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Med fokus på detaljer 

Valbjørk, ibenholt og elfenben fikk nytt liv i hendene på en krets norske kunstnere på 1600-tallet 

som skar drikkekanner helt unike sammenlignet med alt annet der og da.  

Beger, staup, kalk, pokaler og tumlinger er ord som betegner drikkekar, og de gjør samme 

nytte. Beger kommer fra latin bicarium, og Norsk Riksmålordbok definerer det som “drikkekar 

med sirkelformet munning”. Stort sett mangler hank, de blir smalere nedover, og hvorvidt det 

lages med en fot synes å være valgfritt. Staup sier ordboken er dialekt for beger og de lages i 

allslags metaller og ofte i tre. Norske drikkekar av tre er oppslagsverket alle leser for å lære om 

norske drikkebeger. Boken skilte mellom beger og staup, der staup har en konisk, eller sylindrisk 

form. Han tok for seg alle sorter beger laget av tre, men tok også med de med komponenter i 

metall, for eksempel med et lokk i sølv. Drikkekanner ble som regel laget i metall, men i Norge 

sto kulturen der de blir skåret i tre sterkt. Identifiserte arbeider fra Fanden og hans krets, 

drikkekanner og beger skåret av deres hånd står i en særstilling blant disse.  

Tradisjonen fra Fanden er utskjæringer der det videste og mest innarbeidede navnet som 

betegner arbeidene er drikkekanner. Kalker brukt til nattverd i kirken, og digre kar, som regel 

pokaler nevnes i liten grad. En tumling er et lavt beger med rund bunn, likeså. Pokaler ble oftest, 

viss ikke alltid, laget med lokk. Grunnformen er lik formen vi finner på stettbegrene. Grensen 

mellom stettbeger og pokaler er flytende, og forskjellen ser ut til å være størrelse, og hvorvidt det 

er lokk. Variasjonene er mange, endeløse og for vår hensikt irrelevante fordi arbeider fra Fanden 

fulgte en egen tradisjon. Tre pokaler til ære for kongene i København må likevel være med 

ettersom slekten aldri ville være kjent hadde det ikke vært for pokalene på den første 

inventarlisten i det kongelige museum. En fjerde pokal fra samme periode av kunstneren Magnus 

Berg er med fordi det synes spesielt å gjøre som forfatter av boken Magnus Berg. En kunstner ved 

kongens hoff  (Paulsen) å skrive om kunstnerens mesterstykket, en kroningspokal i valbjørk, uten å 

nevne de andre pokalene utstilt på Rosenborg slott og Nasjonalmuseet i København fra samme 

tradisjon. Særlig fordi pokalene i tre er skåret av landsmenn fra Norge. Kunstleksikon og andre 

oppslagsverk i norsk historie gjør samme blunder, og bidrar til å skjule kretsen som var 

etterkommere av en ekstraordinær mann. 
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Å skildre menneskene bak det fineste norsk bondekultur kan vise til av treskjæring er 

ingen lett oppgave. Først og fremst fordi skriftlig dokumentasjon fra perioden er begrenset, og 

altfor ofte irrelevant for gjenstandene. Historiske kilder viser at menneskene fantes, de var i slekt 

og ved ymse anledninger dukket menneskene opp i føringer fra tinget, eller i futens regnskap i 

forbindelse med avhendelse, eller anskaffelse av eiendom. Visse litteraturforskere vil hevde all 

historie er litteratur, og det gjelder primærkildene også; dokumenter skrevet femti til hundre år 

etter begivenhetene og fylt med politiske hensyn som åpner for tolkning i fravær av informasjon. 

Slik litteratur finnes, ikke mengder, bare nok til å få et bilde av slekten. Dokument viss eksistens i 

seg selv forteller oss noe om hvilken personlighet ligger bak historien. Tekster fra et blandet 

utvalg kilder gir et bakteppe til kunst det er vanskelig å forklare uten forståelse av omgivelsene 

kunstnerne levde under. Nyere kunsthistorie mangler kunnskap, for der de plukker fra eldre 

kilder velger de også bort. Leksikon utgis langt sjeldnere, og arbeidet med dem er vilkårlig og 

begrenset til redaktørens kompetanse, og derav er faglitteratur spor på en åndelig forvitring som 

oppstår når tiden går. Bare fordi kunstnere ikke blir nevnt betyr ikke det at de ikke var der, og 

omvendt. Gjenstandene består og er siste rest i en kunnskapsbase vi trenger å digitalisere før det 

er for sent.   

Jakten er på kunstnerne og fingeravtrykket de etterlot. Det er kun mulig med fokus på  

detaljer, tilfeldigheter og en god porsjon fantasi for å tolke og knytte historiene sammen.  

Og helt til slutt; henvisningen til Fanden peker altså ikke mot et fiktivt dyr religiøse 

mennesker kjenner som djevelen, men til en konkret kunstner, hans sønner og sønnesønner, 

treskjærere og musikere som levde på 1600-tallet og inn i neste århundre. Forskning i 

folkemusikk vil gjerne forklare de muntlige tradisjonene som viser til Fanden som uttrykk for 

folks overtro, og opphavet på slåtter allment knyttet til begrepet som et samarbeid mellom mange. 

Denne forskningen knytter ikke artistnavnet Fanden til konkrete folk, hvilket kan være en stor 

misforståelse. Halvor Fanden og slekten spilte musikk, og flere barnebarn forpaktet med 

kongelige privilegier musikk i sine distrikt, slik spelemenn gjorde. De skar også drikkekar til bruk 

på fest, og det var funksjonelle kanner for gjestelag med smak for vann og øl. Hver drikkekanne 

kunne være stor for en mann, uten at det var en uoverkommelig oppgave å drikke ett krus tom 

alene. Enkelte drikkekanner hadde lokk slik at ølet kunne stå i fred fra fluer og mygg. Familiens 

betydning er mangelfullt skildret i norsk kulturhistorie, og i enkelte leksikon er Halvor Fanden 

fraværende. Sladrehistoriene om vold og drukkenskap som gikk på folkemunne levde i hundre år, 

og de bekreftet hva utlendinger sa om landet vårt om hvordan de norske drakk til alle anledninger 

og alle døgnets tider. Først på 1700-tallet kom forordninger som forsøkte å temme produksjonen 
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av alkohol, samt gjøre bruken mer kontrollert. Sedvane fra eldre tid var at drikkekanner ble sendt 

rundt bordet. Ornamentene på Fandens drikkekar er ikke dagligdags, og spørs om drikkekannene 

ble brukt til annet enn pynt. Poenget er de kunne brukes, og hensikten er ikke å si for mye om 

hva slags type drikkekar Fanden skar, for viktigere er det å knytte drikkekanner av samme type til 

familien som skar dem.  

Historien om Fanden er ikke mulig hvis ikke en våger å ta det minste lille spor og se ett 

større bilde. Kildene er gamle og til dels fraværende, så når teksten har et spørsmålstegn i 

parentes (?) betyr det enten at tolkningen er bygget på tynt grunnlag, eller elementer knyttet 

sammen bygger på usikker informasjon. Fokus er på detaljene vi kjenner og hva som er mulig 

innenfor hva vi vet. Andre steder vil parentes peke til kildehenvisningene. Det er ikke mange av 

dem fordi det som er skrevet hviler på de samme dokumentene.   

Det var som hoffleverandør Fanden skapte et navn som levde i flere generasjoner, og han leverte 

til kongefamilien estetiske gleder vanlige folk må ha vanskelig for å forstå. Han leverte til dels 

meningsløse, og luksuriøse opplevelser; utskårede drikkekanner forskjellig fra alt annet som ble 

laget i samtiden. Sammenligningen med Peter Carl Fabergé som forsynte det russiske hoffet med 

unike objekter like før den russiske revolusjon er ikke feil, eller tilfeldig, fordi Fandens 

drikkekanner i valbjørk er også et resultat av en kollektiv innsats gjennom flere generasjoner.  

Som Fabergejuvelérene er skattene etter familien Fane begrenset i antall. Papirspor vitner 

om at det ble laget bare 57 Fabergéegg der åtte er savnet. Halvor Fanden og hans krets lagde et 

ukjent antall drikkekanner, og minst tre praktfulle pokaler i det kongelige danske skattekammer; 

er skåret av sønnen Samuel Halvorsen Fane og barnebarnet Halvor Andersen Fanden. Selvsagt 

kan det være flere drikkekanner i omløp enn vi kjenner, det er til og med trolig. De kan sitte på en 

kaminhylle i England, stå på loftet i en gammel herregård i Danmark eller Sverige, eller de dukker 

opp på en og annen bondeauksjon; drikkekanner spredd over alle tenkelige og utenkelige land der 

kongefamilien i København ville kjøpe tjenester og lojalitet. En gjennomgang av kilder og spor i 

andre tekster identifiserer under 100 drikkekanner (?).  

Drikkekanner var gave fra kongen og et symbol på vennskap. De ble skåret i valbjørk og 

skilte seg betraktelig fra alt annet laget i sølv. Nettopp derfor ble Halvor Fanden også spesielt 

høyt verdsatt.  

Men det var den gang. Slekten var enkle folk, verken adelige, eller trofaste embetsmenn i 

tjeneste. Over tid har Fanden og hans krets gått i glemmeboken og de fleste historiene om dem 
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vandret muntlig fra gård til gård blant mennesker som kjente dem. Lektor og lokalhistoriker 

Trygve Sverre Vik gjorde en spesielt viktig innsats. Han gravde i slektsforholdene til treskjæreren 

som kort ble omtalt i Kunstindustrimuseet i Oslos årbok 1950-1958. Utgangspunktet var 

artikkelen Fanden og ølkannene (Kavli), samt pokaler og drikkekanner fra Halvor Fanden sporet i 

historiske skrifter skrevet et halvt decennium etter kunstneren døde. En ettermiddag i 1959  

samlet Vik stoff til bygdebok om Ås og kom over navnet Anders Fanden i futens regnskap. Han 

kjente godt til gården, og navnet på leiliendingen Anders Halvorsen omtalt på Holstad fra 1669. 

Plutselig i 1692 skrev futen Fanden etter Anders. Lokalhistorikeren stusset på etternavnet, 

gjenkjente likheten mellom navnene Anders Halvorsen Fanden fra Ås og Halvor Andersen 

Fanden fra norsk kunsthistorie. Han forsto de var i familie. Sånn knyttet Vik for førstegang den 

legendariske kunstneren til et sted og en slekt. Derfra kunne han nøste i slektsforholdene. 

Lokalhistoriker Vik avdekket at eldste sønnen til Halvor Fanden var kunsthistoriens tapte 

lenke mellom de kongelige pokaler på Rosenborgs slott, drikkekanner og norsk bondeliv.  

Enhver som handler i antikviteter på jakt etter staup, ølboller, kjenger og andre drikkekar 

fra den norske bondeheimen vet de beste kom fra Fanden. Noen vil mene at historie er hva 

enhver kan se på kvaliteten i håndverket. Kongefamiliens skattekammer gjorde opp inventarlisten 

og for førstegang blir kunstneren bak pokalene nevnt med navnet Halvor Fanden. Beskrivelsen 

av treskjæreren blir det første offisielle skriftet. Fra nedtegnelsene på slottet i København, samt 

genealogisk forskning er historien om den famøse slekten blitt skriftlig fakta. Kunstverkene som 

overlevde gjennom 300 år i glemsel forteller sin egen historie. Halvor Fanden bosatte seg nære 

storfamilien han giftet seg inn i, og lokalhistoriker Vik skrev Bakenfor gamle dager—Skisser fra Follo, 

en knippe løst sladder fra livene deres. Han fant mye å skrive. Det er ytterst sjelden slike 

drikkekanner dukker opp i den offentlige sfære, og normalt vil det skje på bondeauksjoner rundt 

omkring i Norden. Vik var den første til å innrømme det var dristig å skrive om kunstnere og 

kunstverk uten å ha sett kannene med egne øyne og gjennom 1970- og 1980-tallet samlet han 

anekdoter, fakta og søkte støtte til fotografering på museer til et bokprosjekt han aldri ferdigstilte. 

Vik døde mest sannsynlig uten å ha sett mange drikkekanner, ganske enkelt fordi de er sjeldne og 

ikke allment tilgjengelig.  
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Fanden skjærer 

Halvor Tordsen fra Skjeggerud, som gikk under navnet Fanden, og sønnene hans løftet 

treskjæring og folkemusikk i en tid der den sofistikerte smaken i kunst gjorde kvantesprang i 

sentrale Europa.  

Halvor var stamfar til Norges første kulturfamilie, og han var kanskje landets første 

identifiserte billedkunstner selv om få har hørt om ham, eller sett arbeidene hans. Halvor Fanden 

er røyk uten ild, skum på havet, slik renessansekunstneren Leonardo de Vinci foraktfullt beskrev 

en mann som er ukjent. Italieneren ville bli berømt, søkte berømmelse aktivt i studier innen 

vitenskap og teknologi slik kotyme var, mens kunsten han huskes for kom mer eller mindre 

tilfeldig. Den norske treskjæreren hadde bare kunsten og bondelivet, ingen av delene var en vei til 

rikdom og berømmelse. De arbeidet på oppdrag for rike og mektige menn, og det var Gud  og 

disse mennene kunsten skulle løfte. 

Utskjæringene Halvor Fanden gjorde var helt ulikt alt laget før, og mon tro om ikke 

kallenavnet på få generasjoner ble opphavet til banneuttrykket faen skjære, for det var hva han og 

sønnene gjorde, de skar drikkekanner. Han fikk tidlig navnet Tordsen-svarveren, og endte som 

Fanden. Familien red på djevelens hale lenge før verden brydde seg om å dokumentere livene 

deres. Slekten var ikke adel, hærfører, geistlig, eller på annen måte i ærverdig tjeneste ved hoffet, 

selv om kongen utvilsomt visste hvem de var og kjente til familien. Hadde en kronikør tatt bryet 

å skrive sagaen om treskjæreren, heller enn oppdragsgiverne de tjente ville ting vært annerledes, 

men i utkanten av de europeiske stormaktene levde folk hverdager ikke ulikt tiden før den store 

pesten som drepte halve befolkningen og la gårdene øde. De levde anonyme liv underlagt en 

konge, og først når ting gikk skikkelig galt ble livene deres nedtegnet skriftlig. Ennå fantes det 

ingen tradisjon for å skildre hverdagsliv til andre enn konger og de som kunne betale. Bygdene i 

Norge tok 300 år på å hente seg etter svartedauen. Frie kunstnere slik de utfoldet seg i europeiske 

stormakter var et uvanlig syn, om ikke umulig syn i Norge. Renessansen sneglet seg innover 

landet og folketallet var i ferd med å komme på nivå med hva den var før pesten. Nasjonen var 

like fullt et grisgrendt land. Spor av europeiske stiler er funnet tidsbestemt omtrent 100 år etter 

epokene skiftet på kontinentet. Bakevja til det rike kulturlandskapet adopterte stil og smak sakte, 

for øde var hva Norge må sies å ha vært. Renessansen fløt over i barokk smak, og da det hele var 

over i Frankrike og Italia hang det gamle igjen i de glemte fjordene langs norskekysten. Halvor 
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Fanden fant sitt virke i brytningstiden, og det var mer enn godt nok for ham at kongen og folk i 

hjembygden visste hvem han var.  

Kunsthistorisk fløt overgangene mellom trender langsommere, og det er vanskelig å følge 

sporene fra europeisk høykultur skåret i valbjørk og etset i patina på drikkekanner som i form og 

stil overgår tilsvarende drikkekanner i sølv. Viss kunstneren har satt sitt merke er signaturen ikke 

katalogisert og dokumentert slik som sølvsmestere fra samtiden. Sjeldent er beger skåret i tre 

datert.  Treskjæringskunsten til Fanden vekket oppsikt og beundring, men krusene i sølv var det 

vanligste, og krusene til Halvor Fanden skilte seg fra dem. Nettopp derfor fikk de 

oppmerksomhet. Slike drikkekanner viste at kvalitet ikke er begrenset til eksklusive metaller. De 

flotteste eksemplarer i valbjørk holdt nivå med laugene, bortsett fra at kollegiale allianser i lauger 

var uhørt for drikkekar i tre. Fandens krus var folkekunst tilpasset europeiske strømninger, og 

uttrykket var slik ingen kunne forestille seg det gjort før drikkekanner oppsto.   

Hverdag på 1600-tallet er bondens liv. Treskjæring fra tiden virker naiv sammenlignet 

med det Fanden og hans krets presterte. De var sagnomsust og snakket om ved det kongelig hoff. 

Halvor Fanden utforsket ikke treskjæring alene for sedvane var å gi sønnene opplæring i farens 

virke, de lærte treskjæring og hentet motiv fra de samme nederlandske kildene som faren. 

Sønnene var lesekyndige. Familien etterlot bøker en tid slikt var uvanlig fra norske bønder. Bøker 

slitt og med velbrukte kobberstikk, forsider som gikk tapt etter nitidig kopiering og utallige rift. 

Lite er kjent om familien, noe informasjon kan utledes ved å lese skrifter om Halvor Fandens 

etterkommere, annet har vandret i muntlige fortellinger gjennom generasjoner og blitt del av 

bygdehistoriene samlet i kilder de siste hundre år. Ved anledning skal mennene i familien ha vist 

adskillig temperament, sier folkesnakket; Halvor Fanden smalt til når det trengtes skal vi tro 

kildene. Samtidig er det ingen holdepunkter for at han måtte møte på tinget og bøte for dårlig 

oppførsel, slik som sønnene gjorde.  

Drikkekanner fra Halvor Fanden og sønnene er i dag bevart for ettertiden på Rosenborg 

slott. Minst to praktfulle pokaler i valbjørk, nesten identiske, der den ene er signert, samt en tredje 

pokal båret på ryggen til en enhjørning er verk skåret av Faneslekt, mens den fjerde pokalen i 

valbjørk er skåret av Magnus Berg. Slottet har flere arbeider i valbjørk, også et par drikkekanner 

de har kreditert Fanden. Inventarlisten over den kongelige samlingen omtaler opphavsmannen til 

slottets drikkekanner i 1696, og han het Halvor Fanden. Han har vært død lenge når de gjør 

nedtegnelsene og på samme tid, rundt århundreskifte fyller barnebarnet tomrommet etter beste 

evne. Slekten kunne treskjæring. Sønnen Samuel Halvorsen Fane ble anerkjent i eget navn før 

han dør altfor ung. Etterkommerne var etablerte treskjærere og musikere i kongens tjeneste. 



 

 7  
 

Familien leverte til hoffet over flere generasjoner og oppfylte sine forpliktelser som kongetro 

kunstnere. Kongens råd regjerte over landets affærer, og det var behov for vennskapsgaver til 

lojale hjelpere i statsadministrasjonen, og til det formålet var Fandens drikkekanner perfekt.  

Kongefamilien visste hvilket format Halvor Fanden var som treskjærer. Faneslekt sto 

høyt i kurs fordi her var en mann som tok de europeiske stilene og formet det til datidens bilder. 

Kongefamilien lærte dreiekunst i eget verksted, og de ansatte en norsk treskjærer til lærer som 

kjente forbilde det gikk gjetord om i slottskorridorene.  

Norges rolle var lik en koloni selv om storbønder fylte mange funksjoner lavadelen hadde 

i Europa sto nasjonal selvbevissthet sterkt på bekostning av kolonimaktene. Utenlandske 

adelsmenn, geistlige og betrodde embetsmenn sikret imperiet i samspill med storbøndene, og 

kongen forsto å verdsette lojalitet med gaver. Betrodde embetsmenn var overveiende danske og 

hvis ikke var de utdannet i København og visste at en drikkekanne i Fandens stil var sjelden. 

Krusene kjøpte kongen villig for dets vekt i sølv, for det hadde han sagt. Kristian 4 ville ha 

utspjåkete drikkekanner å gi til lojale tjenestemenn anmass, eller vennegaver til allierte diplomater. 

Slik kommer norsk kunst på bordene i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Enkelte 

drikkekanner kjøp i våre dager stammer fra eiere i Storbritannia som kjøpte suvenirer på 

rundreise i Norge på 1800-tallet. Særegne drikkekanner representerte noe så uvanlig som norsk-

europeisk høykultur, og turiststrømmen skapte en boom der nye løvekanner tok form. Navnet til 

kunstneren som døde på Ramstad gård i 1657 gikk i glemmeboken først. Kallenavnet Halvor 

Fanden satt likevel i folks minne, det var navnet for fansen eller et banneord som manet fram 

ukvemsord og overtro.  

Halvor Fanden levde, og vi vet det fordi kunsten består. Slike drikkekanner er altfor vakre 

og spesielle til og ødelegges. Derfor har private samlere sikret helt fra starten hva museene 

mangler. Sønner lærte av fedrene, og i tillegg til treskjæring var mange etterkommere habile 

musikere og noen med lisens fra kongen til å forpakte musikk i eget distrikt. Først og fremst var 

de imidlertid bønder, og når næringen de utøvde ble utydelig dropper restene i Faneslekt navnet 

Fane. Det er da treskjærere fra 1600-tallet endte som et sagn, en fortelling og mimre om foran 

peisen.  

Treskjæring var ikke noe unikt i Norge. Tradisjon for å forme sirlige ornamenter i 

bruksgjenstander strakte seg tilbake til vikingtiden. Vikingene skar de mest skremmende skrik inn 

i skroget. Finurlige ornamenter; ormer og troll, mørke vesen de stolte krigerne villig fulgte til 

Valhall. Treskjæring prydet krigsskipene som tok vikingene over havet. Motivene var gamle, 
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manet fram i lyset fra overtro og folkelig tilknytting til natur. Vikingene tok sverdet til Europa, 

Midtøsten og Afrika, de dro dypt inn i Russland og etablerte bosetninger på øyer i havgapet der 

de ferdes. Kolonister vokste seg sterke på Island, og vikingene drev renkespill med kongene i 

England og Irland. Slåsskjempene var gode å ha i væpnet kamp, Sigur Jorsalsfar fungerte en tid 

som leiesoldat i Konstantinopel og slik fant vikinger allierte og fiender på sine reiser. Navigasjon 

var primitiv kunst, og det var evnen å overleve til sjøs som skapte angst langt vekk, bortenfor 

skogene og fjorder i Norge. Reisene avslører sjømannskapet bak herjingene, bare faktum at 

vikinger etablerte en koloni i Nord-Amerika sier mye om hva folket var i stand til. Treskjæring 

smykket skipene som tok dem dit. Barbariet sirlig skåret i tre, slanger sirklet i ringer, hyl fra 

spøkelser risset i overflaten på skroget. Hurtig landgang hjalp kongens krigere å smyge seg innpå 

før skrik skremte de sovende og varslet om døden. Det var mange skip, nedslakting av 

mennesker skjedde raskt og de kjempet blodige kamper.  

Norge i vikingtid og middelalder gjennomgikk viktige endringer, og livene folk levde ble 

merkbart annerledes. Militærmakt og bedre organiserte stater uttrykket endringer i 

maktstrukturene. Herjingene over havet avtok. Jordbruk og handel viste seg å være langt mer 

fornuftig hvis du ville leve lengre liv. Stavkirkene de kristne reiste banet vei for en revolusjon. 

Kirken la grunnlaget for en statsmakt der konge og kirke skapte hverdager sammen. Renessansen 

og barokkens klassiske uttrykk hadde nye bilder. Opplysningstid og orden inntok Europa lenge 

etter sivilisasjon tvang den siste viking fra plyndring og drap. Idéene fra sør skjøv overtro inn i 

kriker og kroker. Tresnittene på husveggen ble erstattet av en forpint fyr på korset. Jesus og hans 

mor Maria sikret kongemakten langt bedre enn de vilkårlige og lunefulle gudene fra norrøn tid. 

Maktspråket fra de sørlige kongerikene ga mening. Hvis ikke folk lot seg overbevise av fri vilje 

tok Olav den Hellige i bruk sverdet og sikret lydighet til den kristne gud. Han kom i de samme 

skipene som vikingene brukte, båter skåret i tre, fryktinngytende scener som lå lavt i vannflaten. 

Treskjæring var et integrert uttrykk også i den kristne kulturen. Dyktige håndverkere forsvant ikke 

fordi steinkirker i gotisk stil ble gjengs mote. Vikinghøvdinger lovte troskap til kongemakten, og 

de geistlige balanserte mellom statens krav og pavens doktrine. Allianser tok form og viste styrke 

i altertavler, prekestoler og møbler. Kirkerom og slott pekte på stor rikdom og stilarter oppsto 

langt borte. Skipsfart var nøkkelen til liv og død. Transport gjennom utkantsrike Norge var 

avhengig de norske bønder, og skipene langs kysten kom for å hente mer enn fisk og trelast, de 

gikk lenger enn de fleste regnet med å reise og fant territorier og isolerte bebyggelser sårbar for 

smitte. Pesten kom til landet raskt etter de første dødsfallene i Venezia og London. Den rammet 

høy og lav. Vinteren 1349 raste sykdommen som verst i Follo og Ås. Da sommeren kom døde 

over halvparten av befolkningen i Ås. Gjenlevende dumpet likene i fellesgraver, uten prest for 
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han døde med de andre. Tiden for vikingtokter var definitivt over. Det skulle gå 400 år før 

befolkningen på Ås ble like stor som den var før sykdommen desimerte bygdene i det landstrakte 

landet. Tidsskille hos folk peker ofte til perioden der sykdommen rammet hardest, og derfor 

kunne Åse Olavsdatter sverge for retten og si at 50 år før pesten i 1403 eide Halvorkirke 

ingenting av Kjetilsrud i Frogn. Pesten husket folk!  

Historiene er mange om den ene som overlevde. Alle biskopene bortsett fra gamle biskop 

Salomon i Oslo greide seg. En av de døde var den mektige erkebiskop Arne i Nidaros. Han ble 

fulgt i døden av alle korbrødrene bortsett fra den ene gutten. Historier etter pesten var krevende 

og alle trengte et glimt av håp, og det var at den ene som overlevde. Mytene fant grobunn i 

desperasjon, skremmende og altomfattende død smidde historier folk snakket om i århundrer. 

Kong Magnus og hans hus flyktet langt inn i Jämtlandsskogen for å unngå sykdommen, og hver 

dag ringte klokkene ustanselig i landets kirker. Redselen satte spor, og den ga folk et holdepunkt i 

tid—før og etter. Slik død definerer menneske.  

Sagnet forteller at på Holstad gård kom det to brødre etter den store mannedauen, og de 

to etablerte seg langs Østensjøvannet med hver sin del av Holstad. Brødrene var sønner av 

treskjæreren de kalte Halvor Fanden. Historiske dokumenter viser eldstemann slo seg ned etter 

farens død, trehundre år etter pesten desimerte norske bygder. Like fullt er det altså sykdommens 

herjinger som markerte tidsskille for folk i Follo. Store hendelser målt i tid etter den usannsynlige 

nød er typisk for landet. Sønnene til Halvor Fanden slo seg ned på Holstad og Glopperud, som lå 

på stedet de kaller Halstad i dag; de var bønder som representerte noe nytt der omkring. Hvem 

var de, og hvor kom de fra? Det er vanskelig å følge Halvor Fanden og hans slekt for de skriftlige 

kildene dokumenterer knapt at han levde. Detaljer fra familietreet mangler, som hvor enkelte i 

slekten er født og når de døde? Det er de danske embetsmennene som først skrev om 

treskjæreren. Gjenstander i de kongelige samlingene skåret i valbjørk og ibenholt måtte forklares. 

Opphavsmannen danskene skildret levde tretti til førti år tidligere og han var norsk. Danskene 

trakk aldri inn informasjon om familien fra Follo, for kunsten sto alene og fakta skuslet de bort i 

nonsjalant imperialistisk arroganse. Halvor Fanden gjorde god figur ved det kongelige hoff, men 

de danske embetsmennene brydde seg knapt om hva slag mann han var. Han kom fra Skjeggerud 

i Lier og faren Tore var aldri en del av deres historie. Norsk treskjæringsarbeider regnes fortsatt i 

dag nærmest som kuriosa i det kongelige kunstkammeret, og hvorvidt dette er å regne som 

folkekunst er omdiskutert. Det særegne talent var eiendommelig og synspunkt at kvaliteten i 

treskjæringen ble æret ved det danske hoff kun fordi opphavet var en norsk bonde tar ikke høyde 

for kvaliteten i de beste arbeider (Sveen). Poenget synes å være at uten forestillingen om den 
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norske bondens naturtalent i treskjæring ville ikke pokalene og drikkekanner fra Halvor Fanden 

være i samlingen. Nedvurderingen er historieløs og dekker over det åpenbare, nemlig at kannene 

er tilskudd i en europeisk kunsttradisjon. Halvor Fanden og sønnen Samuel Halvorsen Fane 

reiste langt og fikk impulser fra det europeiske, og var arbeidet deres i sølv ville det åpenbart vært 

laugbasert.  Motiv og kvalitet i treskjæringen avslører dem.  

Kongen er alt som betyr noe i ett monarki, og embetsmennene tjente kongefamilien. 

Straks han forlot hoffet og dro hjem falt familien bort fra deres historie, bortsett fra at i Norge 

var Halvor Fanden superstjerne. Sagnet tidfestet datoen for familiens ankomst til Follo 300 år før 

det faktisk skjedde. Tilflyttet storfolk etablerte seg på Holstad, deres arv fant en spire og slo røtter 

i tallrike familier og sagnet om tilblivelsen minner om den enkle opprinnelsen, som like fullt var 

en begynnelse verdt å merke. Kort fortalte kom det to brødre etter den store mannedauen, og de 

to etablerte seg med gård og familie. Brødrene var sønner av Halvor Fanden og historiske 

dokumenter viser de slo rot i Follo etter farens død i 1657. Samuel Halvorsen Fane etablerte seg 

på Halstad før han flyttet til Christiania. Anders Halvorsen Fane satt på Holstad gård der 

etterkommere bor fortsatt.  

Kirkebygg samlet folk, og det gikk budskap fra Roma til forsamlinger i Ås og enda lenger. 

Sameksistens i fred varte så lenge det var nok velstand til både prester og kongens menn. 

Kongemakten kom styrket fra reformasjonen, uten at det betydde mye for folks hverdag. 

Møteplasser hver søndag var i kirken, og på tinget dømte lagrettemennene i store og små 

konflikter, gjerne i samspill med lensherrer. Plikten i rettsaker gikk på rundgang blant bøndene. 

Halvors Fandens far Tore Skjeggerud var blant dem nevnt som lagrettemann på Lier i 1609. 

Sønnen var en guttunge, og ganske sikkert en dyktig treskjærer. Barna vokste opp rundt 

foreldrene og de ble satt til å lære fars yrke fra start, slik det ga mening i universet. Tore tilhørte 

bondestanden, treskjæring var en naturlig del av tilværelse på gården, i enda større grad enn det å 

være lagrettemann. Fisk og skog kastet fra seg ekstrainntekter til jordbruket. Skip kom langveisfra 

for å handle, de gikk regulære ruter fra Oslofjorden til Amsterdam og det var kun krigshandlinger 

som forstyrret. De eventyrlystne lot seg hyre og tjente til livets opphold som sjømenn i kortere og 

lengre perioder. Gutter tok hyre og kom tilbake til våronna når familien trengte hjelp, og lik 

dagens migranter slet de med å velge mellom livet før og etter de dro. Amsterdam ble fylt av 

arbeidssøkere fra norske bygder og de ble gift, brorparten med andre skandinavier. Språklig levde 

de tett i de samme områdene nære havna. Forskere har funnet at antall norske innbyggere i den 

nederlandske hovedstaden rundt 1650 oversteg innbyggere i Bergen, hvilket gjorde Amsterdam til 

den største norske byen. Strømmen til byen ga nederlendere en fordel i handel langs kysten, 



 

 11  
 

mangfoldet skapte forretninger, stabil transport til øde og forlatte bygder pustet liv i det 

grissgrendte landskapet og flere nasjoner forsøkte å tjene på handelen. Kunsten til Halvor Fanden 

er sterkt preget av spor fra hollansk kulturliv 

Kirken fikk nye roller og renessansen var i grunnen ikke en revolt for dem. Knapt noe 

kan sies om opphavet til den norske kunstnerslekten,  røttene må ha vært i det folkeliv som 

vokste under reformasjonstiden og motivbilder er hentet fra det høykirkelig såvel som natur og 

overtro. Halvor Fandens kundekrets kom for kongemakten, de æret Gud og kirke, men de visste 

godt at på jord var det konge og makt som sto for liv og død. Svartedauen forandret landet og 

mange ting fortsatte som før. Ødegårdene skiftet eiere. Folk rystet inn i sjelen sa fra seg eiendom 

og rikt gods. Tidenes ekspropriering av jordeiendom skjedde da bonden på dødsleie skjenket alt 

de eide til kirken for å finne nåde hos gud. Bygder og gårder der alle som en lå døde gikk til 

kongen. Krone og kirke delte nær sagt alle jordeiendommer i det landstrakte landet. Innimellom 

overlevde en og annen storbonde med eierparter i mange gårder, de balanserte hårfint i et politisk 

spill der religionskriger og griske adelsherrer søkte å sikre gevinst fra krig og fred. Storparten av 

befolkningen bygslet jorden hos den ene, eller den andre. De var dømt til et liv med plikttjeneste, 

forpakteravgifter og skatter. Reformasjonen betydde slutten på den katolske kirke her til lands, og 

prestene som overtok visste å innordne prekene til kongemakten for å verne om de eiendommer 

de ikke mistet. Bonden, enten han var selveier, eller leilending jobbet for jordeier enten det var 

kirke eller konge; det var ingen vei utenom hvis du ikke forlot landet. Tore Skjeggerud levde og 

døde som leilending. Halvor Fanden fant sin egen vei—kunsten. Hvis stamfaren for Faneslekten 

bar et løfte var det frihet, slik kunst ofte gjør, i tråd med uttrykket in artes liberta. 


