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UTGITT AV HOLE HISTORIELAG 

HOLE I 1814

I år er det 200 år siden Norge ble innlemmet i union med Sverige, men med status som egen stat. 
Dette skjedde i tråd med bestemmelsene i Kieltraktaten samme år, ettersom Danmark-Norge befant 
seg på den tapende siden under Napoleonskrigene.
 Et stormannsmøte hadde i februar 1814 besluttet å avvise fredsavtalen, og en grunnlovgivende 
forsamling ble innkalt på Eidsvoll. Her ble grunnloven undertegnet 17. mai 1814, og prins Christian 
Frederik ble valgt til konge. Dette innebar at Norge en kort tid eksisterte som selvstendig stat. 
Sverige kunne ikke akseptere dette, og rykket samme sommer over grensen. Krigen varte ikke mange 
dagene. En ny fredsavtale, Mossekonvensjonen, ble undertegnet 14. august i Moss.
 Årets kalender legger vekt på det som skjedde i 1814, og samtidig presenteres noen av den tids 
holeværinger. Her skal vi stifte bekjentskap med rike og fattige, lærde og ulærde, menn og kvinner 
fra alle kanter av Holebygda.
 Hole prestegjeld var i 1814 langt større enn dagens Hole kommune. Tyristrand var den gang en 
del av Hole, og ble først fraskilt i 1916.  

Halvdanshaugen, akvarell av Peter Andreas Brandt fra ca 1830.
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Januar 2014

1.: 1. Nyttårsdag

SKOLEHOLDEREN

Den gamle skolestua på Lille Hundstad.  Foto: F. C. Hildisch, 1985.

Haagen Olsen Hurum fra Steinsfjerdingen var i 1814 skoleholder i 
Hole. Han var da 29 år gammel, og hadde holdt på med lærergjer-
ningen i åtte år. Som lærer var han fritatt for soldattjeneste, men 
han skal ha deltatt i hjelpearbeidet med matsendinger til norske 
soldater som lå ute i felten og avventet et svensk militært angrep.

  Skolegangen varte på denne tiden bare noen uker hvert år. 
På denne tiden brukte de lesetavler med løse store og små bokstaver, 
tall og skilletegn som kunne settes sammen til ord og setninger.  

  I 1816 fikk Haagen Hurum stilling som lærer i omgangs-
skolen i Christiania, da han ville utvikle seg videre i skolefaget. 
Likevel ønsket han seg snart tilbake til hjembygda, og i 1821 ble 

han tilsatt som klokker, kirkesanger og skolelærer i Hole. Året etter kjøpte han halve gården Lille 
Hundstad på Røyse. Her etablerte han fastskole, og fortsatte resten av sitt yrkesaktive liv som 
lærer. Som den driftige mannen han var drev han samtidig gårdsbruk, og i tillegg holdt han under-
visning for kommende lærere. 
 Haagen Hurum døde i 1865, og er utvilsomt den av de gamle skoleholderne i Hole som har 
fått best ettermæle. Helt ut på 1900-tallet ble han av sine tidligere elever framstilt som en lærer-
begavelse og en mann langt forut for sin tid.
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Februar 2014

LENSMANNEN

Lensmann Peder Iversen var 45 år gammel i 1814. 
Han var opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men kom 
i sine yngre dager til Hole, og ble lensmann i 1801. I 
1804 kjøpte han Søndre Frøyshov, og året etter giftet 
han seg med gammellensmannens datter, Marte Sofie 
Johannesdatter på Søndre By. Lensmannens viktigste 
arbeidsfelt var den gang pengeinnkreving og politi-
oppgaver. 
       Før 1800 ble lensmannen tatt ut blant de mest 
innflytelsesrike bondeslektene, og i Hole hadde om-
budet fulgt slekta på Søndre By i flere generasjoner. 

Ved å gifte seg med gammellensmannens datter bidro Peder Iversen til at ombudet ble i familien.
 Lensmann Peder Iversen har ikke noe godt ettermæle i Hole. Han skal ha håndhevet loven 
strengt, og vært hard mot fattigfolk. Det gjorde ham selvsagt ikke populær i bygda - en gang skal 
han ha blitt overfalt av en kar som hadde kledt seg i kvinnfolkklær. Det gikk lenge historier om ham 
på folkemunne, der han ble framstilt som en komisk figur. Kunne man ikke hanskes med øvrighetens 
menn på annen måte, fant man en utvei der bygdefliren kunne få fullt utløp.
 Peder Iversen var sykelig de siste årene av sitt liv, og døde i 1844.

Silhuetter av lensmann Peder Iversen og hans kone.  
Fra boka Hole herred ved Gunnar Tveiten. 1914, s. 355.

Drengestua på Søndre Frøyshov med lensmannsarresten. Foto: Hans Erlandsen, ca. 1959.



Mars 2014

20.: Vårjevndøgn  30.: Sommertid begynner

Den ugifte tjenestejenta Anne Paulsdatter i Sonerud fikk i mars 1814 datteren Pauline utenfor 
ekteskap med ungkar Erik Olsen Borgen. Kvinner som fikk barn utenfor ekteskap den gang ble 
sett ned på i lokalsamfunnet. Inntil nylig hadde det også vært straffbart. Ifølge kong Christian den 
femtes Norske Lov fra 1687 skulle første og annen gangs leiermål straffes med bøter, og denne 
bestemmelsen gjaldt helt fram til 1812.
 Den ugifte Anne fikk fortsatt bo i Sonerud, men kom i vanskeligheter da hun høsten 1816 
igjen ble gravid, denne gangen med ungkaren Torsten Rasmussen fra Nes i Hallingdal. Å ha ett 
barn utenfor ekteskap var ille nok, men to barn ville ha medført et liv i forakt og fattigdom. Hun 
var likevel heldig denne gangen. Torsten ville ha henne, og de giftet seg 9. april 1817, mens datteren 
Maria ble født tre måneder senere. 
 Anne og Torsten overtok nå som husmannsfolk i Sonerud, og fikk mange barn. I 1829 flyttet 
de over sognegrensen til Norderhov, og kom til husmannsplassen Kongelv under Rå. Fra Sonerud 
på Steinssletta til Kongelv under Hårumsåsen var det ikke lang vei.
 Datteren Pauline Eriksdatter, som ble født utenfor ekteskap i 1814, giftet seg 1834 i Asker 
med mureren Ole Paulsen. I 1865 bodde de på Midtbråten i Lier. I 1875 var Pauline enke og 
bodde hos sønnen Petter Olsen, som var sagbruksarbeider ved Sjåstad bruk.

DEN UGIFTE MOREN
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Nyere fotografi av Sonerud. I bakgrunnen ser vi Kongelv under Hårumsåsen.
Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S, 1959.

Kong Christian den femtes 
Norske Lov av 1687 gjaldt helt til 
1842, men straffebestemmelsene 
for å ha fått barn utenfor ekteskap 
ble tatt ut av lovverket i 1812.  
Foto: Sten Høyendahl.
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April 2014

13.: Palmesøndag     17.: Skjærtorsdag     18.: Langfredag     20.: 1. påskedag   21.: 2. påskedag

RIKSFORSAMLINGEN PÅ EIDSVOLL

Eidsvollsbygningen.  Utsnitt av et stentrykk i Winthers grunnlovsutgave fra 1827.

Bauta og gravstein over 
Helge Ellingsen Vaagaard 
på Norderhov kirkegård.  
Foto: Sten Høyendahl, 2013. 

I riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 deltok 112 valg-
te representanter fra hele landet for å utforme en grunn-
lov for Norge. Det var en bredt sammensatt forsamling 
som 10. april møttes i Eidsvollsbygningen. Representan-
tene delte seg snart i to grupper. Selvstendighetspartiet 
gikk inn for at Norge skulle bli et selvstendig rike med 
den danske kronprinsen Christian Frederik som konge, 
mens unionspartiet ønsket union med Sverige.   
 Ringerike var representert på Eidsvoll ved muske-
téren Helge Ellingsen Vaagaard, som bodde på Vågård 
nord for Hønefoss. Han var født i 1781, og var utsendt 
av Nordenfjeldske Infanteriregiment. På Eidsvoll tilhørte 
han flertallet som gikk inn for at Norge skulle bli et selv-
stendig rike. 
 Sommeren 1814 deltok Helge Ellingsen i krigen 
mellom Norge og Sverige. Han døde allerede i 1817 på 
Vågård av en sykdom han skal ha pådratt seg under felt-
toget. Hans gravstein står på Norderhov kirkegård med 
innskriften: «Hans Vandel var aaben og bramfri». I 1908 
ble det reist en bauta over ham på samme sted.
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Mai 2014

1.: Off. høytidsdag       17.: Grunnlovsdag     29.: Kristi himmelfartsdag

GRUNNLOVEN UNDERTEGNES 17. MAI

Elever fra Stein skole går i tog 17. mai 1920 på Steinssletta. Loreåsen 
i bakgrunnen.  Foto: Hole bygdearkiv.

Grunnloven ble undertegnet 17. mai, og Christian Frederik 
ble enstemmig valgt til konge. To dager senere ble riksfor-
samlingen hevet. På ett punkt var den nye grunnloven forut 
for sin tid, da prosentvis flere nordmenn fikk stemmerett 
enn i noe annet land i Europa. Norge var nå i realiteten en 
selvstendig stat. Begivenhetene samme sommer førte til at 
Norge likevel kom i union med Sverige, men med status 
som egen stat med egen grunnlov.
 Feiringen av 17. mai tok seg opp i midten av 
1820-årene, men kong Karl Johan mislikte dette. På nasjonal-
dagen i 1829 gikk militære til angrep på folkemengden i 
Christiania, i ettertid kjent som Torgslaget. Etter Karl Jo-
hans død i 1844 ble det vanlig med borgertog 17. mai. Barne-
togene kom først i gang i 1870 etter initiativ fra Bjørn-
stjerne Bjørnson.
 Når 17. mai første gang ble markert i Hole, er usik-
kert. I 1899 hører vi at dagen ble feiret ved at barna fikk fri 
fra skolen. Vi vet heller ikke sikkert når det første 17. mai-
toget ble arrangert, men i 1905 var rundt 200 barn og voksne 
samlet da barnetoget med musikk gikk fra Svensrud.

Christian Frederik.  
Maleri av J. L. Lund 1813.



Juni 2014

8.: 1. pinsedag   9.: 2. pinsedag   21.: Sommersolverv   

HUSMANNSFOLKENE

Gulbrand Olsen og Maria Sivertsdatter overtok husmannsplassen Midtimellom under Helgeland 
da de giftet seg i 1812. Lokalhistorikeren Jon Guldal har fortalt at det i lang tid ble snakket om 
Gulbrand i bygda. Noen av de mer slitne gamlekara pleide å ta seg en øl i Familiekroken på 
Libakke, og da gikk det mye i historier om Gulbrand Midtimellom og Halvor Sløga. Husmanns-
sønnen Halvor Christoffersen fra Sløga under Helgeland var den mest beryktede tjuven i Hole på 
1800-tallet, men var en generasjon yngre enn Gulbrand. Med Gulbrand var det helt andre ting 
som gjaldt. Han var i særklasse den beste svømmeren Ringerike hadde hatt til da, og hadde ingen 
problemer med å krysse Tyrifjorden. Ved en anledning hadde han også hoppet fra brua ved Høne-
fossen. I dag er det ingen spor etter plassen Midtimellom. Den lå nær militærleiren ved Helgeland, 
og ble revet rundt 1888.
 Alle som har lest Jørgen Moes barnebok I Brønden og i Tjærnet fra 1851 kjenner gamle Hans 
grenadér, som i 1820-årene gikk rundt på Mo og lengtet etter en ny krig. Hans grenadér bodde i 
1814 på Hanserud under Mo, men hadde i 1760-årene vokst opp på Pers, naboplassen til Midt-
imellom. Kara på Helgelandplassene har med andre ord vært mye omtalt i bygda. Hans grenadér 
hadde vært med i krigen i 1808 og 1809, men var for gammel til å være med i 1814. Gulbrand 
Midtimellom var i 1814 i en alder som tilsier at han kunne ha vært soldat, men noe sikkert vet vi 
ikke om dette.
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Viggo og Hans grenadér.  Tegning av 
Johan H. F. Kippenbroeck i en moderne ut-
gave av I brønnen og i tjernet. 1973, s. 40. 

Militærkart fra 1870 over Helgelandsmoen, 
der vi også finner plassene Midtimellom, Pers og Sløga.
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Juli 2014

LØYTNANTEN

Trolig er det den danske maleren Johannes Flintoe som i 1826 laget denne skissen av Stein.  
Fra boka Stein - en storgård på Ringerike av Margit Harsson. Hole 2000, s. 75.

Den unge juristen Gabriel Fougner på Stein gikk med i felten som 
løytnant da krigen brøt ut 26. juli 1814. Svenskene krysset grensen 
ved Halden, og rykket raskt nordover mot de norske styrkene ved 
Rakkestad. Den svenske hæren på 45 000 erfarne soldater var mili-
tært overlegen den norske hæren, som besto av 30 000 mann. 

  Vi vet lite om Gabriel Fougners opplevelser i krigen, men 
husmannssønnen Erik Larsen Faltinrud fra Røyse var med som 
hans oppasser. Trass i den store standsforskjellen må de to ha gått 
bra sammen. Gabriel Fougner eide Øvre Stein fra 1822, og ga da 
sin kampfelle Erik en av de beste Jomfruland-plassene til bruk.

  Fougner hadde som 21-åring tatt juridisk embetseksamen i 
1812, og fungerte en tid som overrettsprokurator før han i 1832 
ble fogd i Idd og Marker. Fra 1838 var han politimester i Christi-
ania, og i 1845 ble han utnevnt til sorenskriver i Ringerike og 
Hallingdal. Samme år ble han slått til ridder av den svenske Vasa-
ordenen.

 Gabriel Fougner fikk med årene svekket syn, og måtte i 1860 søke avskjed som sorenskriver. 
Han døde tre år senere på Øvre Stein, og enken Anna Elisabeth flyttet til Kristiania. Mange har 
trodd at hun var identisk med «den grå damen», husspøkelset på Stein.
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August 2014

SOLDATEN

Prospektkort av Ødelia (Lien pensjonat), ca 1930.

Musketér fra Oplandske gevorbne Infanteri-
regiment 1814.  Tegning av A. Bloch. Fra boka 
Den norske hær i dansketiden - et billed-
hefte. Forsvarsmuseet 1992, s. 37.

Mikkel Haraldsen var 28 år gammel i 1814, og bodde på Sørgefoss 
ved elva Sogna nord for Ask der faren var sagmester. Trass i sin 
unge alder kunne han kalle seg krigsveteran, da han hadde vært 
med mot svenskene i krigen 1808-09. 
 I 1814 deltok Mikkel i trefningen 14. august ved Kjølberg bru 
nord for Fredrikstad. Noen dager tidligere hadde svenske tropper 
forsøkt å krysse elva her, men ble slått tilbake da brua ble ødelagt. 
Denne gangen ble de norske styrkene drevet tilbake, og de siste 
skuddene i krigen falt her. Mikkel var altså med den siste gangen 
svensker og nordmenn har avfyrt skudd mot hverandre. Samme 
dag ble fredsavtalen undertegnet, og de norske soldatene kunne rei-
se hjem. Mikkel kunne senere fortelle at kulene hadde pepet om 
ørene på ham under slaget, men han mente at det ikke gjorde noe 
når han bare ble vant til det. 
 I 1816 giftet Mikkel seg med den noe eldre Eli Pedersdatter, og 
flyttet til Hole. Eli var fra gården Ødelia (Lien) på Utstranda, og 
i 1818 kjøpte Mikkel gården av svigermoren for 200 spesiedaler. 
Mikkel drev gården til 1844, da han solgte den til Ole Pedersen, 
men fortsatte å bo i Ødelia. Han døde her som livøremann så sent 
som i 1875, nesten 90 år gammel.



September 2014
Uke

36

37

38

39

40

Mandag

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

23.: Høstjevndøgn

BYGDEDIKTEREN

Oppgarden Leine i nyere tid. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S, 1949.

Fredrik Torkildsen Leine hadde i 1814 mishandlet kona til naboen Hans Hansen Leine, men vi 
kjenner ikke til nærmere detaljer om dette. Partene møtte i forliksretten i juni samme år, men sto 
fortsatt langt fra hverandre, og saken ble henvist til retten. Noen rettssak ble det likevel ikke.
 Fredrik var den gang en gift mann, 31 år gammel og bruker av Oppgarden Leine. Han kunne 
nok ha drevet gården langt bedre enn han gjorde, men det hadde han ikke tid til. Han foretrakk 
å pleie sin kunstneriske åre, og produserte flittig dikt av det ekstra høystemte slaget. Mange av 
hans dikt er oppbevart, men de hører ikke til Norges nasjonallitteratur. Han befattet seg ellers mye 
med vitenskapelige problemer, og mente at nordlyset var gjenskinn på himmelen av sildestimer i 
Nordishavet.
 Etter 1814 ble det dårlige tider for bøndene, og i 1818 gikk to protesttog av bønder mot Christi-
ania. Mange holeværinger var med her, og Fredrik Leine skrev en vise, Oppmuntringsvise, som 
skulle synges i toget. Visen skal ha vakt begeistring da den ble framført på et forberedende møte, 
men myndighetene var ikke like begeistret, og den opposisjonelle dikter ble dømt til åtte måne-
ders festningsarbeid. Høyesterett forlenget straffen til ett års fengsel, men det endte med arrest i 
en måned.
 Fredrik måtte snart gå fra gården, og var i 1829 husmann under Øvre Leine. Senere gikk 
det helt ut med ham, og han døde i 1864 som en lutfattig mann på plassen Svenskeløkka under 
Svarstad. Barna i nabolaget husket ham i lang tid som en gammel mann som sang og fortalte 
eventyr.

Oppmuntringsvise

Når at du rokker den snehvite panne
landets tyranner oss hånende spå,
skal vår formue for niddingen strande
og vi da siden som slavene gå.
Nei kjære brødre, ta sverdet ved siden,
det bringer mot i jer luende barm,
vekkende tanke om arvede styrke
blive skal niddingens evige harm.

Gråhåret olding, du Nora er verdig,
det arvede stedet du dyrker så fro,
modige sønner du avler så heldig,
de mangler ikke kraft eller mot.
Se de utstrekker de trofaste hender,
verne vil de om det arvede sted.
Visstnok for deg de i beltet ispenner,
når det skal gjelde om fedrelands vel.
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Oktober 2014

26.: Sommertid slutt

BONDEPOLITIKEREN

Fra gårdstunet på Mo rundt 1850.

Engebret Moe spilte ingen viktig rolle i 1814, men året etter inn-
ledet bonden fra Steinsfjerdingen en lang politisk karriere på riks-
plan. Han ble da stortingsmann for Buskerud amt og satt i mili-
tærkomiteen, i første omgang bare for to år. Senere ble han valgt 
inn både i 1830, 1833 og 1839, og han var også vararepresentant 
i flere perioder. Han tilhørte bondeopposisjonen, men ble mer kon-
servativ med årene, og hans motstandere karakteriserte ham spydig 
som «en erklæret Magtens Tilhænger».
 Engebret Moe var født i 1780 på Vaker i Norderhov. I 1805 
giftet han seg med Marte, odelsjenta på Mo i Steinsfjerdingen, og 
ble dermed bonde på denne storgården. Engebret var en holden 
mann, og unnlot ikke å hjelpe andre i et knipetak. Derfor nøt han 
stor respekt i bygda, og det fortelles at han ble kalt «Fader Moe», 
slik Adam Oehlenschläger gjør i diktet Norgesreisen fra 1834. 
Engebret fungerte i mange år som forlikskommissær og ble i 1848 

valgt til ordfører, men døde allerede året etter.
 Selvsagt er det umulig å nevne Engebret Moe uten å komme inn på hans berømte sønn Jørgen, 
som ble født i 1813. Dikteren og eventyrformidleren Jørgen hadde ennå ikke begynt sin geistlige 
løpebane ved farens død i 1849. Engebret hadde vært en uerstattelig støtte for sin sønn i ung-
domstiden, da han gjennomgikk flere sjelelige kriser. Det var utvilsomt sterke bånd mellom far og 
sønn.
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November 2014

FØDSELSHJELPEREN

Trøgsle.  Fra Skillings-Magazin 1884.

Ifølge et regelverk fra 1810 skulle alle fødende kvinner heretter benytte seg av en autorisert jord-
mor, og på Ringerike var dette madam Juliane Jensen på Setrang i Haug. I mai 1818 ble en rekke 
mødre fra Hole og Tyristrand stevnet for retten for å ha brukt nabokvinner til hjelp ved fødselen. 
Også fødselshjelperne var innstevnet - fra Hole blant andre Guri Trøgsle ved Sundvollen, gamle 
Anne Selte, Kirsti Hengsle og Anne Jensdatter Libakke. 
 En etter en sto mødrene fram i retten og sa at de foretrakk hjelp av en person de kjente fra 
før, og som de hadde tillit til. Husmannskonene Kirsti Knutsdatter og Maria Nilsdatter på Gjesval 
sa klart fra at de ikke ville ha andre enn Guri Trøgsle. Guri og de andre fødselshjelperne erklærte 
at de først og fremst hadde hjulpet til av pliktfølelse overfor mennesker i en nødssituasjon. Alle 
mødrene ble dømt til bøter for ikke å ha tilkalt jordmoren, mens fødselshjelperne, som for det 
meste kom fra små kår, ble frifunnet. 
 Guri Gautesdatter Trøgsle var født rundt 1765. Hun var enke etter Nils Paulsen, som eide 
Trøgsle før han ble nødt til å selge eiendommen i 1801. Nils døde to år senere, og Guri satt igjen 
med fem barn. I 1807 fikk hun et barn utenfor ekteskap. Hun bodde fortsatt i Trøgsle i 1818, 
trolig som innerst, men giftet seg samme år med en husmann under Gjesval. 
 Guri døde i 1843, 77 år gammel, og bodde da på en plass under Fekjær.



22.: Vintersolverv   25.: 1. juledag   26.: 2. juledag 

DEN NYE TIDS BØNDER

Gunnor Iversdatter og Ole Jørgensen på Rytteraker.  
Ukjent kunstner, avfotografert av Marit Fagerli.

Ole Jørgensen og Gunnor Iversdatter på 
Rytteraker var over sin første ungdom i 
1814. De hadde i 1805 kjøpt den forfalne 
gården for relativt lav pris, og Ole had-
de straks begynt å bygge våningshus og 
driftsbygninger. Snart anla han kalkovn og 
teglverk, der årsproduksjonen skal ha vært 
rundt 80 000 stein årlig. Kalkstein ble i stor 
grad hentet fra Lemostangen på Rytteraker, 
en tange som har fått navn etter limovnen 
som en gang sto der. Limovn er et eldre ord 
for kalkovn. Senere startet Ole fabrikasjon 
av sleder og vogner ved hjelp av gårdens 
husmenn og tjenestefolk.
      Ole var fra Hungerholt i Steins-

fjerdingen, og hadde som ung mann skaffet seg føringsbåt med seil. Han tjente snart store penger 
på handel med skog, og fikk etter hvert skogseiendom i Lier, Modum og på Utstranda. Både i og 
utenfor bygda hadde han ord på seg som en særdeles driftig mann, og det sies at baron Herman 
Wedel-Jarlsberg ville at han skulle overta virksomheten ved kjerraten i Åsa. Det passet ikke for 
Ole, han ville gå sine egne veier. I 1823 
flyttet han til Storøya, og leide ut hoved-
bygningen på Rytteraker. Storøya var 
på denne tiden en forsømt gård, og det 
var nødvendig å oppføre nye driftsbyg-
ninger. 
 Ole Jørgensen og Gunnor Iversdatter 
står som eksempler på den nye tids gård-
brukere, folk som ikke satte grensene 
ved vanlig gårdsdrift. Ole døde i 1842, 
66 år gammel, mens Gunnor levde helt 
til 1873. Direktør Johan Throne Holst, 
senere eier av Rytteraker, visste å verd-
sette sin driftige forgjenger, og døpte 
teglverksplatået for Ole Rytteragers Bastion.
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Teglverket på Rytteraker.  Foto: Hole bygdearkiv.



Røysehuset.  Foto: Bjørn Geirr Harsson, 2009.

Retthellsetra på Retthelladagen.  Foto: Bjørn Geirr Harsson, 2005.

ble stiftet 18. april 1995. Lagets formål er å fremme interesse for lokalhistorie i Hole kommune, 
idet kunnskap om eget nærmiljø skaper følelse av tilhørighet og dermed større trivsel. Laget arran-
gerer møter og turer og arbeider for lokalhistorisk aktivitet, og har i dag rundt 220 medlemmer. 
Medlemsmøter med aktuelle foredrag eller rusleturer holdes vanligvis siste onsdag i hver måned.

Lagets viktigste prosjekter har de siste årene vært:

1. Gjenoppbygging av Røysehuset på Sundvollstranda. Bygningen, som er et gammelt tømmerhus, 
har stått på Søndre Fjell, Røyse, og representerer et typisk våningshus i Hole tidlig på 1800-tallet. 
Huset ble innviet i mai 2013 og brukes som møte- og forsamlingslokale. Historielaget har fått 
mange fine gaver som møbler, bilder og annet inventar til Røysehuset.

2. Drift og vedlikehold av størhus, fjøs med stall og ystebu på den gamle setra Retthella,  Kroksko-
gen. Laget har leiekontrakt med eierne av setra. Hver siste søndag i juni arrangeres Retthelladagen 
med servering av seterkost, kunstnerisk underholdning og foredrag.

3. Utgivelse og salg av den årlige Holekalenderen.

4. Laget har også satt opp en minnetavle over trefningen i 1716 med Karl 12.’s soldater i Tavleska-
ret i Nordkleiva, ikke langt fra Kleivstua på Krokskogen. Her falt 28 svensker og tre nordmenn. 
Hver 17. mai holdes en minnesammenkomst her tidlig om morgenen.
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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: Båttrafikk på Tyrifjorden
 2004: Fiske i Steinsfjorden
 2005: Hole i 1905
 2006: Til villmarken går min lengsel
 2007: Eventyrgården Mo
 2008: Gamle butikker i Hole
 2009: Gamle gårdstun inspirerer kunstnere
 2010: Leiker og rampestreker i gamle dager
 2011: Kvinneforeninger i Hole
 2012: I Krokkleiva
 2013: Jørgen Moe 1813 - 2013

Ansvarlig kalendermaker har vært
Sten Høyendahl med god hjelp av Margit Harsson.
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