.

Juli 2009
IIke Mandag Tirsdag Onsdag ToIsdag Frcdag Lørdag Søndag

27 I 2 3 4 5
28 6 O,7 8 9 10 tt 12
29 13 l4 o15 16 t7 L8 t9
30 20 2I .22 23 24 25 26
31 27 28 a29 30 3L
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LøTBN
- malt av Hans Weholt i 1944 =

Stemning fra tunet på Nedre l.øl<en. Johan Bratli (1888 1959), oldcfar til nåværende eier, sitter på

tunet og godsnakker rned hesten Frigg. Frigg var 8 år da den iapril dagene 1940 måttc leveres på
Helgelandsmoen. Først langt utpå sommeren kom Frigg tilbake til Løkcn. Da hadde den blalt amret
gått tur-retur Gausdal i Gudbrandsdalen.

Det gamle våningshusct cr fra ca. 1800 og er efter tradisjoflen satt sammen av 3 eller 4 hus. Det
ble erstattet av nytr våningshus i 1946, og det gamlc ble da tatt ned og flyttet til Asker Til venstre

for våningshuset ser vi ct gammelt fjøs, dels bygd av steil. Fiøset ble scinere brukt ril grisehus før
det ble revet for noen lå år siden. Utenfor kjøkkcnct til høyre står en benk med melkespann til tørk.
Midtre del av bygr,ingen rommet storstue med en større sal over, der guttene på gården hadde sitt
sovcrom. Delen til venstre inneholdt bryggerhus der de vasket tøy, bakte brød og slaktet grisen. I ba-

kerovna i bryggerhuset fyrte de opp med ca. 60 cm lange granved pinner Da kunne de srelte 16

brød orn gangen. Over bryggerhuset var det loft til oppbevaring av l<lær o.l- Stabburet (ikke med

på bildet) er fra 186,1 og dem,ed dct eldste huset på gården. I bakgrunnen ser vi Storøysundet, Stor
øya og Krokskogen.

Hans \Veholt (1893-1962) var fra Nedre Veholt på Ask, og bodde som voksen i F,ggeh:rgan

under Egge, en av nabogårdene. Der hadde han atglier i 2. ctasje. Hans lfeholt malte mye fra Hol-
leia og Krokskogel i tillegg til portrettcr og gårdeq forreller hans datter Ella rX/cholt (B6 år).

I(lder: I(nut Bratlie, Haugsbygd. Hole bygclebok I s. 411. Malcriets størrelse: 70 w 50 rrr
Eier: Brede Bratli, Nedre Løken.

August 2009
IJke Mandcg Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ldr(laø Søndag

31 T 2
32 3 4 5 () 6 7 8 9
33 10 11 t2 o13 l4 15 t6
34 l7 18 t9 .20 21 22 23
35 24 25 26 o27 28 29 30
36 3I
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Hulrosteo
* rnalt av P. Stenberg i 1916 =

Hundstad med omgivelser malt en sommerdag i 1916. Anne Marie og Halvor \?estern lTadde fem
barn, og i 1916 bestilte de fem malerier av gården slik at hvert av barna kunne få sitt. Dette male

riet tilhørte datteren Ingeborg f. 1885.
Hovedbygnir,gen fra ca. 1860 ble revet i 1980. I rommene som vendte ut mot bygdeveien og

med egen inngang var det landhandel fra ca. 1860 og fram til 1959 da Anders Westem bygde nytt
forretningsbygg til høyrc for gårdstunet (se Holekalenderen 2008, november nTåned). Låven med

stall og fjøs er fra ca. 1880. Det gamle stabburet til høyre ble revet i 1965, og nytt våningshus ble

bygd samme sted i 1971.
I forgrunnen til venstre ser vi taket på brønnlrter dtr melken bLe avkiølt. Det trekant{orma

jordet foran brønnhuset ble kalt Kalvebingen. I bakgrunnen nl vensrre ser vi hnvedbygningen i Da-
niels Søhol. Videre ser vi i bakgrunnen Viksåsen og Gjesvalåsen, og lengst bak Kroltskogen rned

Gyrihaugen sorn høyeste punkt.
I(lde: Hole bygdebok IV s. 201. Maleriets størrelse: 80 x 60 cn,.
Eiere: Randi og Nils Vestern, Søndre Frøyshov (Syr), Hole.

September 2009
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

36 I 2 3 a4 5 6
37 7 8 9 10 11 QT2 13
38 l4 15 T6 t7 o18 t9 20
l9 2l 22 23 24 25 o26 27
40 28 29 30
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D,ærr
* malt av E. Christiarsen i 1913 =

På Søndre Dæli sto denne staselige hovedbygningen i sveitserstil bygd i 1900. Her var det sommer-
pensionat i flere år. Hovedbygningen brant i 1953. Til høyre skimtes den røde låven som ble erstat

tet av ny i 1942, en låve som brant i 1959 og som igjen ble erstattet av ny i 1960. Til venstre står et

uthus, trolig stabbur, som vises på bilder fram til1960-tallet. På bildet står det "Til Martha', og

kanskje er det Martha Helmen Tuff (1895 1971) som var gårdkone på Dæli fra 1930, og som drev
påske og sommerpensjonat på gården i flere år. I så fall må .Til Martha" være tilføyd i etterrid.

Kilde: Hole bygdebok III s. 290 og 298. Maleriets størrelse: 25 x 20 cm.
Eier: Elsa Lundberg, Nordre Gjesvold, Hole.

Oktober 2009
Uke Mandag Tirsdag Onsdag TorsdaB Frcdag Lørdag Søndag

40 I 2 3 a4
41 5 6 7 8 9 L0 o11
42 t2 13 14 15 t6 t7 o18
43 T9 20 2l 22 23 24 25
44 o26 27 28 29 30 31
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GornrNBs
= mah av Einar Tuxen i 1960 =

Våningshuset på Søndre Gomnes med halv-valmet tak ble bygd i 1843, og er seinere restaurert flere
ganger Et annet gammelt hus på gården er stabburet fra ca. 1850 (ikke med på bildet). Den gamle

låven med stall, fjøs og grisehus brant ned i 1951.
Kanskje det er Anna Gulbransen Hove (f. 1928) som står på trappen. I forgrunnen sitter elg-

hunden Maurie. Gomnesveien går rett bak huset.
Einar Tuxen \7922 1990) var fra Vik i Sogn. Han gi{tet seg med Anna Jørgine Frøshaug på

Øswoll gård. Tuxen var både husmaler og kunsu46rler, og malerier av han fins i flere hiem i Hole i
dag (Hole bygdebok III s. 571).

Kilde: Hole bygdebok lV s. 925. Maleriets størrelse: 70 x 50 cm.
Eier: Heidi Hove, Gomnes, Røyse.

2009November
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44 I
45 o2 3 4 5 6 7 8
46 o9 10 11 12 t3 l4 15
41 . 1.6 17 18 t9 20 2l 22
48 23 a24 25 26 27 28 29
49 30
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ØsrnE Ruo
= malt av Gunnar wefring i 193'l =

Hovedbygningen på Østre Rud ligger midt i bildct og sl<al være blant Holes eldste. En dcl av byg

ningen er fia 1600-taller, mens vestre dcl er er tiltrygg {ra 1800+allet. Låven mcd fjøs som står på

ftcpilårer til venstre i bildct, skal være fra 1700 tallct. Låven ble revet i 19B6 Til høyre og foran ho-
vedbyglingen stirr ct l<ombinert bryggerl, us og dtengestue fia tidlig på 1800 tallet l tillegg var det

på gårdcn et kombinert vognskjul og snekkerbu. Stabburet Iengst til høyrc cr fra 1R1 'i

På jordet foran husene står ei torn høyhesje - foret er kjørt inn. Hesia er laget av rafter, dvs. tynne

og nrnde srokker Unggutten til høyre kal være Hcnry Ruud (19il0 2001) som bodcle på gårdcn hele

sitt liv.
12001 ble gården gitt som gåve til Den Nors\c l(reftiorening. Gårdcn er i dag utparsellcrt til

tomter for eneboligcr og rekl<ehus. Bare lTovcdbygning og stabbur står igjen

I(unstmaleren Gunrur \0cfring (1900 1981) var født i I-øten, studertc i utlandet og rnaltc na-

turalisrisk og ncd kraftige farger
Kildc: Hole bygdebok ll s. 66B. Maleriets størrclsc: 85 r 70 cm.
Eiere: Borghild og Trygve Ellingsen, Stcinsåsen, IIole.

Desember 2009
Ilke 'rirsdag -forsdae Frrlcg Lørchg Søndag

,19 1 .)2 3 4 5 6
50 7 8 .r9 10 11 12 13
5t l4 15 .16 17 18 t9 20
52 2l 22 23 a24 25 26 27
53 28 29 30 31

21.: vi,rc6olvc'v 2s, I jlLledx! 26.::.jrlcdr3
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Støtt kulturarbeidet i Hole.
Bli medlem i

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse

Hole historielag har tidligere gitt ut følgende kalendre:

1997: Gamle setre på Krokskogen
1998: Funn 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: Bånrafikk på Tyrifjorden
2004: Fiske i Steinsfiorden
2005: Hole i 190.5

2006: Til villmarken går min lengsel
2007: Evenryrgården Mo
2008: Camle hutikker i Hole

Tekst til forsidebildet:

Maleriet viser en fin stemning i gårdstunet på Utvika en gang tidlig på 1940-tallet. Fingar
Johbraaten (1885 1949) står og beundrer de vakre hvite italienerne, de "frittgående" hønene, og
i hundehuset ligger sanktbernhards-hunden Rr.rski. Fingar Johbraaten var med i Hole herreds-
styre i flere perioder, og var ordfører noen måneder på slutten av 1945.

Til venstre ser vi stabburet som i dag er del av lampingplassen og et populært sted å overnatte
for bilturister.I midten står bryggerhuset med en vedstabel på østre kortvegg, og ei steinovn brukt
til brødbaking på vestre kortvegg. Bryggerhuset ble revet på 1960-tallet. Låven som skimtes til
høyre var opprinnelig en mindre tømmerbygning med låve, fjøs og stall, men er seinere ombygd
og utvidet. Hønsehuset var et tilbygg til høyre på låven. Kunstneren har stått med ryggen mot ho-
vedbygningen og sett nordover. Den gamle veien gikk mellom stabburet og bryggerhuset.

Marta Ruud {1895 1982) var født i Sørdre Rudsødegården i Hole og bodde som voksen på
den tidligere husmannsplassen Tangen under samme gård. Hun var en habil maler og drev garn
og broderiforretning i Hønefoss (Hole bygdebok I s. 458 og 551).

Eier og kilde: Nils Erik Johbraaten, Utvika. Maleriets størrelse: 55 x 50 cm.

Ansvarlig for tekst og valg av bilder:
Margit Harsson.

Ansvarlig for kalendarietr
Hans Viktil.

Alle maleriene er avfotografert og redigert av
Biøm Geirr Harsson,

Produksion: Kolltopp Forlxg


