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Forord 
Anders Mehlum (1848–1942) utgav bladet Nu frå 1894 til 1932. Han fylte den særleg med 

nyheiter og folkeminne frå Hallingdal. Mehlum var original og kjendis. Han var den mest 

fargerike av fortidas omvandrende menneske i Hallingdal. Mehlum vart fødd i Børsa i Skaun i 

1848 og lærerutdannet i Klæbu. Det låg an til ein vanleg karriere bak kateteret for den 

begavete guten med uvanleg godt minne. Men etter eit opphald som lærer i Nordland og ein 

ulykkeleg kjærleik, avgjorde han seg for å utdanna seg til prest i Kristiania. Studiet vart 

kortvarig. Mehlum strauk i gresk eksamen. I staden byrja han som journalist i Morgenbladet. 

På nabohybelen i Kristiania budde legestudenten Hallgrim Evjen frå Ål. Dermed kom 

Mehlum i eit miljø av hallinger og fatta interesse for befolkninga og historia til dalføret.  

 

Dei 22 artiklene som er gjengjevne her er transkribert frå gotisk av Olav Sataslåtten. Dei gjer 

eit svært godt innblikk i liv og levnad i dalen ved århundreskiftet, og er unike i og med at 
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Mehlum baserte opplysningene på kunnskap som hadde vore tradert gjennom fleire århundre. 

Mehlum fanga dette av dei som levde i dalen på denne tida, og som kanskje var i åtti 

årsalderen då det vart fortalt; det representerer dermed ubroten kunnskap som me skal vera 

svært takksame for at Mehlum fanga opp der og då. Eg har med noen få unntak beholdt 

språket til Mehlum uendra, men eg har satt inn namn på gardane i små overskrifter der det er 

vesentleg informasjon som vart gjeven.  

Det er inga tvil om at dette materialet burde vært gjeven ut i bokform, men Nu er eit blad som 

kom ut i mer ein en generasjon, og dette dekker berre dei fire åra mellom 1898-1909. Når eg 

no velger å publisere dette på Hallingminne i digital form slik at ein kan lasta det ned og 

skrive det ut, ber eg om at det enorme arbeidet som ligg bak frå min side vart respektert, slik 

at eg slipper å sjå det spredt utover nettet eller i publikasjoner utan at eg vart kreditert, om det 

er henta herfra. 

 

Olav Sataslåtten, juli 2019. 

 

«Lidt Kirkehistorie fra Aal». Nu 1898 Vol. 3 Nr. 7 

 

Jeg har tidligere i „Nu", i No. 12 ifjor, fortalt en del om Sogneprest Ole Engelstrup i Aal, 

1681—1725, og skal maaske ogsaa senere meddele lidt baade om Engelstrup og flere eldre 

Prester der oppe. Denne gang meddeler jeg endel Trek af Aals Kirkehistorie efter Engelstrups 

Tid. Hans Eftermand var Nils Stockflet. Blandt Almuen deroppe gaar det Frasagn, at da 

Engelstrup laa paa Dødslejet, skal han have forudsagt: „Nu skal der komme tre Prester efter 

mig, som alle skal hede Nils." 

Nils Stockflet var altsaa den første af dem. Traditionen vet lidet om ham at fortelle. Han synes 

at have været en stiv og lidt utilgjengelig Mand, hvilket ogsaa hans endnu i Aals Kirke 

opbevarede Portræt synes at vidne om. Der var paa hans Tid i Aals Prestearkiv en saakaldt 

Prestebog, hvori alle Prester fra Reformationen af havde skrevet sin Selvbiografi. I denne 

Prestebog indførte Stockflet et meget overlegen og nedsettende Stykke om Formanden, Ole 

Engelstrup. Stockflet var Prest der oppe fra 1726 —39, da han døde. Hans Eftermand hed Nils 

Lund. Han var en stille, from Mand. Han og hans Hustru fortelles at være blevne enige om 

strengt at afholde sig, da hun var red for at faa Børn. Men da de havde været i Aal i 3 Aar, 

blev hun alligevel frugtsommelig og fødte Firlinger. Hun døde i Barselseng. Børnene var alle 

dødfødte. Børneligene, der var meget smaa, blev lagte paa et Tinfad, der lenge opbevaredes 

paa Prestegaarden og derfra kom til Gaarden Hove i Øveraal, hvor det var i ca. 100 Aar, indtil 

Provst Monrad fik det for faa Aar siden.  

Presten Lund overlevede sin Hustru kun et Aar og skal vere død af Sorg over henne, i 1745. 

Efter ham kom Nils Ribe, som var Aals Sogneprest fra 1746—1754. Om ham vides ikke stort. 

Han var børnløs, og han og hans Hustru indstiftede et endnu existerende Legat for Aals 

Fattige.  

Ribes Eftermand hed Nils Quam, som var Sogneprest i Aal fra 1754—1775. Han havde en 

Kapellan, som hed Flor. Disse to Prester var som David og Jonathan, jevnaldrende fra 

Kjøbenhavns Universitet; de havde sluttet et ubrydeligt Venskab og var begge overmaade 

fromme Mend, et ganske merkeligt Tvekløver. Quam var gift og havde en stor Børneflok, saa 
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det kun var saavidt Indtegterne strak til. Flor var derimod Ungkarl, budde bos Quam og var en 

meget streng Asket. Kvinder havde han Afsky for. Det fortelles, at han en gang var i Annexet 

Torpe og prekte. Han laa i et Kammer paa Nubgaarden. Men da han havde lagt sig, sprang 

han øjeblikke lig op igjen og raabte paa Nubgaardskonen. Der var noget af Kvindfolk i 

Sengen, paastod han. Konen sagde, hun intet vidste, men Presten gav sig ikke, for hun matte 

tage op Sengklederne et for et, og paa Bunden af Sengen fandt hun virkelig et Kvindeliv af 

Sirts eller andet tyndt Kram. Det blev fjernet. Sengen opredet paany, og nu sov Presten trygt.  

Engang udbrød der Skogbrand i Granaasen overfor Gaarden Underaasen i Torpe. Flor var 

tilfeldigvis paa Opheim, ikke langt fra Brandstedet. Han sprang øjeblikkelig derbort, gik ivrigt 

bedende rundt om Branden, og skjøndt der var tørt overalt, og Skogen stod tet, standsede 

Ilden, naar den naaede ud til Prestens Fodefar, kom ikke en Tomme udenfor. Der, hvor det 

brandt, blev der ryddet en stor Plads, som endnu er bebuet. Den kaldes enda Branden.  

I 1757 nedbrendte Aals Prestegaard. Det var en Mandag. Quam var „ova Skogjen" ovenfor 

Skogen, d. v. s. i Hol, som den gang var Annex til Aal. Flor var hjemme. Det var om 

Sommeren og alt var tørt. Præstegaarden stod ganske nær ved Kirken, det bleste, og Vinden 

stod paa Kirken, som var tjærebræd, ligesom Golskirken paa Bygdø er. Det saa derfor 

redningsløst ud for den gamle, elskede Kirke. Da tog Flor sit Ornat paa, gik ind i Kirken, og 

hele den forsamlede Almue fulgte ham, saa Kirken blev fyldt til Trengsel. Presten knelede 

ved Alteret, og medens hele Almuen gredende laa paa Kne nede i Kirkestolene og paa Skibets 

Gulv, bad Flor om, at Gud maatte redde Kirken. Varmen udenfor var saa sterk, at Tjæren 

smeltede og randt nedad Kirkeveggen. Men med et svang Vinden tvert om, fra Kirken, som 

blev reddet. De sang da: «O store Gud, vi love dig". Men Prestegaarden laa i Aske, Arkivet 

tilligemed den interessante Prestebog gik ogsaa med. Flor sendte en Mand Sogneprest Quam 

imøde for at fortelle ham om Branden. Da Presten fik vide, at Prestegaarden og al hans 

Ejendom var brendt, spurgte han, om Kirken blev reddet. Ja, den blev da det, svarede Budet. 

Da steg Presten Quam, som kom ridende fra Hol, ned af Hesten, faldt paa Kne og sagde: 

„Herren gav. Herren tog. Herrens Navn være lovet!" Der blev indsamlet Gaver til Presten, og 

man fik kanske ogsaa endel Tilskud fra andre Meningheder i Stiftet; thi saa var det Skik og 

Brug i de Dage. Prestegaarden blev atter opført. Imens budde Prestefamilien oppe paa 

Gaarden Hus. Efter Quams Død flyttede Flor til Nes som Kapellan. Men kort Tid efter døde 

han. 

En Søndagmorgen bad han Prestefolket om sammen med ham at gaa til alters den Dag. „For 

idag skal jeg dø", sagde han. Alle føjede ham, men der saa ikke ud til at mangle ham noget. 

Han var frisk og sterk som sedvanligt. I Kirken predikede han og tog Afsked med 

Menigheden. Saa kom Altergangen. Flor meddeltes Natverden af Sognepresten, hvorefter 

Prestefolkene knelede, og Flor forrettede. Netop som han havde meddelt Vinen til den sidste 

paa Knefaldet, sank han sammen og var død. 

Medens Flor var i Aal, stod han en Vaarkveld i Skumringen og saa ned paa Kirkegaarden. 

Bedst som han stod der hensunken i Tanker, steg der en Skikkelse i kleder op af en Grav. 

Skikkelsen tog Ligklederne af sig, foldede dem pent sammen og lagde Byldten paa Graven. 

Derpaa kom Liget selv farende op til Prestens Vindu. Det var bare Benrangelen. Den lagde 

det hule Ansigt ind til Vinduerne en Stund og kom derpaa ind, skjøndt Vinduet var lukket. 

Presten spurgte nu Liget, hvad det vilde. Da begyndte det med pibende Stemme at klage. 

Presten forstod saa meget, at det var en Morder, som ikke fik Fred i sin Grav. Gaa tilbage til 
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dit Sted, sagde han, og Liget forsvandt. Nu tog Presten sit Ornat paa, gik bort til Graven, hvor 

intet Merke saaes. Han lyste Fred over Graven og bad de døde at blive, hvor de var. Siden saa 

hverken han eller nogen anden noget til Gjenferdet, som tidligere ofte skal have spøgt paa et 

Par Steder i Bygden. Saa fortelles der. 

 

«Gamle Klokkestøbere». Nu 1898 Vol. 3 Nr. 34.  
I Torpe i Hallingdal, Annex til Aal, staar endnu den gamle Stavekirke, der antagelig er 

oppført før Aar 1200. Ved Siden as den staar den nye vakre Torpekirke. De står der Side om 

Side, den lille, aristokratiske gamle Kirke som en ærverdig Bestemor, og det nye, slanke, 

kvitmalte Gudshus som den unge Datterdatter. Den gamle Kirkes Klokker henger nu i den nye 

Kirkes Tårn. En af dem bærer Aarstallet 1185. Gamlekirken vedligeholdes as Selskabet til 

norske Fortidsmindesmoerkers Bevaring. Under Kirkegulvet i den gamle Kirke skal der ligge 

begravet en Stavangerbisp Haakon fra den katolske Tid. Han døde paa Visitasrejse i 

Hallingdal, som dengang borte til Stavanger Bispedømme. Bispens Vej gik over 

Hardangervidden, hvor endnu enkelte Stedsnavne vidner om, at der har været Bispevej. Ester 

Reformationens Jndførelse blev Hallingdal henlagt til Akershus Stift.  

Men hvad vi her vilde fortælle, var følgende lille Historie: En Sommerdag i Sextiaarene kom 

Biskop Arup og Provst Søren Bugge fra Gran, den bekjendte lærde Søren Latiner, rejsende 

opover Hallingdal. Der skulde holdes Visitats i Aal. Komne til Torpe standsede de paa 

Nubgaard nær de to Torpe-Kirker. De havde Lyst til at se ind i den gamle Kirke og høre dens 

navngjetne Klokker. Provsten, som var en meget snaksom Mand, bad Svejn Nubgaard, om de 

kunde faa komme ind i Gamlekirken. Jo da, det kunde de. Men om de kunde faa høre Kirke 

klokkerne, som var saa viden bekjendte for sin rene, stærke Klang. Nei, det kunde de aldeles 

ikke. Folk vilde tru, der ringte for Brand, og Hele Bygden vilde straks samles. Men om han nu 

ringte bare ganske lidt skulle det have saa slemme Følger?, spurgte Provsten. De vilde bare 

høre Klangen. Nei paa ingen Maade gaar det an. Hvad slags Kara er Dikkon („Dere"), som 

saa endelig vil høre Klokkerne, spurgte Nubgaarden. Aa, vi er to gamle Klokkestøbere fra 

Kristiania, og derfor vilde vi gjerne høre Klokkerne, skjønner du. Du skal faa 6 Skilling for 

Umagen, sagde Søren Latiner. Nei, om du saa bød mig aldrig saa meget, svarede Svejn. Nu 

fortalte endelig Provsten, hvem hans Reisefelle og han var, at det var Bispen og Provsten, og 

da fik de endelig høre de gamle Torpeklokker. 

 

 

«Nedover Hallingdal». Nu 1899 Vol. 4 Nr. 37 
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Poståpner Opheim og Tufto 

 

Tangeviken, Sumbrei 

Søndagskveld kom jeg tilbage fra Hol til Aal. I en velbehagelig Bagervarme spadserede jeg 

nedover Skogen og langs Strandafjorden. Jeg var kun inde og slag en Passiar i Tangaviken, 

det øverste Bruk i Aal, hvor jeg paa Opvejen blev gjestfrit trakteret. Da jeg naaede Sumrej, 

holdt man der paa at høje. Da det endnu var lyse Kvelden, trudde jeg mindst at kunne naa til 

den store Grænd Strond, ikke langt nedenfor. Men da jeg kom did, var alt stengt og stille 

undtagen paa den mellemste Strandagaard, hvor Dørene stod aabne men ikke et levende Liv 

var at se eller høre.  

 

Strandafjorden 

I Sommerkveldens Skumring gik jeg saa videre langs Strandafjorden, medens jeg indaandede 

frisk Højduft og Hørte Aareslag og Baadskvulp paa Vatnet nær Land. Der rodde langs Land 

allevegne. Kveldens underskjønne Fred og stille Majestet blev kun yderligne fremhevet as 

Modsetningen, idet nu og da endel grøn Raahed nedenfor Grønhagagrenden traadte frem i 

Forgrunden. Da jeg kom søndenfor Bruen et Stykke nedenfor Gaarden Rime, blev jeg 

insulteret af en Flok Natteranglere, der tedde sig drukne, men som ikke var fuldere, end at de 

blev pene som Skolelys, da en Hjulrytter, af hvem de frygtede sig kjendt, kom efter. 

 

Urholts hotel, Gjeldaker 

Henimod Kl. 11 kom jeg til Sundre, hvor en Pige i Urholts Hotel sagde, at man ikke modtog 

Gjæster saa sent. Paa mit Spørgsmaal om der ikke var Skydsskifte forsvandt hun i kledelig 

beskedenhed, og omsider kom en anden Pige af et folkeligere Tilsnit. Jeg fik en udmærket 

Seng og sov den retferdiges Søvn, indtil Solen stod højt over Grønlien. Jeg skrev et Par 

Skizzer, som jeg i Posten sendte Verdensbladet „Nu", spiste godt til Morgenkaffen og tog saa 

opover Lien til Øveraal forat hilse paa fhv. Lærer Lars Gjeldaker, en af Dalens kyndigste 

Sagnfortællere. Jeg traf ham i fuld Vigør, midt oppe i travleste Slaataannen.  

 

Lars Gjeldaker begyndte som Lærer i Øveraal, da han var 12 Aar gammel. Hans Far var i en 

Menneskealder Lærer deroppe, men da han tillige var Ordfører, Forligskommissær og alt 

andet, som krævede Indsigt og Bygdemændenes Tiltru, blev der mange Fridage paa Skolen, 

og Sognepræst Stenersen sagde derfor til gamle Gjeldaker, at han godt kunde lade sin 12-

aarige Søn, der var tidlig Udviklet, lese med Skolebørnene. I to lange Menneskealdre var saa 

Lars Gjeldaker Lærer i Øveraal og Kvindegaardslien. ‘ 

 

Han har været to Gange gift. Hans Hustruer var Søstre fra Gaarden Myking, hans Skolejenter 

begge to. Da han ifjor sluttede efterat have været Lærer der oppe i 60 Aar, holdt Kredsenes 

Indvaanere en Fest for ham i Skolehuset paa Helling. Huset var propfuldt af Mennesker, men 

af alle de tilstedeværende var der kun to, som ikke havde været hans Skolebørn. Graahaarede 

Mænd stod frem og fortalte, at de havde været hans Skolegutter. Han fik meget smukke og 

værdifulde Presenter baade fra Øveraals og Kvindegaardsliens Kredse samt fra Aals Lærere 

som Tak for kollegialt Samarbejede.  

 

Gjeldaker er af dem, som er født til Børneopdragere. Da Provst Færden ifjor var deroppe paa 

Visitas, og Gjeldaker havde katekiseret paa Kirkegulvet ½  Time, bad Provsten ham holde paa 

nok ½  Time, fordi han følte usædvanligt Behag iat høre den umiddelbare, greje og fengslende 
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Børneundervisning. Gamle Gjeldaker følte et Barns umiddelbare Glæde over den Attest, 

Provst Færden havde givet ham, og Vidnesbyrdet vil sandsynligvis blive bevaret paa Gaarden 

af Ætledene gjennem Aarhundreder som et Slægtsklenodie.  

 

Endnu driver Gjeldaker selv sin Fædrenegaard. Han har et Jordstykke og en Stue borte paa 

Helling, og han fortalte mig, at han tænkte at flytte did, naar han blev gammel engang, hvortil 

jeg bemærkede, at flyttede han ikke, før han blev gammel, kom han aldrig til at flytte. Han er 

nu 72 Aar men saa spænstig og rødlett som en Ungdom og der til fuldstændig aandsung, med 

levende Interesser for alt inden hans Aandssfære.  

 

Under Beværtningen fortalte han mig sin Æts Historie, medens jeg maatte spise af det dejlige 

Melkeprim næsten dobbelt saa meget, som Folkeskikken tilsiger. For det er naturligvis aldrig 

Meningen, at nogen skal spise sig met af bare Melkeprim, der er den kostbareste af al Mad. 

Gjeldaker er en af de faa Landemænd, som i en Stambog har indført hele sin Æts Stamtavle 

med alle dens Sidelinjer. Torkel Qvelprud har gjort det samme og har desuden skrevet Ættens 

Historie for 3 Aarhundreder meget fyldigt.  

 

Handelsmann Sorteberg og Handelsforeningens bestyrer Hefte 

Da Folket i Øveraal for det meste var paa Fjeldet, drog jeg atter nedover til Sundre, hvor jeg 

havde en underholdende Passiar med Handelsmand E. Sorteberg og med Handelsforeningens 

Bestyrer, Hefte, der begge interesserer sig levende for Bygdens Traditioner, og som har givet 

mig mange nyttige Vink. 

 

Gullhaga, Opsata, Sando 

Ud paa Dagen fortsatte jeg forover til Hermand Guldhaga, en meget interesseret og oplyst 

Gaardbruger, var indom og hilste paa Haakon Opsatas gjestfrie Hustru og kom saa til Erik 

Sando. Denne Grænd, Sando, Sata, Kroshoug, Opsata og Guldhaga, er en af Dalens første 

Gaardbrugergrende. 

Det er altid saa, at hvor der er en eller flere Flojmænd til at gaa i Spidsen, 

der kommer de andre for eller senere ialfald et Stykke efter. De kan i Begyndelsen ryste paa 

Hovedet ved at se Foregangsarbejdet. Men naar de faar se det gaar godt og løn ner sig, 

begynder de saa smaat at tage efter, og Viljen vokser, mens vel gaar, siger Ord sproget. 

Foregangsmanden blir paa den 

den Maade ikke bare sin egen Lykkes Smed, men Lykke og blomstrende Fremskridt gror 

ogsaa udenfor hans Enemærker blandt dem, som drages til at følge i hans Fodspor. 

 

Ejrik Sando har været en af Flojmændene,  noget han foruden sin Lyst ogsaa havde Anledning 

til, idet han havde en betydelig Formue at begynde at drive med. Nu har han dyrket omtrent 

hver Plet paa sin store Gaard, mineret bort Bergrabber og kjørt Madjord paa, saa der er bleven 

den vakreste Aakertejg, bebygget sin Gaard smukt og indrettet Husene rationelt. Det er et 

Kjæmpearbejde, han har udført paa sin Gaard allerede, endda han endnu er en forholdsvis ung 

Mand. Han har ikke arbejdet paa den Maade, at Driften har lagt ham paa Knærne. Han har 

altid taget Hensyn til de hjemlige Forhold og kun arbejdet med det, som vilde gaaog gik. 

Granderne har lært af ham og han vistnok ogsaa af dem, saa dette Grande lag staar hojt i 

Rækken inden Hallingdals Bondestand. 
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Ole Sata 

Ole Sata har gaaet i Spidsen med Æbleavl. Der er god Jord, og der er stærk Solvarme i den 

trange Dal. Derfor fik han i Sinde at forsøge med Æbletrær. Han fik Planter, satte dem i 

Haven, de trivedes og begyndte, da Tiden dertil kom, at give Frugt. Flere trudde, det ikke blev 

til noget, men den Tru blev til skamme. Æblerne blev baade store og gode. Sata talte med en 

Mand om Æbleavl og vilde have ham ogsaa til at forsøge. Det var en af Bygdens mest 

anseede Mænd, saa han kunde give Sagen et godt Fremstod, hvis han tog fat. Men han 

svarede, at Æbleavl kunde der ikke være Tale om saa langt oppe i Fjeldbygden. De va saa det 

dæ va no saa da, svarede Ole Sata sagtmodigt. Vi faar se 

paa det, tenkte han med sig selv. Ifjor var det saa raat og koldt et Aar, som Sommer kunde 

blive. Men Æblerne paa Sata blev ligevel godt modne. Ole tog nogle med sig og gik til den 

Mand, han Aaret forud havde talt med om Æbleavl. Faar du nogen Æbler udenfra iaar, 

spurgte han som Indledning. Nej, iaar er der ikke Æbler at faa. Jeg har strevet ud paa 

Ringerike, men de var ikke etendes. Jeg har nogen her, hvad synes du om dem? Han lagde 

frem sine Æbler. 

Dette er jo udmerket Frugt det. Det kan vel aldrig være af dem, du avler selv? Jo—o, det var 

nok det aassaa.  

 

Nu er hele Grænden bleven interesseret for Æbleavl. Paa Sundre, Guldhaga, Opsata og 

Kroshaug har man nu begyndt at dyrke Æbletrær, og om nogle Aar vil man sandsynligvis faa 

et helt Æbledistrikt i Aal. Dalen er da ogsaa som skabt for Æble- og anden Frugtavl, fordi der 

i de bratte Solbakker lige mod Middagssolen og i Ly for al Nordenvind udvikles meget stærk 

Varme. Provst Monrad var imidlertid den, som aller først viste, at Æbletrceet kan trives og 

give Frugt i Aal. I Torpe, Hera i Gol og i store Dele af Nes, Flaa og Krøshera er der ligesaa 

godt Landskab for Æbletroeet som i Aal, antagelig ogsaa i Dele af Hol og Hemsedal. 

 

Qvelpruds butikk 

Efter et Par Timer at have været Ejrik Sandos Gjæst gik jeg ned til Handelsmand Qvelprud og 

der blev jeg til Tirsdag. Qvelprud er levende interesseret for Sagn og Traditioner og alt andet 

sin Fødebygd vedkommende, og jeg tilbragte der en meget hyggelig Kveld, skrev ogsaa lidt 

for „Nu". I Qvelpruds Butik kom 9de August en Mand, som da havde skaaret af. Det er 

vistnok en Menneskealder, siden noget saadant er hendt.  

 

Nubgarden og Tuftes skyssstasjon og hotel 

Tirsdag tog jeg nedover Torpemoerne og standsede lidt paa Nubgaarden, hvor Enken efter 

gamle Ejlif Nubgaarden fortalte mig Ættens og Gaardens Historie. For en Menneskealder 

siden var hun styrende Husmor der paa Gjestgivergaarden. Skjønt hun nu er 87 Aar gammel, 

er hun saa rast og kjek som en ung Kone, og det var med en Dronnings Sving hun gik frem og 

tilbage paa Gulvet, medens hun bistaaet af Ole Satas Hustru stelte med Traktementet. Ola 

Sata den yngre har nu Nubgarden, gaarden, hvor han ogsaa driver Butik. Men Skydsstationen 

har nu i flere Aar været hos Handelsmand Tufte, som i Sommer opfører en Tilbygning til sit 

Turisthotell.  

 

Poståpner Opheim og Tufto 

Derpaa standsede jeg hos Postaabneren, Ole Sevatsen Ophejm, der nu har kjøbt sig en pen 

Gaard nede i Torpe. Ophejm er ogsaa en af Dalens mange yngre Mend, som interesserer sig 

for de hjemlige Traditioner, og han har hjulpet mig til at komme mere end et Sagn paa Spor, 



 
Olav Sataslåtten – Hallingminne © 2019 
 

8 
 

Efter en behagelig Time der gik jeg til Tufto, hvor jeg traf Holge Tufto hjemme. Han fortalte 

mig om sin Gaard og sin Ætts Historie. Det var hans Far, som lenge var Ejer af det navngjetne 

Hahaughorn, der nu ejes af Universitetet.   

 

 

«Dok-ætten». Nu 1899 vol. 4 nr. 46. 
Sudndalen er den øverste grend i Hol i Hallingdal, en ekte fjellgrend oppimot fjellet. Der er 

bare noen timers gange derfra over til Aurland i Bergens stift. For et par hundre år siden var 

der i Sudndalen bare et bøle, en gård med vintersittende eller fastbuende folk. Nå er der 

mange, og de har forskjellige navn. Men den opprinnelige het Sudndalen, hvilket navn nå hele 

grenden har fått. Nedenfor grenden ligger den vakre Sudndalsfjorden, et stort bygdevatn. På 

sydsiden av vatnet i bratte, stenfulle, solrike lier ligger gårdene i rad og rekke langs 

almannavegen. Middagssolen står like mot lien. Bjørkeskogen og en del asp og rogn står lys 

og frodig overalt, hvor det ikke er dyrket åker- og engeland.  

Det er mulig at den enkelte gård i Sudndalen har vært bebodd i flere århundre. Den nevnes 

iallfall som gammel bustad i 1693. Men først omkring 1730 og utover ble det en større grend. 

Ole Ellingsen Villand var av den navngjetne Villandsætt, som har tellet mange av Hallingdals 

mest fremragende menn og største kjemper, og som har en meget rik og eiendommelig 

ættshistorie. I motsetning til de fleste andre av „Villandadn" (Villanderne) var Ole Ellingsen 

en stille, tilbakeholden mann. Han drev fehandel og tjente seg en pen liten formue. Da han så 

giftet seg, kjøpte han en del av gården Gudbrandsgård i Sudndalen. Eiendommen ligger 

nordenfor Gudbrandsgård, lunt, i en liten fordypning i lien og kaldes Dokken.  

Ole Ellingsen var den første mann på denne gården, som han oppbygde, „satte hus og 

herberge på" og oppryddet „av rå rod," som det den gang het. Det var omkring 1760 eller 

1770. Den gang var en kort tid de såkalte loftstuer på moten. Der står ennå noen av dem, en 

på Strond, en på Noss, en på Skattebøl, en på Qvelprud og en på Sundre i Ål, samt en på 

Slettemoen, en på Hammersbøen, en på Moen, en på Veslegård, en på Halvorsgård, en på 

Gudbrandsgård, og så den på Dokken i Hol. Der er neppe 20 år mellom den førstes og den 

sistes oppførelse, og sannsynligvis har den av lensmann Torkel Villand oppførte thingstue på 

Sundre vært mønstret for alle de andre. De står alle sammen ennå og er i bruk, også stuen i 

Dokken. Den er av svært tømmer og på to etasjer, mens hallingstuene forøvrig er enetasjes.  

Man kommer først inn i en gang. Fra denne er det dør med sterkt og eiendommelig jernbeslag, 

lås og klinke inn i den store stuen, som er som en hall med svære bjelker under loftet og kun 

et vindu. Den er lys og lett og overmåte trivelig. Ved siden av stuen er det et kammers som er 

stas- og gjesteværelse. På loftet er det like så mange værelser. Bygningen står under en skrent 

som den snur langsiden imot, og derfor har man her kunnet innrette seg slik at man fra bakken 

har bygget en bru bort i loftet, så man slipper å ha trapp.  

Da der er loftstuer på nesten alle hovedbøl i Sudndalen, på Dokken, Gudbrandsgård, 

Veslegård og Halvorsgård, er det rimelig, at disse gårdene er blitt oppført omtrent samtidig, 

eller i løpet av 20 år, mens loftstuemoten sto på. Alle disse stuer står nå solbrente av 130 

somres solsteg og har et overmåte antikt preg både ute og inne. Man sitter liksom midt inne i 

sagaen, når man er blitt benket ved langbordet i en av sudndalsstuerne. 
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Ole Ellingsen Dokken var som sagt en stille mann, men han liknet villandsætten deri at han 

var meget vrien. Også deri lignet han den, at han stod på sin rett. Ættsbevisstheten ga ham 

dessuten et godt fond av selvfølelse, så han ikke følte seg kallet til å krysse for noen. Stille og 

bent fram, det var hans vesen. Han satt på sin egen grunn og hadde gode og sterke røtter i 

bygdens beste ætt.  

Eyvind Mehus het en mann framme i Hole, rett opp for Holskirken. På åsen ovenfor 

Sudndalen tillå det Mehus en del eiendom, og derfor grenset Oles og Eyvinds eiendommer 

sammen. Nå var Eyvind litt kranglet av seg og eglet seg inn på Ole Dokken, så denne ble 

harm. Engang de var der oppe, brøt det ut i trette mellom dem, og det holdt ikke på lenge, før 

det gikk over til slagsmål; for Eyvind var hissig, og Ole tok ikke mot slag uten at slå fra seg. 

Begge var sterke, „gode kara", som det het, og derfor ble det en lang historie.  

Mens vårsolen sken mot lien og fjellnaturen stod i sprettende knopp, fór de to kjemper 

nedover lien, uten et øyeblikk å slippe hinannen, slo, flak, dunkede hverandre mot jorden, 

reiste seg igjen og fortsatte, talte litt eller intet, kun en arrig forbannelse for hver gang taket 

glapp for en. Således fortsatte de inntil de kom ned til Sudndalsfjorden. Men enda stanset de 

ikke. Så opphisset var de begge at de fortsatte inntil de stod ute i fjorden, så vatnet gikk dem 

til skuldrene. De brukte knivene, og sagnet forteller at fjorden ble blodblandet. Ute i det 

iskalde vårvatn ble de så vidt avkjølte at de sluttet slagsmålet og gikk hver til sitt. Men Ole 

Dokken var blitt stygt tilredt av Eivind Mehus. Da Ole var sagesløs mann, ville han ikke 

upåtalt bære skaden men meldte Eyvind, som ble stevnt til things høsten efter.  

På thinget på Sundre møtte de begge med vitner. Eyvind Mehus var under forhøret meget lei 

mot Ole Dokken. Det hev vore skik hjå us, når to granna ha noko miljo se, at dej slogos um 

retten, å det slogos 'me åssa om. Men du va ejn redd å vejk stakkar, Ola Dokken, å deme so 

tavte du. De e skam å bry skrivarn med detta. Ha du vore ejn gokar å vunne (vundei), ha du 

nok ikje gjengje denna vegen. Thingsvegen e stakkarsvegen, mannen min. Giv ham en 

lussing, hvis du kjender dig mann for det, sagde skriveren. Hev eg skrivarns låv te det, spurgte 

Ole. Javel, har du så. Dermed slo Ole midt på thingstuegulvet til Eyvind Mehus, så denne 

tumlet, og straks var det villeste slagsmål i full gang. Det endte med at Ole Dokken flak til 

Eyvind med kniven og ga ham et så svert knivstikk at han måtte bæres bort og forbindes av en 

bygdefeldtskjer. Blodet ble med megen møje stanset, og såret grodde også sent om side, men 

Eyvind Mehus ble vanhelsing all sin dag. Ole Dokken slapp fra det med en liten bot. For det 

var vitnefast, at Eyvind hadde eglet seg inn på ham.  

Oles sønn het Elling; han fikk Dokken efter sin far og overlot den i sin alderdom til sin sønn 

Ole Ellingsen. Denne Oles sønn heter også Ole, Ole Olsen, og han sitter nå som bonde på 

Dokken. Den sønn som skal ta gården etter ham heter også Ole Olsen. Ellingnavnet er gått ut 

ved emigrasjon til Amerika. 

«Stamtavle for Sander Raaen. Efter hans egen opgave». 

Nu 1900 Vol. 5 Nr. 7.  
 

1. Stamfaderen Saunder Saundersen, født i Skotland, kom til Gol 1593, blev gift med 

Ragnhild Asgaulsdatter af Gol. Efter Document af 7de Juni 1609 sees det, at han og Hustru 

kom til Aal og boede i Stavehougen, han var konstitueret Sorenskriver. Han døde i Sigdal 

1634.  
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2. Sønnen Saunder Saundersen, født i Aal, var ligeledes konstitueret Sorenskriver og 

Lensmand, ifølge et Dokument af 25de August 1612. Han var gift med Kari Gu tormsdatter 

Skrinde og fik med hende Gaarden Raaen, hvortil hun var odelsberettiget. Begge disse Mænd 

var store og sterke og af et hidsigt Gemyt. Døde 1677. 

3. Dennes eldste Søn Knud Sandersen blev gift med Birgit Johnsdatter Kaupang, deres Søn 

John lod sig hverve til Garnisonen og kom ikke tilbage. Denne Mand døde 1711, og efterlod 

sig ingen Sønner. 

4. Datteren Birgit Knudsdatter, blev gift med Asle Thomassen Hoff, han var en svær Kjæmpe 

og Drukkenbolt, og han red sig ihjel i et Gjestebud i Øvreaal. 

5. Deres Søn Thomas Aslesen fik Gaarden af sin Moder, blev gift med Rangdi Knudsdatter 

Dybsjorde i Vaatnedalen. Han var en stor og krumvoksen og meget stærk Mand; men af et 

roligt Gemyt. De døde og bleve begravne samme Dag Anno 1765. 

6. Deres Søn Sander Thomasen blev gift med Birgit Olsdatter Ryg, han døde 1822, 85 Aar gl: 

Denne Mand var af middels Størrelse; men en Senafant. 

7. Deres Søn Thomas Sandersen, blev gift med Aagodt Steensdatter Hammer bøen, han var en 

mere end almindelig stor og stærk Mand og af et godemodigt Sind, han døde Aaret efter sin 

Fader 1823 -- 53 Aar gl: 

8. Sander Thomassen Raaen født 1816, gift med Anne Paulsdatter Nedremyre. Høi, havde 3 

Sønner og 2 Døtre. Om ham kan være meget at sige: Som Eksempel paa hans Styrke kan 

følgende tjene som Beviser: Han kunde tage med megen Lethed en 5 Settings Kagge med 

Mælk i, lægge den paa Nakken og danse paa en Fod Gulvet rundt, og sætte den uskadt ned 

igjen. Han kunde løfte en 4 Favnings Bjelke, med en middels Karl paa hver Ende, godt op fra 

Marken ved at tage om Midten af Bjælken.  

Paa en Auktion paa Øvrevold løftede han i den ene Ende et af disse gamle Stuebord paa 

hvilket der stod 9 Personer, saa voldsomt i Veiret, at da det gik mod Stolen igjen, at 

Blekhuset, som stod paa den anden Ende, hoppede høit. Han kunde med en Haand løfte 1 ¼  

Tønde Salt høit i Veiret. En Gang løftede han en middels Ko op fra Marken ved at lægge en 

Lederem om dens Midte.  

Raaen var Sergeant og nød som saadan megen Agtelse; som Kommunemand var han meget 

betroet. I Formandskabet var han et stødigt og aktivt Medlem, han mødte flere Gange som 

Valgmand, var altid i forreste Række, hvor det gjaldt Fremskridt, i det hele en afholdt 

Bondeven. Da Sparebanken blev stiftet, var han i længere Tid Forstander. Det, som i særlig 

Grad gjorde Raaen til en berømt Mand, var hans Iver for Oldsager og Naturforeteelser. Der er 

paa Universitetet mange Gjenstands indsendt af ham. Han døde for faa Aar siden; men hans 

Minde vil være længe agtet og elsket.  

9. Thomas Sandersen hans ældste Son, bor nu paa Raaen, en stor og stærk Mand, og agtet 

inden sin Kommune; men der vil vare længe, før Hoels Kommune faar en Mand, der kan 

træde i Sander Raaens Fodspor.  

Lars Gjeldaker. 
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«Guldstejn og Tufto». Nu 1900 Vol. 5 Nr. 20 
I Hol, den øverste Bygd i Hallingdal, er der mange Grænder og Dale. Nederst har vi 

Mogrenden, Gaardene Slettemoen, Reinthon og Ulen samt endel Bruk. Ovenfor omkring 

Kirken og Holsfjorden ligger Grenden Hole og spejler sig i det klare Bygdevatn. Der er 

mange Gaarde, Solheim og Rue, Sejm, Sønderaal, Nermyre og Øvermyre, Nestegaard, 

Mehus, Hallingstad og Helling, Neraal, Præstegaarden, Rudningen og Kvammen; Grønlien 

hinsides Fjorden.  

 

Længere oppe i Dalen ligger Grænderne Sørhove og Nordhove med mange, mange Gaarde og 

saa øverst oppe Grenden Sudndalen henimod Aurland og Vos. Men nedenfor Holsfjorden 

tager en Vej af til en lang Sidedal, gjennem hvilken Ustedalselven, som kommer fra 

Hardangervidden, rinder. Der er først Grenden Kvisl med Gaardene Dal, Røo, Tragathon, 

Hammersbøen, Mehus, Sand, Tufto, Ryg, Djupsjorde, Vindegg, Kaupang og Bakkegaard.  

 

Efterat have rejst gjennem en liten Bjerkeskog kommer vi til Grenden Liadn med mange 

Gaarde og Bruk og saa øverst oppe til Ustedalen. Der er Gaardene Slaatten, Jejlo, Fosgaard, 

Uthus, Raunsgaard, Halstejnsgaard, Guldstejn, Løjte og Tufto m. fl.  

 

Langt oppe i Fjeldet mod Hardangervidden ligger Gaardene Nygaard og Fjeldberg. Midt i 

Ustedalen ligger det klare Bygdevatn Ustedalsfjorden, og i Lierne paa dens Østside, mod 

Middagssolen og i lys Løvskog, ligger Gaardene i Rad og Rekke langs Vejen.  

 

Fra Ustedalen kan man reise over en bred og ikke meget høj Skogaas til Skurudalen, en 

Grænd, hvor de fleste Gaarde hører til Hol, men endel til Nore i Numedal. Paa Gaarden 

Baadstø gaar Bygde-, Provsti- og Fogderigrendsen midt igjennem Stuen, saa man der koker i 

Numedal og eter i Hallingdal. Et lignende Forhold er der forøvrigt i Grænden Brekkebygden 

langt nede i Dalen, hvor endel Gaarde hører til Kroshera og endel til Soknedalen paa 

Ringerike, Lunder heter det paa Knotesprog, men Gud og Hvermand kalder Bygden 

Sokndalen. Ustedalen har ganske bestemt været bebuet før Svartedauen. Men da denne Farsot 

havde herjet, var Bygderne saa udtømte for Folk, at de gjenlevende for næsten ingen ting fik 

kjøbt bedre og mere letdrevne Gaarde midt i Stærkebygden, og derfor blev de afsides Bøle 

lagt øde og grodde igjen med Skog. Saaledes gik det ogsaa i Ustedalen. 

 

Men da der var rundet et Aarhundrede eller kanske vel saa det, blev Bygderne folkefyldt 

igjen, der blev Trængsmaal for Bøle, og saa blev de gamle Gaarde ryddede paany. Det 

fortælles, at da den første Mand paa Tufto i Ustedalen skulde bygge sig en Stue deroppe, 

stødte han paa en gammel Tuft, og derfor kaldtes Gaarden Tufto. Det var i 1500-Tallet. Tufto, 

Fosgaard og Raunsgaard var allerede høvdede Gaarde i 1600. Da vokste der op to Gutter paa 

Gaarden Tufto i Kvisl, Ejrik og Knut. Ejrik var Odelsmand og skulde arve Farsgaarden. Men 

Knut maatte se sig ud en Gaard og en Taus, som va no saa laus, som ingen Guten ha' uti 

Vonom. Jenten fandt han. Det var Guri Bakkegaard. Men Gaard havde ikke hun. Hendes Bror 

skulde arve Bakkegaard.  

 

Guri var lys som Fjeldbjørken i Lien, levende ven og vakker, mjuk og glad, frisk og stærk 

vokset, 17 Aar. Knut gik hejme og arbejdede hos sine Forældre. Men som han begyndte at gaa 

hos Guri, kom ogsaa Tankerne paa egen Hejm. Om han bare havde havt et halvt Tjue (10 
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Daler), saa han kunde faa kjøbt sig en Li at rydde af raa Rod og sætte Hus og Herberg derpaa. 

Men det halve Tjue vidste han ikke Raad til at skaffe.  

 

Nu gik der et gammelt Frasagn om, at da Kong Sverre drog med sine Bjirkebejne gjennem 

Dalen, skulde en gjerrig gammel Mand deroppe have gravet ned en stor Rikdom af Guld og 

Sølv ved Gaarden Isungset. Det var vist, at Skatten laa gjemt der, og man vidste ogsaa 

omtrent Stedet. Men skulde den findes og vindes, maatte en Mand blottendes alejne grave den 

op St. Hansnat, før Sole gla (randt), og under Gravningen maatte han ikke mæle et eneste Ord, 

om det saa gjaldt aldrig det. Ja, St. Hanskveld listede Knut Tufto med Hakke og Spade sig ned 

i Dalen ved Kaupang, drog forbi Aarset og kom op Lien til Isungset, hvor han gav sig til at 

grave af alle Livsens Kræfter, saa Sveden randt af ham. Rundt om saa han St. Hansbaal og 

Hørte Ungdomsjubel, Laat og Lejk. Men hancendsede ingen Verdens Glæde, bare grov og 

grov.  

 

Endelig kom han saa dybt, at han Hørte, det sang i Grunden, naar han hug. Det maatte være i 

Kobberkjelen, som gjemte Skatten. Dobbelt kraftigt hug og grov han. Men som han i sin 

Krafts ytterste Scending stod der i Arbejdet, kom der en fet stor Okse med glønde Øjne og 

forferdelige Horn brølende hen til ham og vilde stange ham. Knut blev fælen, men han havde 

hørt om ymse Troldskab, bed Tenderne sammen, snudde Ryggen til Bestet og fortsatte at 

grave. Oksen gaar rundt om ham, men Knut bare grov. Skatten maatte findes, naar han nu var 

den saa nær. Længe stampede Bestet omkring ham og brølte som hinmanden, men da den 

ikke fik noget Tag paa Knut, snudde den og straks var det, som om den sank lukt i Jorden. 

 

Kort efter kom der en ven, ung Jente i Serkærmerne gaaende forbi. Hun hilste, lo og gav sig 

til at svalle. Men hvis som at Knut sa et eneste Ord, var al hans Møje tilintes. Han snudde 

derfor Ryggen til Jenten som til Oksen og fortsatte at grave. Hun svejv som en Engel omkring 

ham med Lått aa Løje og var saa yndig og ven og blid, at det var inga Ligning. Men Knut stod 

Kar for hende, grov og grov uden at se op. Og saa forsvandt Jenten ligesom Oksen, sank i 

Jorden eller smeltede som en Tone i den klare Morgenluft. Men Knut Tufto grov. Da han 

havde gravet længe og langt ned, og da det efter Tusmørket ved Midnat var bleven høj Dag 

igjen, syntes han at høre Kobberklangen i Grunden ganske nær. Aa som han grov og tog i, 

glemte alt, tænkte bare paa alle Pengene. 

 

I det samme kom der en gammel Heks af en Kjærring forbi. Hun rodde i et Grisetraug, for 

hun var for gammel til at kunne gaa. Har du set nogen Ferd, fom er draget forbi her, spurgte 

hun Knut. Men Knut svarede ikke. 3 Gange spurgte hun op igjen, men Knut taug som Fjeldet. 

Aa eg naar dig vel atte, eg naar dig vel atte, sagde Kjærringen, knaede med Enden i 

Grisetrauget og rodde med to Stikker. Da glemte Knut Tufto sig. Dette var saa lsjerligt, at han 

satte i at le og sa: Ja eg kan sjaa, at du naar dej atte. I det samme randt Solen, Kjærringen stod 

i Stejn og Knut grov videre. Saa stødte han Spaden i en Kjel og blev levendes gild. Men det 

var bare Trælaaket paa en Gryte, hvori der var endel rustet Jernskrap. Det var svært til 

Herlighejt. Han blev saa braasindt, at, han sprang til og vilde gi Kjærringen. Tak skal du ha -

borte var hun, Heksen. Der var ikke mere, bare Solskin og lyse Dagen, let og lysegrønt over 

alle Lier og Fjeld. Fuglene kvitrede, som om de aldrig vidste, hvad Guld var. Knut vidste det 

nok, men „han var kje mætar han".  
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Men noget Kald til at kvittre kjendte han ikke. Naa, han var da ikke klejnere Kar end før. En 

fik da ikke hænge Ørene for det bare lett som inkjevetta. Om Høsten fik han laane nogle Daler 

hos sin Far; lidt havde han ogsaa selv. Drog saa over til Hardanger og Vos, hvor han kjøbte en 

Del Sauer, som han betalte noget paa. Vaaren efter hentede han dem, drog til Stavanger, hvor 

han slagtede dem og solgte Kjød og Skind. Det tjente han godt paa, for det høvde sig, at der 

var overmaade gode Priser den Høst. Nu Hørte han Klangen af egen Hejm. Da han kom 

tilbage, vilde hans Foreldre have ham til at fri til Margit Brataaker. Der var bare et Barn og 

stor Rikdom. Knut svarte ikke et Ord, gik bejnt ut. Næste Aar drev han atter Sauehandel og 

tjente godt, et helt Tjue. Det var et ovgodt Aar. 

 

Paa Torvet i Stavang stod der et gammelt Ægtepar og solgte Kjøt fra en Bu. Begge var friske 

og trivelige, men de havde tjent saa godt, at de nu vilde have roligere Dage. De likte Knut 

godt, kjøbte Saukøst af ham og talte vel med ham. Om han ikke vildesflaa sig for hos dem og 

staa i Buen. Han forstod sig paa Kjøt og var grej og paalidelig. Han skulde faa,baade Løn og 

Del i Fortjenesten og kanske Jomfruen atpaa, sagde Manden. De havde en Datter og en Søn, 

men Sønnen var til søs og havde paa længe ikke ladet høre fra sig. Men Knut sagde nej. Guri 

laa ham i Hovedet stødt, og han grov bare efter at kunne skaffe en Hejm. Jeg har ladet mig 

lure engang, nys for Sole gla, jeg skal ikke gjøre den Lejk om atte. De kan byde mig, hvad det 

skal være. Drev Sauehandel det tredie Aar, skede paa med Saueflokken og tjente bedre og 

bedre. Det er en Handel, man altid tjener paa, om end ikke alle Aar lige gildt.  

 

Nu havde han fyldt det sjette Tjue (120 Daler). Nu skulde det smelde. Ved Vejen til Tufto i 

Ustedalen laa der en Stejn, som havde Guldglans i Renderne til. Man kaldte den Guldstejn. 

Rundt omkring der i Løvskogen var der Gresdokker og smaa Sletter. Det laa lige i Middags 

lien ovenfor Ustedalsfjorden. Knut slog til al kjøbe en Strekning omkring Guldstejnen. Han 

gav 4 Daler, en Gjejt og en Aaklæfeld for Stykket med Stølsmark og Bejte til oppe ved Usta 

Vatn paa Fjeldet. Og saa holdt han og Guri Bryllup. Knut bygde en Hytte i Solbakken. Der 

var Jordgulv, Aare midt paa Gulvet, Ljore i Taket. Med et Spjeld kunde man stenge Ljoren, 

naar man vilde have Varmen inde. Dør og Ljore stod aabne hele Sommeren, og der var 

triveligt i Hytten.  

 

Baade Knut og Guri drev paa. I den store Granskog i Lien vestenfor Ustedalsfjorden hug Knut 

grovt Tømmer, bar det ned til Fjorden, flødede det over den og bar det op Lien til Guldstejn, 

hvor han den Sommer tømrede baade Stue og Fjøs. Tømmeret var saa svært og grovt, at der 

skulde bare 3 Stokke til for at faa almindelig Højde. Baade Stue og Fjøs var magateljet, det er, 

at han bare afbarkede det godt, saa der over alt var bare Veden. 

 

Nu er der vistnok i hele Hallingdal bare et eneste magateljet Hus igjen. Det er et Udhus paa 

Slaatten ved Ustedalskirken. Om Høsten var Husene ferdige, og Knut og Guri flyttede ind i 

den flunkende nye Stue, hvor alt var kvitgult, frikt, ny Træfarve. Knut gjorde Indbu og 

rosemalede det. Det var Kveldsarbejde. Om Dagen udover, saa længe der var bar Mark, 

brændte han Nyrydning i Bjørkeskogen og hakkede Jorden i Brænden. Næste Vaar saadde 

han Byg der, og det vokste godt i den unge Jord. Aar efter andet blev der Aakre mellem 

Stejnrøjserne rundt om Husene. Endel blev hevdet som evig Aaker, men endel blev lagt igjen 

til Vold. 
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Paa Fjeldet fik han Aaret efter paa samme Vis ryddet Setervold, lagde Slaatteland dertil og fik 

en stor Bustadsgaard, da han havde strevet i nogle Aar. Nu havde de en vakker, solrik Hejm, 

en trivelig Børneflok. Mad og Klær i Overflod, Sundhed og Lykke. Det var noget andet end at 

staa i Bur i Stavang. Der skulde ingen faa ham fra Guldstejn. Lad være, at der i Stavang var 

lettere ym for Skillingen og mange andre Ting. Men at have egen Hejm i friste Fjeldbygden, 

Mad for et Aar eller to paa Loftet, Helse og Lykke og kanske en Skilling i Skrinet, det vidste 

han dog, hvad det var. Heksen kunde længe nok ro forat „naa dej atte", hun skulde ikke oftere 

narre ham fra at grave sin egen Odelsgaard. Det var ikke rar Herlighejta i Byen heller. Naar de 

havde ædt Dugurd, havde de ikke Mad til Kvelds, for de havde været ute og kjøbt. Men Knut 

og Guri havde Mad for to Aar, mindst det, 3 store Kornbinger, Kværn selv borti Bekken, en 

Mængde Spekekjøt og Spekeflesk, Smør og Ost stablet op overalt i Buret stærk Mad, ikke slik 

Skum som i Byen. 

 

Aarhundreder gik sin jevne Gang i Ustedalen og Kvisl. De samme Ætter sad end baade paa 

Guldstejn og paa Tufto i Kvisl. Der var opført nye Hallingstuer paa begge Gaarde, men de var 

ikke væsentlig ulik de gamle. Slægtstabet mellem Gaardene var nu udledet. De var bare gode 

Grander. Nu høvde det saaledes, at der var en Guri paa Guldstejn og en Stejn paa Tufto. Stejn 

Tufto var Odelsmand hejme. Odelsmanden paa Guldstejn hed Paal. Paa Tufto var der en 

Datter som hed Haldis. Stejn Tufto og Paal Guldstejn gik sammen for Presten. En 

Sommerkveld de rak indover Skogen fra Holsfjorden, spurgte Stejn, om de skulde bytte 

Sølvknapperne i Trøjerne sine. Javel, de kunde nok det med, svarede Paal. Saa satte de sig paa 

en Stejn og sprettede Knapperne af. Men det var værre at faa dem fast igjen. Hos en 

Pladskone, som de var Godvenner med, fik de dog laane Naal og Traad og sy Knapperne i 

igjen. Det er ikke til, det Ungerne ikke finder paa, sagde Konen.  

 

Skal vi bytte noget idag, spurgte Paal næste Prestedag. Vi skulde nok det med, vejt eg. Vi faar 

gjøre en liten Handel, sagde Stejn. Skal vi bytte Søstre, saa kom Gut. Skal Guri bli din Søster 

og Haldis min da? Tosk, du er da en Fæhund til aa snakke. Guri skal blive Kona mi og Haldis 

Kona di, forstaar du det? Nu forstod Paal. Handelen blev gjort uden lang Prutning. De skulde 

bytte likt, uden Mellemlag. Hejme fortalte de det begge til sine Søstre, som var yngre. Begge 

Jentungerne kastede paa sig og blev sinte. De skulde ikke byttes bort, de skulde passe sig selv. 

Men de likte det, og da de næste Prestedag fik hver sin Vaffel som Brev fra sine Kjærester, 

blev de meget lykkelige, og Præstedagen efter sendte de hver sin Kjæreste Vaffelbrev. Hele 

Sommeren fik de alle fire hver Prestedag hver sin Vaffel fuld af Kjærlighed og Rømme. Og 

som de smagte nam, nam! 

 

Naar Brødrene og Søstrene mødtes, var Jenterne svært blyge og forlegne. Men de vidste Raad. 

Gutterne takkede for Vaflerne, men Jenterne lo bare og paastod, det var ikke sandt. De Gutter 

var saa trollete til at finde paa al Ting. Men det blev saa lel. Begge Par var Kjærestefolk, uden 

at nogen fik vite det. Det holdt, da de blev voksne. Guri Guldstejn blev gift til Tufto og Haldis 

Tufto til Guldstejn. Der var bare en Maaned imellem deres Bryllup. Samtidig kunde de ikke 

holdes, fordi de samme Gjester skulde være i begge. Ja nu har vi byttet Søstre sagde Paal, en 

Søndag de den første Sommer gik paa Stølen til sine Koner. Nu faar vi kappes om, hvem af os 

kan faa den gildeste Gaard og Hejm. Ja lad os det. Men vi skal lære af hinanden og ikke skjule 

Konsta, hvis en finder paa noget. Det siger sig selv. Det er som Venner og Svogre, vi kappes.  
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Der bar til. Begge arbejdede trufast paa sine Gaarde. Allerede første Høst fandt Paal, som var 

en indspekuleret Fant, paa noget. Han kjørte Gjødselen paa Engen tid ligt paa Aaret, feldte en 

Bjørk, som var rik paa Grene og Kvist, festede den i Skaglerne, lagde en Trillebår med 

Smaastejn i paa Bjørkens Krone og kjørte saa Bjørken over den gjødslede Eng. Gjødselen 

smuldredes derved smaa og faldt ned til Gresroden. Haaen grodde opi, saa Gjødslen ikke fik 

tørke.  

 

Aaret efter blev der slig Gresavling efter, at Slaattekarene ikke fik skaaret det ned. De maatte 

gaa og stikke det lempeligt ned. Stejn lærte ogsaa Kunsten, og der gik ikke mange Aar, før 

begge fik den firedobbelte Højavling med for. Paa Stølsvolden gjorde de ligens. Budrotten af 

Bølingen tog til Aar for Aar, de solgte Smør og Ost og Kjøt for store Summer og blev begge 

Rikfolk. Og enda slejt de mindre end mange andre, som dog fik mindre af større Gaarde. Det 

gjælder om roligt og trufast at dyrke og passe det vesle, man har. Det hjelper ikke at vide 

vanke og lite sanke. Flek efter Flek maa ens Jord bringes i Hevd, saa vidt som den kan drives. 

Saa triveligt der var, især om Eftersommeren, naar alle Hus var fulde af friskt Høj og frisk 

Højduft fyldte Tun og Li og Dal, og naar saa Husbond Lørdagkveld gik til Konen paa Stølen, 

hvor Baalet flammede paa Pejsen og Ost og Rømmegrød brasede i Kjel og Gryte, medens de 

friske Børn for ut og ind, barkede af Fjeldluft, Myse og Sundhed. 

 

«Qvelprudlætten». Nu 1900 Vol. 5 Nr. 23 

Den første Ætbog, sig fandt i Hallingdal, var paa Qvelprud i Aalsgjeld. Sjugurd Sørbøen 

havde nedskrevet endel om Ætten. Thorkild Pedersen Qvelprud anskaffede en Protokol, skrev 

ndledning, indførte det, som Sørbsen havde efterladt, og fortsatte derpaa Ætbogen. Alle 

Dokumenter paa Gaarden var i Tidens Løb ovbevarede. Disse gjorde han Uddrag af og 

tilføiede der hos, hvad hans Gofar kunde fortælle om Ætten. Af dette Skrift er der velvillig 

givet mig Adgang til at meddele følgende Uddrag:  

Da den nuværende Æt kom til Qvelprud, var Arealet af Agerland ca. 11 Maal; der var ingen 

Støl til Gaarden, og Englandet var vilt lidet. Navnet Qvelprud betegner, at Gaarden, eller 

antagelig en liden Plads, først er ryd det af en Mand ved Navn Qvelp. Navnet Qvelp 

forekommer i Gudbrandsdalen og paa Sundemøre, ligesaa i Sagaerne. I den første Tid, man 

har Kundskab om Gaarden, havde den 3 Ejere, som bygslede den bort paa Aaremaal. Den var 

vanstjøttet. Der var ikke Huse paa Gaarden før i 1590, da den ophørte at være Privatgods. Den 

ene af de 3 Parter blev kaldt Canonieparten, fordi den var skjenket Paven eller den hellige 

Kirke, den anden Part var beneficeret Aals Præstebol, og den tredie, Torpekirkeparten, var 

tilsjenket Torpe Kirke.  

Paa Kjednbalsletterne i Gol stod der i den katholske Tid et Helgenbillede. Hver St. Hansaften 

samledes der Mennesker fra hele Hallingdal paa Kjednbalsvoldene. Alle med bragte store 

Nistekurve. Hele Natten og St. Hansdagen legte man paa Voldene. En Mand og en Kone fra 

Qvelprud var ogsaa paa Kjednbalsvoldene. Konen havde sat fra sig Nistekurven sin tæt ved 

Billedet. Nu kom der et Svin og vilde undersøge Kurven; det blev Qvelprudkonen var og 

kastede en Sten efter Svinet, men traf uheldigvis Billedet, som dog ikke synes at have faaet 

nogen Skade. 

Der blev Sorg. Baade Manden og Konen trodde, at Jomfru Maria og den hellige Olaf vilde 

hevne sig paa dem, for Stenkastet. De reiste hjem og derfra til Præsten, for hvem de bekjendte 
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sin Synd. For at sone sin Brøde skjenkede de Trediedelen af Qvelprud til Torpe Kirke, som 

antageligi endda var Hovedkirken, og lod det henstaa til Gud og Bispen, om de skulde faa 

Naads." 

I 1590 bygsledes Qvelprud af Jon Erlingsen fra Kolbjørnsgaard; han brugte Gaarden i hele 60 

Aar og overlod den saa til Aslak Knutsen Thormodsgaard. Jon Erlingsens Søn, Knut Jonsen, 

indløste imidlertid Canonieparten og Torpekirkeparten (som Bygsel) ester Faderens 

Rydningsret, medens hans ældre Broder, Hendrik, var ude i Tretiaarskrigen. Da Hendrik kom 

igjen, indløste han Aals Præstebolsmaal af Aslak Knutsen Thormodsgaard; det var i 1661; han 

gav 16 Rdlr. i Opladelsespenge. Jon Erlingsen var den, som egentlig havde opryddet og 

bebygget Gaarden; før laa den øde og var ikke indført i Skattebogen.  

Lensmand Thorkild Olsen Skjærvhejm, den første Thorkild paa Qvelprud, kjøbte Bygselen til 

Torpekirke- og Canonieparten paa Qvelprud af Hendrik Jonsen for 50 Rdlr. Samme Aar 

kjøbte han Canonieparten som Odel af Raademand Jacob Diriksen i Kristiania. I 1674 kjøbte 

han Rydningsretten til de to Parter for 10 Rdlr. I 1678 udtog Thorkel Skjærvhejm „en Rigens 

Stævning" over Hendrik Jonsen, fordi denne vilde beholde Præftebolsparten. Sorenskriver 

Jens Thygesen Lund afsagde Dom til Fordel for Lensmand Thorkel Skjærvhejm. 

Lensmanden, som havde de to Parter, burde ogsaa have den tredje, da Gaarden derved vilde 

blive bedre dyrket. Skjærvhejm havde Bygselseddel fra Sogneprest Niels Andersen Tunsberg, 

men Hendrik fra Tunsbergs Formand, Sognepræst Jens Rolfsen. Hendrik måtte ligevel vige. 

Men han appellerede Sagen som blev optaget til Kristiania Laugthing under Ledelse af 

Assessor og Laugmand over det oplandske Laugdømme, Laurits Christensen, men Dommen 

afsagdes af Vicelaugmand, Dr. Martin Bonton, i Kristiania Laugthingshus 1680 anden Søgne 

før St. Hans.  

Hendrik skulde nyde sin Ret til Prestebolsvarten. Skriveren og Laugretten blev ilagt Bøder. 

Sorenskriveren alene 8 Ortuger og 13 Mark Solo. Jens Tygesen klagede til den kgl. 

Overhofret, som dengang bestod af Ulrik Fredrik Gyldenløve. Herre til Grevskaberne Laurvig 

Jarlsberg m. m. (Præsident), Christian Lund, kgl. Cancelli-Raad og Justitiarius udi Norge, 

Christian Stockfleth og Richter Dreyer. Assessorer." Laugmand Bontou og Hendrik skulde nu 

møde Sorenskriver Lund for Overhofretten paa Akershus Slot. De to sidstnevnte mødte 

personlig. Skriveren ved sin Fuldmægtig, Jacob Jensen. Alle 3 fremlagde sit Indlegg i Sagen. 

Hendrik Qvelpruds Indleg var saalydende: „Høyædle og Høyviise Herrer! Saasom jeg 

underteignede med en Rigens Citation er cireret af mine Veder arter, Jens Tygesen Lund og 

Torkel Olsen Skjærven, for I Høyædle Herrer at møde udi Retten, Angaaende at svare til en 

Dom, som Ve vilje Hr. Laugmand Dr. Bonton udi afvigte Sommer til St. Hans Laugthing 

haver Afsagt imellem mig og Torkel Skjærven, Angaaende en Part udi min paaboende Gaard 

Qvelprud. Hvilket bemeldte Laugmand Domt haver og ved Kjendelss svækket og underkjendt 

Skriveren Jens Tygesens Dom. Da er hertil mit underdanige korte Svar. Først haver Torkel 

Skjerven forleden Aar Anno 1680 paa Paulmesse Laugthing Offentlig for Retten staasnde og 

gandske benægtet, det jeg Aslak Knutsen Thormodsgaard ingen Op ladelse Penge for min 

paaboende Anpart udi Qvelprud haver givet. Men han at have givet Opladelsespenge til 

Aslak. Og efter samme hans ubevislige og vrange beretning. Da blev Sagen af Hr. Assessor 

og Laugmand Lars Christensen optagen og forflyt til nu St. Hans Midtsommer Laugthing. Og 

mig da blev bekjendt det jeg skulde have rigtig Bevis ifra Aslak det jeg ham for Opladelsen 

haver betalt. Hvilket jeg og haver givet som med 2de Vidner deris underforseigling skal 

bevises, og udi Laugmandens Dom er indført; At jeg Opladelsen haver betalt, som her udi 
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Retten for I Høye Herrer stal fremvises. Her foruden findes Sorenskriveren Sl. Thomas 

Thomassen dateret Sundre Thingstue den 12te September 1661.  

Jon Nilsen solgte Qvelprud til Thomas Iversen Hoff i 1688 for 220 Rdlr. Da Arvehyldningen 

af Kong Fredrik den 3dje foregik i 1661 i Kristiania, skulde 2 Mænd fra hvert Præstegjeld 

møde. Fra Aal valgtes til at møde Thomas Iversen Hoff og Sindre Sundre. Og det var en Søn 

af denne Thomas Hoff, som var gift med Lensmand Skjærvhejms Datter, Marte. Denne Søn, 

Peder, blev Ejer af Qvelprud og er flyttet did fra Thoresgaard i Vass.  

Naar undtages de to Aar, John Nilsen havde Gaarden, har Qvelprud været i den nuværende 

Æts Eie siden 1673. Thomas Hoffs anden Søn, Syver Thomassen Sørbøen, er det, som har 

nedskrevet og efterladt endel af disse Meddelelser samt den Præstebog, som endnu gaar i 

Afskrift i Aal og Hol. Syver var en Broder af den første Peder paa Qvelprud. Siden har der 

været afvexlende Thorkel og Peder paa Gaarden. Asle Thomassen Hoff Ægtede en Odelsjente 

paa Røo i Qvisla, fra hvilke Sander Røo nedstammer. Siden har der været Sander og Thomas 

paa Røo Søn efter Fader». 

Den første Peder paa Qvelprud og Sørbøens Ejere ryddede i Fællssskab Rundefekjan, en Støl. 

I de Tider var der Skog der, en tyk Bjørkeli. Men der blev Skjærmydsler med Bønderne paa 

Ophejm i Torpe, og de flyttede derfor siden til Faurli, dengang en faur eller fager Li med tyk 

Skog; den ligger mellem Stølerne Trætteli og Ophejmsstøl. Den tredje Thorkel paa Qvelprud, 

som ældre Folk mindes, erindrede, at der ogsaa var Bjørkeskog i Vealien og Tursætlien, 

saavelsom enkelte Busker over hele Omegnen der. Der er endnu deroppe utallige Kulbunder 

overalt. Skogen er altsaa engang i en ikke fjern Fortid bleven ruineret. saa den ikke har kunnet 

vokse til igjen.  

Siden flyttede Qvelprudmanden sin Støl til Trættestøl; det skeede paa Grund af en Proces 

mellem Søræsingerne): Ophejmsbønderne søndenfor Aasen og Nordæsingerne): Liagaardene 

nordenfor Aasen mellem Aal og Torpe. Peder og Marte Qvelprud mistede en Søn, der hed 

Joar, som blev dræbt af Sjugurd Sundre. Ivar og Sjugurd bejlede til en og samme Jente, en paa 

Kolbjørns gaard. Jenten laa paa Laaven om Sommeren. En Nat Sjugurd kom did, laa Ivar hos 

hende. Sjugurd tog da en Rulle, en Stok i en Væverstol, og med den slog han Ivar Qvelprud 

ihjel, medens denne laa i Sengen. Sjugurd rømte straks og unddrog sig Straf.  

Den første Peder paa Qvelprud havde endel Gjæld. En Tredjedel af Gaarden var Odel, og 

Thollejf Rikansrud havde 300 Rigsdalers Pant i Odelsjorden. Nu var det dengang saa, at hvis 

ikke Renterne betaltes paa bestemt Tid, kunde Panthaveren straks tage Godset. En Vaar, da 

Peder ikke havde betalt Renten, kom derfor Thollejf Rikansrud til Gaards paa Qvelprud med 

Folk og Heste. Han gik ind og satte sig i Høisedet. Han vilde tage Gaarden i Besiddelse. Peder 

og Marte Qvelprud stod bestyrtede og bedrøvede paa Gulvet, og ingen af dem fik sagt et Ord. 

Aa, du bia no vel lite, te e ha faat bøt Brokje mi," sagde den ældste Søn Thorkel, som holdt 

paa at bøte sine Benkleder. „Aa naj, aa naj, højre du, ko dæ æe, so løet, du," sagde Thollejf 

spottende. Han trode ikke, Thorkel havde noget. Men Sønnen gik ud, og lidt efter kom han 

ind igjen med hver Skilling, som Thollejf Rikansrud skulde have. Saa maatte Thollejf drage 

bort igjen. Denne Søn, den anden Thorkel, fik Gaarden efter Peder. Han kjøbte ogsaa 

Grandegaarden Kvammen, som han pantsatte til Ole Ivarsen Holto for 140 Rd.  

I 1741 hugger Thorkel Qvelprud ca. 7 Tylvter Sagtømmer i Kvammens Skog og benytter 

Tømmeret paa Qvelprud. Herom anlægger Ole Holto Sag mod ham. Da Sagen skulde føres 
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paa Thinget paa Leksvold, gik Thorkel Sorenskriver Paludan imøde paa Veien nedenfor 

Sando og talte med ham. Da de stilles, tog Thorkel Hatten af Paludan, lagde en Tidaler ned i 

Hatten og satte den saa paa Skriveren igjen. Paa Thinget spurgte Skriveren ham, hvi han hug 

Tømmer i Kvammens Skog. Thorkel tog da Ord efter en Lejrdøl og sa: „Aa e får sea e, som 

Fisi Skjær sa at e vilde gjerna hjulpa me sjøl." Thorkel vandt Sagen, men Ole Holto 

appellerede den til Hofoverretten.  

Sorenskriveren og Thorkel Qvelprud stevntes at møde i Kristiania Laugthinghus paa 

Botolfsoks Laugthing 17de Juni 1744. Men nu var den første Thorkels, hans Morfader 

Lensmand Skjærvhejms, og Sorenskriver Lunds Skjæbne ved Overhofretten i friskt Minde, og 

de indstevnte dristede sig derfor ikke til at drive Sagen videre. Thorkel kjøbte Kvammen igjen 

af Ole Holto for 301 Rdlr., og dermed faldt Sagen.  

Thorkel var en driftig Mand. Paa Thormodsgaard sad der dengang med Gaarden en gammel, 

rig Ungkarl, hed Hermand Ivarsen. Han vilde gjerne have Thorkels Datter, Birgit, til Ægte. 

Hendes Forældre var ogsaa glade i dette Parti, men Birgit vilde ikke. For Hermand haltede og 

var vank. Heller ikke i sin Ungdom havde han været nogen Pigernes Jens. Birgit var en smuk 

og stolt Jente og vilde ikke sælge sig til Thormodsgaarden.  

Tiden den led og den stred, alt som den frem drog. Faderen og Hermand begyndte at styvde 

paa, og Jentenykkerne begyndte at gjøre dem utaalmodige. Thorkel og Hermand havde som 

Børn været Legekammerater, og de talte fortrolig om Sagen. Thorkel var en Mand, som var 

vant til at faa sit frem, og Birgit skulde til Thormodsgaard. Men hun sagde haardnakket Nej. 

Engang havde Thorkel været i Byen, og Hermand havde da faaef ham til at kjøbe førskjellige 

Foræringer til Birgit. Da han kom igjen, gik Hermand til Qvelprud for at modtage Sagerne og 

samtidigt forære Birgit dem. Forældrene og Birgit var inde. Birgit modtog Gaverne, takkede 

drillende og kastede dem paa Gulvet. Da sagde Hermand: „Nei, Baadne (Barnet) mit, dette 

sku du ikje gjort." 

Han samlede Gaverne sammen igjen og lagde dem paa Bordet. Thorkel sagde ikke et Ord, 

men gik ud. Straks efter kom han ind igjen, lagde en Oksetamp paa Bordet ved Siden af 

Gaverne og sagde til Birgit, at nu kunde hun selv velge: Hermand og Gaverne eller 

Oksetampen. Hun havde frit Valg for hun var en voksen Jente.  

Birgit kjendte Faderen, naar han var kommen i det Hjørne, og tog nu Gaverne. Straks efter 

blev hun gift med Hermand. 

Baade Thorkel og Hermand havde selv arbeidet sig op til Velstandsmænd, antageligt ved 

Fehandel. Thorkel var gift med en Jente fra Barskrind. Da deres Forlovelse rygtedes, sagde en 

Kone: „Ho æ no vel ikje jaalen Barskrindkjerringi, at ho sleppe Daatter si aat Agnbingo i 

Qvelvru!" 

Men Thorkel arbejdede op Gaarden og satte op nye Huse paa den. Stabburet, som han opførte' 

i 1736, staar endnu. 

Hermand fortalte om, hvor smaat han og Thorkel havde begyndt. „Me ha ei Brok ihop. Men 

som dæ lej um noko Aar, daa vorto me dej Karadn at me kosta us ej Brok kor. Aa no æ e ikje 

klendra Mand, anna e ajg Taarmosgar aa 600 utom moe Kjing aa Ring, Bu aa Bøling, Hæsta 

og Fe." 
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Egtestabet paa Thormodsgaard blev glædeløst. De fik ingen Børn sammen. Hermand og 

Birgit sov i en Seng; men hun snørte om Natten et stort Uldtørklede om Hovedet, for ikke at 

komme i Berørelse med sin Ægteherre. De oprettede Ægteskabs- kontrakt, der bestemte, at 

den lengst levende af dem skulde beholde alt uden at stifte. I 20 lange Ægtestabsaar levede 

Hermand og nød sin Lykke; men saa starvede han af, og Birgit blev en rig Enke. 

Og nu fik hun den, hun holdt af og havde holdt af hele Tiden, nemlig Bjørn Olsen 

Skjervhejm, og nu begyndte først egentlig Livet for hende. Lykken smager dobbelt godt, naar 

man lenge har længtes efter den, og det var Tilfeldet baade med Birgit og Bjørn. 

Birgit var en stor Kvinde, medens Bjørn var liden af Vækst. Der blev malet et Billede af dem, 

og det opbevares endnu paa Qvelprud; det er malet paa Træ. 

Hver Juledags Morgen meget tidligt kom Birgit og Bjørn til Qvelprud, han med Flasken og 

hun med Bagelsekurven. De gik da rundt og stjenkede alle. Deres Lykke blev ikke af lang 

varighed. En Sommer var Bjørn nede vaa Flaa-fjeldene ad Hedalen til og ledte efter Heste. 

Han overfaldes af et frygteligt Uveir og frøs ihjel der. Sorgen herover gav Birgits Helbred et 

Knek, saa hun ikke siden blev sig selv lig. Af Fornuftshensyn giftede hun sig alligevel tredje 

Gang, nemlig med en Unggut der hed Torjus Høgset. Et Aar efter døde hun af Kræft. 

Den anden Peder paa Qvelprud, som fik Garden af Thorkel, finnes at have spillet en Slags 

halvflot og sorgløs Landjunkerrolle. Han befattede sig nesten bare med Jagt og Fiske. Han 

Byggede en Rævestue paa haugen nedenfor Gaarden, og ved Kløvstein havde han en 

Skydehytte. Alt andet fik derfor omtrent stjøtte sig selv. Han var den første Mand paa 

Qvelprud, som havde modtaget Gaarden heftelsesfri, men han efterlod sig en forholdsvis stor 

Gjæld. 

 

Denne Peder og hans Hustru Anne bivaanede 2 Gange Gudstjenesten ved St. Thomaskirken 

paa Filefjeld. Siden 1650 var der nemlig der Messe engang om Aaret, nemlig Maria 

Besøgelsesdag den anden Juli. Kirken var en liden Lovekirke, og Folk strømmede til fra 

Hallingdal og Valdris fordi de trodde ved Løfter om Gaver til Kirken at faa Hjælp mod 

forskjellige Plager. Splinter og afskrabet Støv af Vegge og Døre førtes lange Veie med hjem 

som Helbredelsesmidler.  

Hos Peder Qvelprud havde Smaafeet i mange Aar lidt af Skab. Han og hans Hustru reiste 

derfor til St. Thomaskirken og forærede Kirken et smukt Alterklæde, som endnu er til og 

bærer følgende Indskrift „Foræret St. Thomas Kirke af dend Dannemand Peder Thorkelsen og 

Anne Botolfsdatter Qvelprud i Aal, Hallingdahl dend 2den July 1776." Da Thomaskirken blev 

revet, kom Alterklædet med mere af Kirkens Inventarium til Vangs Kirke i Valdris. For endel 

Aar siden solgtes Alterkledet til Kongen af Preussen, saa det antageligt nu findes blandt den 

tyske Keisers Oldsamlinger. 

 

Det fortelles, at Peders og Annes Smaafe straks blev kvit Skabbet, da Alterkledet var bleven 

skjenket St. Thomaskirken. 

Efter Peder fik hans søn, den tredie Thorkel, Gaarden, og han satte alt paa Fode igjen. 

Torpekirkeparten i Gaarden havde indtil nu været Bygsel, og det havde medført Ulemper. I 

1807 kjøbte Thorkel Torpekirken og dens Eiendom af Brødrene Lensmand Hallgrim Ruud i 

og Guttorm Hofthun i Gol for 700 Rdlr. I 1808 solgte han igjen Kirken til Holge Tufto, Nils 
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Svendsgaard, Ole Skjerping og Knut Ophejm i Torpe for nominelle 40 Rdlr., men i 

Virkeligheden fik han ikke 2 Skilling for Kirken -han bare blev den kvit. Men han beholdt nu 

Torpekirkeparten i Qvelprud som Odel og Eiendom. 

Da Thorkel var han soldat, exercerede han paa Moen paa Braaten ved Sundre i Aal. Kaptejn 

Juell var Bataljonschef. Han var en meget godslig Mand. Om Kveldene sagde han til 

Mandskaberne: «Ja, nu brave Gutter, nu maa De ha Tak for idag og sov med god Fornøielse. 

Og i morgen møder De som i dag præcis kl 6,7 eller 8.»  

Thorkel bragte Gaarden i hævd ved Ordning og ved Opførelse av nye huse. Hans Søn, den 

tredje Peder, fik Gaarden efter ham. En tredje Peder fik Gaarden efter ham. Peder var med i 

krigen mellem Norge og Sverige 1811-14. 

 

Efter ham fik hans Søn, den fjerde Thorkel, Gaarden. Han er det, som har samlet og 

nedskrevet Ættens Historie, og dette er et kort Utdrag deraf. 

Ætten er endnu paa Gaarden, og mændene heder afvekslende Thorkel og Peder. 

 

«Gjennom Torpe og Aal». Nu 1900 Vol. 5 Nr. 46 
Lars Bråtalien og Holge Tufte 

Prost Monrad og sogneprest Christie 

Kyrkjeklokkene i Torpo 

Tuftes hotel og Torpomoen 

Landhandler O. Kvelprud 

Sando 

Medgard 

Sata 

Opsata 

Sørbøen 

Tormodsgard 

Nordre Sørbøen 

 

Lars Bråtalien og Holge Tufte 

Søndag i den sjette Uke efter Pinse opstod jeg på Tufto i Torpe i likeså strålende Humør som 

Hallingdalssolen, der da alt hadde rukket å kravle langt oppover Himmelen den er nu alltid så 

tidlig på det, og den hadde da også lengere Vei å rejse enn jeg, som især på en Søndag kunne 

ta det lit makelig. Svigersønnen på Tufto, Lars Braatalien, var der på Kirkevei, da jeg kom 

ned. Jeg spiste en utmerket Frokost og så gikk Holge Tufte, Lars Braatalien og jeg til Torpe 

Kirke. Bl. a. talte jeg med Tufte om den Runestein, som skulle ligge borte ved Fjeldstsøen 

Fjeldset, men han hadde intet hørt om den. Tufte hadde før Langstøl ved Gaurhovd på 

Øståsen, men der var dårlig Beite, hvorfor han kjøbte en Nesningsstøl ved Fjeldset på 

Vestaasen. Holge Tuftes Hustru er fra Tufto i Ustedalen i Hol. Hans Mor var fra Finnesgaard i 

Gol, og hans Faster, Sissel, ble gift til Rudningen i Nes, Mor til Ingebjørg Rudningen, der er 

Svigermor til Stortingsmann Bernh. Tandberg og Bankkasserer Sørbøen i Nes. 

 

Som sedvanlig ved Messe på Landet sto vi en Stund utenfor Kirken og talte med Per og Pål. 

Så ringte det sammen, og Almuen gikk med from Anstand inn i sin lyse, slanke Kirke, og 
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komne tilsete i Kirkestolene heldede alle Hodene framover Stolryggen og holdt stille Andakt, 

hvoretter man inspicerede Tilhørerskaren og så efter, hvem der var i Kirken. Det var 

interessant å se, at de fleste endnu bar Nasjonaldrakter, og de få, yngre, Kvinner, som hadde 

henlagt den, hadde hatt den Smak å velge Skaut, der kler ulike bedre end Hatt. Det var første 

Gang, jeg så og Hørte Aals nye Sognepræst, Hr. Christie. Han kom hit fra Lavik i Sogn. Han 

er en Sønnesønn af Ejdsvoldsmanden Christie. 

 

Prost Monrad og sogneprest Christie 

Den forrige Sogneprest i Aal var den bekjente Prost Monrad, som flyttede derfra til Søndre 

Land, hvor han kort efter døde. Han var Formann i Præstelønningskommissionen, der 

vesentlig er hans Verk. Sogneprest Christie holdt en Prædiken, der utdybede Teksten så 

grundigt, som man ikke ofte hører det gjort. Det var ingen fossende Veltalenhet, men 

Prekenen var utmerket. I Torpe står der to Kirker ved Siden av hinanden. Da den nye Kirke 

var ferdig og den gamle, ærverdige Stavkirke overflødig, blev denne overtaget av 

„Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring", og den holder Kirken godt vedlike. 

Den nye, slanke, kvitmalte Kirke er Reprersentanten for Nutiden, ligetil og praktisk indrettet, 

det vesle, solbrente Gudshus ved Siden af den står der som en ærverdig Oldemor fra henfarne 

Aarhundreder, og man synes nesten se den neie sirlig for den Nutid, som stundesløst suser 

forbi.  

 

Kyrkjeklokkene i Torpo 

Torpe Kirkeklokker er bekjent for sin ualminnelig rene Klang, og de høres meget langt. Der er 

et vakkert Sagn om disse Klokker. Der var engang i gamle Tider en Jente hejte Margit i 

Torpe, vakker som Solen og Blomsterne, ærbar og god af Sind og Væsen. Nu var der en 

anden Jente, som hadde fått en Lausingsunge. Hun drepte Barnet, bandt det inn i 

et Knytte og begrov det i en Bakke ovenfor Torpe. Samme Kveld lokkede hun Margit 

under et eller andet Påhitt til å gå samme Vei med et Knytte. Satte så ut i Folkesnakket, at 

Margit hadde hatt et Barn, drept og gravet det ned i Bakken ovenfor. Alt Folket trudde det for 

sant, da Barneliket ble funnet, og Margit ble henrettet. Da hun på Retterstedet gråt og vitnede 

om sin Uskyld, lo Folket, og Ungdommen kastede Stein på henne. Men på Dødsleiet bekjente 

den vonde Barnemorderske, at Barnet hadde vært hennes, og at Margit var død uskyldig. Da 

man så skulle se til oppi Skogen, var der vokst opp to slanke Trær, der bar umåtelig vene 

Blomster, på Margits Grav der oppe. Ingen hadde sett så 

vene Trær og Blomster. Man ville nå flytte hennes Lik og Trærne ned på Kirkegarden. Da 

man grov henne opp, Hørte man det synge i Fjellgrunnen, og under Liket fant man to 

Kirkeklokker, hvorpå der sto Margit Fecit. Det var Torpeklokkerne, som ennå toner rent og 

fagert over den løvrike Bygd hver Messedag. Og utenfor sover Margit trygt og godt. Trærne 

er nå borte, men de stod lenge frodige ved den gamle Kirke. 

 

Tuftes hotel og Torpomoen 

Efter Gudstjenesten gik jeg ind i Tuftes Hotel for å faa kjøbt Middag. Jeg fik Smørrebrød og 

Kaffe og fik ikke betale. Det fik jeg heller ikke på Tufto sålidt som i Lauvdokken. Toftes 

Hotel er opført af Sander Tufte, en Bror af Holge. Sander var død. siden jeg var der ifjor. 

Hans Hustru, Datter af Ole Roe i Gol, driver framledes Hotellet og Landhandelen. Jeg 

besluttede nu å ta Resten af Torpe på Nedvejen og strauk derfor Søndagsefdan opover 

Torpemoerne til Aal. Naar man er kommen over Aaen Lya tæt bortenfor Torpe, begynder en 

Granskog, som strekker sig opover alle Moer over 1/2 Mil helt til Aal. Indi Granskogen er der 
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på den pandekakeflåe Sandemoer en hel Del bebudde Bruk med nette Smaahuse og 

veldyrkede Jordstykker. Det meste til Kreaturerne samler de på Fjeldene, men hejme avler 

degode Poteter og noget Korn. På disse Moer ligger også den gamle Exercerplads. 

Den er endnu lite gresbundet. Men så er der også bare Sanden. Tidligere end på 

denne Mo var der Exercerplads ved Sundre. Utenfor Moerne danner Storelven her et 

Vann, som heter Thingvollan. Borti Baklien unda Solen ligger også endel Bruk. 

 

Landhandler O. Kvelprud 

Jeg var ikke inde i noget af Brukene opover Moerne og tog først Rast hos Landhandler O. 

Qvelprud ved Vejen noet nedenfor Sando. Hr. Qvelprud rejste i sinUngdom til Amerika, men 

vendte efter nogleAars Forløb tilbage og blev Kolonialkjøbmand i Homansbyen her, drev en 

særdeles god og lønnende Forretning og giftede sig med en Valdrisdame, Søskendebarn til 

Kand. filos. Landstormskaptejn og fhv. Lærer ved Borgerskolen O. Kjærstad og hans Bror. 

Men Hr. Qvelprud længtes tilbake til Hejmbygden, flyttede til Aal, såte op en pen 

Bygning der og begyndte en Landhandel, som nu gaar godt. Valgsjauen var just begyndt, 

og Hr. Qvelprud var Søndagkveld i et Venstremøde på Gudenundrud. I hans hyggelige Hejm 

kvilte jeg et Par Timer, fik se Kristianiaaviser, og oppe på den store Sal i 2den Etage blev jeg 

af Fru Qvelprud gjæstfrit trakteret med Smørrebrød og Kaffe, de dejligste Pandekaker og 

megen anden god Mad. Stedet er meget vakkert. Storelven rinder lige forbi, bortenfor den i 

Vestaasen staar Granskogen mørkegrøn, sober og alvorlig, på denne Side ligger den vakre 

Grænd Såafjeringen i en Krins opad Smaabakker, Gaardene Sando, Såa, Såaroen, Krosshaug, 

Opsåa og Skjærvhejm. 

 

Sando 

Søndagkveld gik jeg op til Ejrik Sando, hvis Hustru Guri er fra Nos, Dåter til Ejrik Evjen. Det 

er et for sin brede Gjestfrihed viden bekjendt Hus. Også den Kveld var vi mange Gjæster 

tilbords, bl. a. Hermand Guldhaga, Son i Braåalien, og Tollejf Bøjgaard. Hr. Guldhaga 

fornyede sit Abonnement på „Nu" et Kvartal. Ejrik Sando er også min Abonnent. Guri 

Sando var ikke endnu rejst på Stølen. Dåteren Mari, som har været på Mejeriskole og er fuldt 

utdannet Mejerske, styrede nu på Langstølen. Det er ikke mangesteds,  man har Mejerske 

selv. Sando har Støl på Vestaasen mod Rukkedalen, Guldhagastølen kaldes den. I Nærheden 

deraf har Direktør Greve ved Rikshospitalet en Fjeldhejm, hvor han bur om Sommeren. Ejrik 

Sando har drevet et megetkraftigt Jordbruksarbejde, lige siden han blev 

Bonde eller tog ved Gaarden, og Sønnen, som skal tage Gaarden efter ham engang, kan sige 

som Alexander den store i sine Guttedags graående sagde, hver Gang hans Far, Filip af 

Makedonien kom hejm med Sejr: Far lader intet tilbake for mig å erobre. Således ser det også 

ud til å gaa på Sando. Ejrik opdyrker hver evige Plet, så Efterkommerne kun faar å holde det i 

Hævd. Han har mineret bort Bergknauser, kjørt store Stejnrøjser i Elven og 

faå hele Hejmjorden til en eneste Aaker- og Engtejg, så op tidsmessige Huse, skaffet sig 

Landbruksmaskiner og tvunget Jorden til å give rik Grøde. Altid er der mange Arbejdsfolk, 

som Gaardens Madklokke ringer sammen til Maals. Madklokker er der ellerskun på Rud, 

Rudningen og Berg i Nes, Heje, Gulsvik og Sønsteby i Flå, Ringnes, Nore, Skinnes, 

Hamremoen, Vasendrud og Sund volden i Krøshera. Jeg blev på Sando Nåten over.  

 

Medgard 

Sent Søndagkveld var der Ungdomsgilde på Megaarden opi Liagaardene. I det hele er 
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Ungdommen i Hallingdal meget velopdragen. Men det hender dog endnu imellem, å 

Raaskapen i Drikkegilder tager Overhaand. Det var et såkaldt Jentelag i Megaarden, idet 

Jenter bad sammen Grændens Ungdom og trakterede med Mad. Men mange Gutter 

hadde Drikkevarer med, og så blev der Slagsmaal. Kolbjørn Sando, Ejriks Son, var deroppe 

uten å deltage i Vildskaben. Han er bekjendt for sin Kjæmpestyrke og Godslighed. En 

Pøbelgut hadde utpå Kvelden listet sig ind på Kolbjørn bakfra og givet ham et stygt Knivstik i 

Hals og Skuller. Pakket kom også ned til Gaarden på Sando, kastede Smaastejn på Vinduet i 

detVærelse, hvor jeg laa over Kaarstuen i Bygningens Sydende, fik få på Stige, 

klejv op og bankede på Ruterne, så jeg trudde, de vilde springe. Sjølfolket laa i Bygningens 

anden Ende og kunde intet høre af Braaket, så Pøbelen kjendte sig tryg. I Parenthes bemærket 

var Livsforsikringsagenten kommen til Aal omtrent samtidig med mig. Var han utsendt for å 

engagere Bygdernes løse Elementer? Efter hvad jeg har hørt, skal en Vildtyrk også siden have 

listet sig ind på Kolbjørn Sando og givet ham farlige Knivsting. Voldsmanden skal dog nu 

have faå sin Straf og er transporteret til Distriktsfengslet på Nes, der forøvrigt næsten altid 

staar tomt. 

 

Sata 

Mandag Morgen var jeg indom og hilste på Landhandler Qvelprud og blev åter trakteret med 

Mad og Kaffe, gik så til Sata, hvor Ole Sata betalte Iste Halvaars Kontingent og trakterede 

med Kaffe, Goro, Rommebrød og Smørrebrød, hvor efter han, hans Mor og Søster fortalte 

mig interessante Ting om Ragndi Sata, en Kvinde af Villandsætten. Hun førte 

mange Processer og slog meget Gods under Såa. Ole vedbliver, som jeg fortalte ifjor, 

å drive Æpleavl og faar utmærkede Æpler på sine Træer. Mange har fulgt hans 

Exempel, så Æpleavl vistnok med Tiden blir en Næringsgren i Aal. Ole Sata gjør 

en god Gjerning ved å indarbejde denne Bedrift i Bygden. 

 

Opsata 

I Sataroen utrettede jeg intet, klejv så op Lierne til Skjervhejm i Maafaa og tog tilbage ned til 

Opsata, hvor alle hos Lars var borte. Kom så til Haakon Opsåa, hvis Hustru trakterede med 

Mad og Kaffe, Melkeprim, Goro og Rømmebrød, Spekeflesk og alt godt, hvorefter Haakon 

blev min Abonnent og fortalte mig endel om Opsata-etten. Haakon er gammel 

Kommunemand, men har nu overladt Gaarden til sin Søn. Selv driver han nu med 

Husflidsarbejde og leverer til Norsk Husflidsforening. Han hadde fuldt af Ølboller og andre 

smukke Kjoreller, som han holdt på å rosemale. Det er mange i Aalsgjeld, som har slaaet 

sig energisk på Husflid i den sidste Tid. Om Haakon Opsata er forøvrigt å melde, at han altid 

har været stærkt kristeligt og kirkeligt interesseret og var en af Menighedens 

Representanter ved kirkelige Stifts- og Landsmøder. En flink og interesseret Fortæller 

er han også. Herfra gik jeg til Grandegaarden Kroshaug hvor jeg traf Hermand 

Kroshaug og hans Søn, som nu har Gaarden, hejme. Jeg blev trakteret med godt, hejmebrygd 

Øl og Hermand kjøbte „Nu". 

 

Satafjeringen, som jeg nu har fortalt om, er en af Hallingdals første Jordbruksgrender. 

Granderne på Sando, Sata, Opsata og Kroshaug ordentlig kappes om, hvem der kan naa 

længst i Gaardsdrift, og man ser derfor her alle Bakker og Sletter staa i fuld Hævd og Flor, 

vajende Aakre, frodige Potetesåkre, Kaalaakre, Ærterstrænder og Grønforaakre. Allesammen 

har som den rike Mand i Lignelsen maåtet rive sine Laaver ned og gjort dem større. Maåte 

Grændens Ætter framigjennem Tiderne vedblive å hevde Fædrenes gode Traditioner og gaa 
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videre fram i deres Spor! 

 

Sørbøen 

Nu drog jeg op i Liagaardene, en Grænd opover en stor Li ovenfor Sando. Jeg kom først til 

Timand Sørbøen, som har kjøbt et Bruk nedenfor Tormodsgaard. Han holdt just på å indrede 

en stor, ny toetages Stuebygning. Timand Sørbøen har længe været Handelskar og er det 

endnu, har handlet sig op til Velstandsmand og har en meget trivelig Heim. Han blev min 

Abonnent, og hans venlige Hustru trakterede med Mad og Kaffe. Og så gik jeg langs Lien til 

Qvelprud, hvor jeg traf den gamle Sagabonde Torkel Qvelprud, og hans Søn, Per, som nu har 

Gaarden, hejme. Jeg blev der om Kvelden og Dateren Guri lavede en fortræffelig 

god Kveldverd til mig. Torkel Qvelprud er nogetnær Hallingdals kyndigste Fortæller, 

meget kritisk og lægger stor Vægt på historiske Bevisligheder, gamle Dokumenters Aarstal, 

Dåoer og Navne. Al sin Dag har han samlet på gamle Papirer, og på Grundlag af disse og 

mundtlige Overleveringer fra Fædrene har han som en anden Snorre Sturlason utarbejdet 

Ættens Historie for 300 Aar, indført den i en Ætsbog, som Ætten utigjennem Tiderne senere 

kan utfylde. I Fortællingen „Qvelprudætten" har jeg i „Nu" givet et sammentrængt Utdrag 

af denne Ætsbog, der er enestaaende i Hallingdal og på langan Lej utover Landet. 

Sønnen Per Qvelprud interesserer sig også levende for Traditioner og sate sin Far 

på flere Historier. Ligeså fortalte Ejvind Berge, som var der, mange gode Sagn. 

Baade Torkel Qvelprud og Ejvind Berge blev mine Abonnenter. Torkels Søn Knut 

Qvelprud, der er en dygtig Landskabsmaler, traf jeg ikke, da han var i Gudmundsrud. Først 

sent blev der Kveld, og jeg fik en god Seng oppe på det koslige Kammers i 2den Etage. Der er 

nemlig Loftstue på Qvelprud. Om Morgenen fik jeg Kaffe og Frokost op, og da jeg kom ned, 

fortsåte Torkel og Per å fortelle. Så fik jeg en fortrinlig Dugurd, dejlig Soldemelk, 

Spekeflesk, Spekekost, varme Poteter, Smør og Ost, Fladbrød og Rømmebrød, hvorefter 

jeg med Hovedet fuldt af gode Sagn og i fortrinlig legemlig Konstitution bød Farvel og gik 

ned til Kvamen, hvor Manden trakterede med Kaffe og kjøbte „Nu".  

 

Tormodsgard  

Kvamen ligger vakkert nedi en Gryde, en Lejn i Lien, omgivet af rik Løvskog. Qvelprud 

og de andre Liagaarde ligger aabent i den lange Li og uten Skog mellem Gaardene. Der er 

Aaker i Aaker og Vold i Vold, god Utsigt, meget vakkert. Fra Kvamen gik jeg op til 

Tormodsgaard, hvor alle var på Aasen, ligeså i Kolbjørnsgaard. Konen 

på Tormodsgaard er Ejrik Sandos Søster, og jeg har ofte nydt Gjestevenlighed i 

Tormodsgaard baade hejme og på Stølen. Per Qvelpruds Hustru er Søster til Holge 

Tufte. Hun var også på Stølen. Der var alle Gaardenandskoner i Sommertiden. 

For på Stølen skal man stelle al den Budraå, hvormed man stal betale Skåter og Afgifter 

på Gaarden. 

 

Nordre Sørbøen 

Jeg gik til Sørbøen, en pen Gaardmidtvejs opi Lien, solgte „Nu" i nore Gaard hos Ole Sørbøen 

og gik derpå til søre Gaard til Sagnfortælleren Ole E. Sørbøen, som var hejme og straks blev 

min Abonnent. Han fortalte mig Sørbøens ættens interessante Historie, og derpå fortalte han 

og Ejvind Berge omkap en Mængde Sagn, overmaade gode Sagn, som jeg efterhvert vil 

bruke. Dåteren i Huset stelte Mad og Kaffe, og ute i Stasstuen blev jeg gildt trakteret. Der er 

en interessant, rikt rosemålet Stue på Sørbøen. Busæten Daniel Sørbøen selv staar malet på en 
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Dør i gammel Nasjonaldragt, Knebrok, kvit Trøje og rød Brystduk med kunstfærdige 

Utsyninger. Daniel fik hele Gaarden og Penge til efter sin Far, men gjorde Ende på alt, 

hadde Lausunger og drebte dem, var idet hele et Skams Menneske, så den gamle 

Æt gik ut med ham. Det var i forrige Aarhundrede. Jeg var et Par Timer i i dette venlige Hus, 

og skulle gjerne været der i ligeså mange Aar, om jeg hadde havt Stunder. Men idet jeg gik, 

ramtes jeg af et Vanheld. Som jeg lukte Grinden efter mig utenfor, kom der et stort Beist af et 

Svin fra Grandegaarden mod mig og glefsede. Jeg skulle snu Bladpakken op for ikke 

å faa den Tilsvinet, men glej på en Smaastejn idetsamme, halvdåt, tog forkjært for 

mig med hoøre Haand og førstuvede den ilde. Jeg kjendte det ikke så værst straks, gik til 

Megaarden, i Maafaa i første Gaard, solgte i den anden og gik til den øvre. Der var bare en 

ung Jente hejme. Hun fik se Sørboenfortællingen og sad og leste. Jeg har vel Bladet for længe 

jeg, sagde hun. Nej, jeg var glad, alt mens hun leste og jeg kunde faa sidde, bejt ihop 

Tænderne og kjempede mod Besvimelsen, Koldsveten perlede af Panden, og det var næsten 

svart for Øinene. Det var ildvondt. Jeg fik Vån, og vandt Sejr og gik videre. På Rud og nogle 

Bruk var der ikke Folk hejme. På Høgset solgte jeg „Nu" i begge Gaarde men ikke i Luten. 

Disse Gaarde ligger højt, højt oppå Aasen og har storartet Utsigt, og her staar den lyse, 

frodige løvskog lige ind på husene. 

 

«Rejsen i Aal». Nu 1900 Vol. 5 Nr. 47.  

Luten 

Sehl 

Øygarden og Bergsgard 

Gunhildgard 

Bøygard 

Halvorsgardhagen 

Gullhaga 

Ulshagen 

Gullhaga 

Dybsjord/Juvsjordet 

Baggegard 

Norde Øygarden og Holo, søre Tveito, Veslestøl 

Tveito, Arnegard, Ola O Strands forretning 

Sandelien og kommunens arkivskap 

 

I Liagaardene drives der paa flere Gaarde ogsaa et energisk Landbruk, Tormodsgaard, 

Qvelprud og Sørbøen bl. a. drives meget godt, og Arbejdet øker Aar for Aar. Ejvind Berge, 

som har et bratlendt Bruk med den mest henrivende Utsigt sør for Sørbøen, dyrker hver Flek 

Jord og er en meget holden Mand. En Jente skulde førsøge at fange ham. For saa fik hun sig 

en god Hejm. Ejvind har ogsaa et Kvarter Sølvpenge gjemt borti en Bergklype opi Aasen.  

I Luten var jeg i Tvil om, hvor jeg skulde tage Vejen hen. Der er pen Kjørevej bort paa 

Stølerne, og der er bare 1 Times pen Gang bort til Stølen Nyset. Jeg havde faaet Lyst paa lidt 

Setermad, Rømmegrød og Rømme. Tyk Melkeringe hører Sagaen til nu, da man overalt har 

faaet Separatorer. Rømmen separeres ut af Melken, saasnart den er kommen af Kuspennen. 

Jeg saa mig imidlertid ikke Stunder til nogen Fjeldtur nu, og desuden var min førstuvede Arm 

saa ildvond og hovnede saa op, at Korset holdt al Eventyrlyst i Age.  
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Luten 

Til Nereskar, et Bruk nedenfor Luten, var jeg ikke. Dernede er saa endebrat, at Husene synes 

at hænge paa en Knag i Hejen. Engang skulde Konen paa Nereskar slaa ut noget af en Gryte. 

Men idetsamme mistede hun Gryten, som rullede utover Berget og datt nedigjennem 

Pejspipen paa Skjærvhejm, hvor den blev hængende paa Skjæringskroken fortelles der da.  

Sehl 

Fra Luten gik jeg gjennem lys Bjorke skog opunder Himmelranden forbi nogle Hejmstøler en 

Fjering Vej over til Gaarden Sel, der ogsaa ligger svimlende høgt med stor Utsigt og bratte 

men veldyrkede Lier nedover til Aaen Vaatna. Paa Sel utrettede jeg lite. Havde jeg havt 

lystige Viser eller gude lige Traktater, vilde man have kjøbt, hed det. Saanær som hos Nils 

Sel. Han kjøbte „Nu", men spurgte, om jeg ikke vidste noget bedre at lage mig til. Som om 

jeg var den eneste, der utgiver et Blad og søger at skaffe det de flest mulige Læsere. Gik saa 

nordover efter Aasranden til Gaarden Skrindo, hvor en interesseret ung Mand i den første 

Gaard kjøbte „Nu". Derpaa gik jeg i Maafaa indtil den næstnordligste, hvor Manden kjøbte 

Blad og i sin Samtale viste sig som en meget oplyst Mand. Overalt holdt man nu paa at stelle 

River, Ljaaer og Højvogne til Slaataanen. Hr. Skrindo holdt paa med det samme borti en Stue, 

som er en af Hallingdals interessanteste gamle Bygninger.  

Op til Baggegaard var jeg ikke, da Folkene der har en anden Gaard nede ved Vejen, hvor de 

bur. I Bakko gik jeg i Maafaa. Der er vent opi denne Grend. Nede fra Dalen synes man, at 

Folk heroppe maa kunne naa med Haanden opi den blaa Himmel. Utover fra Husene er der 

grønne, bratte Lier, ovenfor indover Aasmarken staar den lyse, skjære og frodige Bjørkeskog.  

Øygarden og Bergsgard 

Jeg gik nu ned Lien til Øjgaarden eller Ødegaarden, hvor jeg i to Gaarde solgte „Nu" og blev 

venligt gjenkjendt, siden jeg var deroppe og skrev „Hallingdal og Hallingen". Fortsatte saa 

sorover efter Vaatndalsvejen, en pen Almandvej, langs Vaatna til Bergsgaard. Med højre 

Haand fik jeg nu intet gjort, maatte holde den saa stille, som jeg kunde, og naar jeg kom ind, 

maatte venstre Haand gjøre alt nødvendigt, holde den store Bladpakke, lukke igjen Døren og 

tage Hatten af. Det var brysomt for mig men skaffede den talrike Befolkning af hejme 

hørende og fremmede paa Bergsgaard en ustyrtelig Gratismoro. Det var Kvelden, og jeg 

havde tænkt at faa Herberge her. Men det lod sig ikke gjøre, endda jeg bare vilde sidde paa en 

Stol, da det med min vonde Haand vistnok ikke vilde bli Tale om at liggge. „Nu" skulde man 

heller ikke have. Konen var paa Stølen, Manden borte. Det er hyggelige Folk. Manden er Bror 

til Amtsskolebestyrer Bergsgaard i Valdris.  

Gunhildgard 

Gik saa op til Gunhildgaard i Maafaa. Der budde for over 100 Aar siden Trugje Gunhildgaard, 

navngjeten Bygdemaler. Hans Farmor blev som Enke gift med Sognepræst True Mikkelsen i 

Aal. Han var Enkemand. Hendes Søn opkaldte sin Stedfar Præsten, men Gutten blev kaldt 

Trugje iste detfor True. Der er bl. a. en Stue paa Hove, som han har rosemålet ca. 1780. 

Malingen er endnu saa frisk, som om Stuen haade været malet ifjor. Der vrimler i Loft og paa 

Vægge og Skabdøre af Engle og Mennesker, Dyr, Fugle, bibelske Scener, Vers og 

Bibelsprog. Trugje fandt en Jordart, rødgul, borte ved Haugastølen paa Østaasen, blandede 

den i Malingen, som der ved blev uslitelig stærk. Men nu er der omtrent intet igjen af denne 

Malerjord ved Haugastølen.  
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Bøygard 

I Reiersgaard tæt nedenfor Gunhildgaard var der gjennem-hyggelige Folk, og de kjøbte „Nu". 

Saa gik jeg et Skrid til nærmeste Grandegaard nedenfor, Bøjggaard, hvor jeg hos den 

hyggelige Tollejf Bøjggaard straks fik Natteherberge, en utmerket Kveldverd og en god Seng, 

solgte ogsaa „Nu". Der var ikke Tale om at faa Klærne af om Kvelden, men Tollejf vilde, jeg 

skulde legge mig lel. En Stund utover Natten drev jeg oppe, behøvede ikke at frygte for at 

forstyrre nogen, da de andre sov i Len lange Bygnings anden Ende. Ut paa Natten blev jeg for 

trøt og lagde mig tvert over Sengen, fik lagt Armen godt opi Dynen og sovnede. Sov saa til 

Kl. 9. Nu var Tollejf rejst til Skogs, men den unge Jente, som var hejme, lavede mig en 

utmerket Frokost. Tollejf havde forbudt hende at lage Betaling. Jeg nedlagde de faa Numere 

jeg havde og sendte siden „Nu" til Hr. Bøjggaard en Tid. Der er et gjennem-triveligt Sted paa 

Bøjggaard. Det er altid saa, at Husfolkets Hjertensgodhed ligesom sætter fig fast i Vægge og 

Indbu, saa alt i en slig Hejm blir varmere og koseligere end i andre Huse. Det er nesten, som 

der var Søndag bestandig i en slig trufast, hjertegod Hejm. Tollejf er forøvrigt Søstersøn til 

Ejrik Sando. Han maatte tidlig tage ved Gaarden, da hans Forældre døde.  

Halvorsgardhagen 

Jeg gik herfra til Halvorsgaard i Maafaa, saa til Halvorsgaardshagen, hvor et Par strevsomme 

Folk netop havde opfort ny Stue. Bruket var godt drevet. Den hyggelige Kone kjøbte „Nu" 

trakterede med Mad og Kaffe, baade Mjølkeprim og Rømmebrød og alt godt. Jeg blev 

forbauset over hendes Smaajenters Haandarbejder. De var smaa og havde endda baade heklet 

og broderet nydelige Arbejder. Her var aabenbart en Hejm, hvor alle Krefter utnyttedes.  

Gullhaga 

Saa gik jeg ned til Hermand Guldhaga forat faa ham til at se paa min Arm. Han er som en 

Doktor. Kvaksalverer ikke, men giver indsigtsfulde Raad, saalangt hans Kjendskab til det 

menneskelige Legeme rekker. Nu var der ikke Lege i Aal, saa Hr. Guldhaga var god at ty til 

for mange. Hr. Rømcke havde paa Grund af Sygdom taget Afsked, og den nye Distriktslcge 

Moen, som i forrige Valgperiode var Storthingsmand fra Finmarken, var ikke endnu kommen. 

Hermand Guldhaga var nedpaa Sagen sin, da jeg kom. Jeg solgte Blad til en Snedker, som var 

der, en Mand fra Vestlien i Aal, traf derpaa Hermand paa Sagbruket. Han var straks ferdig 

med sit Arbejde og skulde hjælpe mig om ½  Time. Imens gik jeg til nærmeste Gaard 

nordenfor Vaatna og Ylifossen, som her i Storelven velter sig stor og bred utover et højt Stup, 

saa Fraade og Røjk staar højt i Luften. Manden paa Gaarden nordenfor kjøbte „Nu". Han 

driver Stampe og har det meget pent.  

Ulshagen 

Gik saa til Gaarden Ulshagen nedenfor Vejen, hvor Manden kjøbte „Nu", trakterede med godt 

Øl og nydelige Skjenkebrød. Hans Hustru er Datter til Haakon Opsata og han Bror til Kand. 

jur. Ulshagen, der er naaet til Iste Sekretær i Finansministeriet og nu er kst. Foged paa nordre 

Helgeland. Han er gift med Provst Monrads Datter.  

Gullhaga 

Til de øvre Ulshagengaarde fik jeg ikke Tid til at gaa, da jeg maatte passe paa i Guldhaga, 

medens Hermand var hejme til Middag. Hvilket han var. Jeg blev først trakteret med dejlig 

Vørter, da Jenten holdt paa at brygge. Derpaa fik jeg hos Hr. Guldhaga laant et Eldgammelt 

Haandskrift efter Sjugurd Sørbøen og Stejngrim Djupsjorde. Det er af dette, jeg i „Nu" har 

meddelt endel gammel Folkekundskab. Saa kom jeg under Kur. Armen var ikke af Led og 
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intet var brekket, bare haardt førstuvet. Jeg fik en eske med kvit, fin Salve at smøre paa, og af 

den mjuknede Armen, ligesom Hævelsen efterhvert svandt. Derpaa blev jeg trakteret med 

Kaffe og Mad, al Slags god hallingdalsk Gjestemad. Guldhaga er et vakkert Sted, Granskog 

rundtom den vene, veldyrkede Gaard, som tidligere var Chessgaard. Selmer hed den sidste 

Kaptejn, som budde der.  

Hermand Guldhaga er Søn til Lars Braatalien og fik Guldhaga med sin Hustru. Han er en 

energisk og indsigtsfuld Jordbruker ligesom Mændene i Satafjeringen, hans nærmeste 

Grander. Dertil har han et større Sagbruk, som han driver, skjærer for andre; selv har han 

ogsaa megen Skjæring, da Guldhaga, Sando og Sata har de største Skoge i øvre Hallingdal. 

Endvidere er han en dygtig Guldsmed, arbejder hallingdalske Sylgjer, Spender, Skeer osv. og 

afsætter meget saadant mellem Aar og Dag. Endelig er han Skogbekjent under Skogforvalter 

Feragen.  

I Sommer holdt han just paa at opmaale og lade uthugge en Grendsegade mellem Statsskogen 

og de private Skoge borti Vestlien. Til syvende sidst er han ogsaa Fotograf. Det heder sig, at 

man maa kunne sju Haandverk forat blive Fant. Men det slaar ikke altid til. Hermand 

Guldhaga er ialfald bleven rik af det. Det kan da heller ikke gaa an aa hede Guldhaga, 

Guldberg, Guldstejn, Guldbrandsen og være fattig.  

Dybsjord/Juvsjordet 

Nu satte jeg opover Vaatndalen igjen, var inde i en tekkelig Hejm nedenfor Vejen og solgte 

„Nu", gik derpaa til Stejngrim Djupsjorde, en rik Fe- og Hestehandler. Han har sat op en stor, 

kvitmalet Stuebygning, der tager sig saa ut fra Vejen, at den gjerne kunde være Skrivergaard. 

Stejngrim kjøbte „Nu" og trakterede med Øl. Han har rejst meget vestenfjelds, østenfjelds og i 

Trødelagen, havde ogsaa været i min Fødebygd Bærskogn ved Throndhjem.  

Hun vildr kokt Kaffe til mig, men saa kom Livsforsikringsagent Kvam ind og vilde have 

Stejngrims Liv. Jeg er meget livkjær og lagde afsted opover Vaatndalen, det forteste Bejna 

bar.  

Baggegard 

Ret sør for Djupsjorde er et større Bruk, hvor man holdt paa at indrede en ny Stuebygning. 

Der vilde jeg ind, men der var stengt. Folkene var rejst op til Gaarden Baggegaard, som de 

ogsaa ejer. Konen der er Søster til Madame Haldis Johannessen i Ekebergv. 32, hvor man 

holder „Nu", er velstaaende og solide Folk og besvogret med mine Værtfolk, Skomagermester 

Mathisen i Birkebejnsgd. 12. Jeg kunde derfor bragt Hilsning til Baggegaardsfolket.  

Norde Øygarden og Holo, søre Tveito, Veslestøl 

I nordre Øjgaarden solgte jeg „Nu". Gik saa op bratte og lange Lier til Gaardene Holo, hvor 

jeg solgte „Nu" paa alle Gaarde. Sjugurd Holos Kone fortalte mig ogsaa om sin Mor og Ane 

Toresplads, som blev haugtaget ved Prestegaardsstslen Buhovd. Det har staat i „Nu". Kom saa 

til søre Tvejto, hvor jeg uventet traf H. Veslestøl, som var Handeløbekjent hos Landhandler 

Sorteberg, da jeg sidst var deroppe. Jeg blev venligt buden ind, og Hr. Veslestøls Hustru 

kjendte mig ogsaa straks. Jeg blev gjestfrit trakteret og budt Natteherberge. Hr. Veslestøl har 

kjøbt denne Gaard, og det unge, i sjelden Grad interesserede og hyggelige Ægtepar har nu en 

særdeles pen og trivelig Hejm. Det er et Hus, hvor enhver, der kommer, maa sige: Her er godt 

at være.  
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Om Kvelden var jeg bort til Grandegaarden Tvejto, hvor de gamle Knut Tvete og hans 

Hustru, saavel som Manden paa Gaarden, deres Søn Thor, var død, siden jeg var der. Thors 

Søn, Nils Tvete, har nu Gaarden. Vi saa over endel Papirer efter gamle Knut og fandt endel 

Digte, af hvilke Nils lovede at af skrive enkelte til mig om Kvelden. De har allerede staaet i 

„Nu", som Læserne vil erindre. Jeg blev trakteret med godt hejme brygget Øl og gik saa 

tilbage til Hr. Veslestøl, hvor jeg fik en fortrinlig Kveldverd, hvorefter vi svallede om mangt 

og meget utover Kvelden, hvorpaa jeg fik Seng uti det koselige Kammers. Heller ikke nu fik 

jeg Klærne af, og det svej godt i Armen, men Hævelsen minkede. Jeg laa tversover Sengen 

med Bejna paa en Stol og sov trygt, da jeg endelig havde faat Armen i en Stilling, som 

passede for den.  

Tveito, Arnegard, Ola O Strands forretning 

Om Morgenen fik jeg til Kaffen en utmerket Frokost. Hr. Veslestøl og Hustru fortalte mig 

meget, og Kaarmanden der fortalte ogsaa flere gode Ting, de abonnerede paa „Nu", hvorefter 

jeg sagde de elskverdige Mennesker og deres tvivelige Hejm Farvel. Gik saa nordover 

Grenden, de øvrige Gaarde Tvejto, Arnegaard og Kongsparten uten at utrette det Grand.  

Tog saa Storvejen tilbage og var inde i den nye Butik hos Hr. Strand, der er gift med 

Landhandler Sortebergs Datter. De havde et helt Aar hos Hr. Sorteberg lest hvert evige Ord i 

„Nu".  

Sandelien og kommunens arkivskap 

Saa gik jeg over Vaatna til Sortebergssiden og tog sørover til Gaarden Sandelien, som ligger 

lunt og vakkert indi en stor og frodig Granskog. Halvor Sandelien selv var i et Møde paa 

Sundre. Han er Aals Ordfører. Sønnen kjøbte „Nu" og Datteren trakterede med Kaffe, 

Smørrebrød, Mjølkprim, Gammelost, Spekeflesk og alt det, som godt var. Ute i Statsstuen 

blev jeg opmærksom paa Kommunens Arkivskab. Det var stilfuldt, pent malet. Paa den ene 

Dør stod: „Retferdighed", paa den anden: „Forsigtighed". Jeg tilbragte en overmaade hyggelig 

Time i dette trivelige Hus, hvor alle saa at sige med Morsmelken har indsuget højere 

Interesser. Jeg blev buden indom paa Tilbagevejen igjen. Sandelien har en gang været en 

Slaatte under Sando deraf Navnet Sandolien, der nu er blevet til Sandelien. Nu er det en stor, 

gild Gaard veldyrket og med god Tømmerskog til. Et Stykke søndenfor ligger Gaarden 

Baklien. 

 

«Videre i Aal». Nu 1900 Vol. 5 Nr. 55 

Thon 

Langegard 

Haavardsgard 

Settungsgard 

Brattegard 

Hovdegard 

Thon 

Fredag i den sjette Uge efter Pinse gik jeg fra Bergaplads videre nordover. Grenden Levvel 

var nu slut, og jeg kom til Søre-Vats. I Vats ligger Gaardene opi en Li paa Østsiden af Dalen. 

I Vestlien bur ingen. Der er bare enkelte Hejmsetre. Vaatna, som rinder gjennem Dalen er 

endnu forholdsvis liten, dog stor nok til at kaldes Elv og ikke Bek. Men det er med den som 
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med Ungerne, den skynder sig fram for at blive stor, at blive et Hav, som ikke har mere at 

løbe efter, er dens Barnedrom, trur jeg da. Først kom jeg til Thon. Der er 4 Gaarde samt nogle 

Pladse indenfor ved Storvejen. Til Thon hører der ogsaa endel Furuskog. Det har været en god 

Skoggaard i gammel Tid og er endnu bra. Derfra har mange skogløse Gaarde her opunder 

Hojfjeldet faat sit Bygningsfang. Fager og frodig Bjørkeskog er der overflødigt af til alle 

Gaarde, men ikke Tømmerskog. I gammel Tid har der dog været Skog deroppe. Man burde nu 

for Alvor tage fat paa Skogplantning. Det er det første og nødvendigste, som bør gjøres opi de 

øverste Grender i Hallingdal. En Bonde bør tvinge hver Plet af sin Odelsjord til at bære mest 

muligt, Hejmeboen og Setervoldene tyk og frodig Eng og Aaker, Haveror Troer, hvis Grene 

bugner af Blomster og Frugt, alle Aas strekninger vel odlet Løv- og Naaleskog. Jord, som 

ingenting faar at bære, er en Anklage mod sin Ejermand. Den vil gjerne, men den maa have 

endel Menneskehjælp for at komme til med det.  

Der, hvor der legges Tanker, Arbejde og Kjærlighed paa Jorden, blir der altid triveligt og 

Velstand med. Jorden fylder den Haand, som dyrker den. Det er en god og snil Jord, vi har, 

saa den fortjener at staa med vajende Aaker og Eng og med susende, frodig Skog over alt. Det 

bør være hver Bondes Livsopgave, og Grande bør kappes med Grande om, hvem der kan faa 

Straaene til at vokse tettest og Skogen frodigst, hvem der kan magte at faa den lyseste og 

triveligste Hejm, den best opdragne, oplyste og mest arbejds dygtige Børneflok, den mest 

velplejede Boling, de mest bredfyldte Melkebøtter og Kornbinger.  

Thon ligger i Dalsvælget, idet Vats begynder. Dalen er der trang, og Husene staar paa 

trivelige Klejver med Løvskog ovenfor og Furuskog nedenfor. I den søre Gaard var der kun 

Kvindfolk hejme, og de kjøbte ikke „Nu", men en ung Handelskar, Jon Kaslegaard, som 

logerede i Nordstuen, kjøbte Bladet. Gjennem ven Bjørkeskog gik jeg nordover Klejverne og 

kom til Kjællargaard, hvor jeg traf Ole Ellingsgaard, som straks kjøbte „Nu". Han var der og 

skomakrede. Ellingsgaard har længe været Kommunemand, men nu var hans dygtige og 

hyggelige Hustru død, siden jeg sidst var der. Han havde overladt Gaarden til sin Søn Knut. 

Ole er endnu ungdommeligt rask og ser ut til at være omkring de 30, men han er saktens det 

dobbelte. Alderen biter ikke paa Folk deroppe, for de kommer op i det femte Tjue, Tiden fra 

80—100. Da maa de jo tilpers.  

Langegard 

Gik saa atter nordover løvrike Klejver og kom til Langegaard. Her blir Dalen bredere og 

Lierne utover fra Husene lange. Ole Langegaard, som ogsaa var Kommunemand, var nu 

derfra. Et Ægtepar fra Thorsgaard havde nu Gaarden, men der gik Ord om, at Ole vilde tage 

den igjen efter Odelstaxt. Paa Langegaard er der en gammel, interessant Stue, rikt rosemålet. 

Paa et Skab staar der Billeder af en dansk Konge samt af Aalspræsterne Engelstrup (1681 —

1725), og Stockflet (1726—1739.) Konen, Guri Langegaard, kjøbte „Nu" og trakterede med 

godt hejmebrygget Øl, Goro, Løv, Rømmebrød og Melkeprim. Og saa gik jeg det korte 

Stykke til Ellingsgaard, hvor jeg traf Knut Ellingsgaard hejme. Det er en interesseret ung 

Bonde han drev en Tid med Fæhandel, før han tog Gaarden. Man havde netop spist Middag, 

og da det var sjeldent at faa kogt Mad, bad jeg om at faa kjøbt Middag. Og det fik jeg. 

Spekeflesk, Spekekjød, Ferskfisk, Poteter, Søsr og Gammelost, Soldemelk og saa Kaffe atpaa. 

Men der var et Men ved Handelen. Jeg fik nemlig ikke betale. Knut Ellingsgaard blev ogsaa 

Abonnent paa Nu". Der var triveligt som for i de lune Rum paa Ellingsgaard, en Hejm med 

Læselyst og lyst Husliv.  
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Haavardsgard 

Paa Lofthus tæt ned og nord for Ellingsgaard, var ingen hejme. Der budde i ældre Tid en 

storrik Æt, og de gamle Huse der er meget interessante. Paa Kaslegaard utrettede jeg intet. 

Der bur to bekjendte Rosemalere, men de var borte. Gik saa til Haversgaard (Haavards 

Gaard), hvor den interesserede Bonde Engebret Haversgaard blev min Abonnent. Han 

trakterede med utmærket Øl og vilde gjort Bry med Tilstelninger. Men nu havde jeg saa nylig 

spist. Engebret fortalte mig endel, medens Sønnen og Datteren gav sig i Kast med 

Fortællingerne i „Nu". Der var to gamle, meget interessante, rosemalede Stuer. Nu skulde han 

netop til at bygge ny Stue, men han vilde heldigvis ogsaa bevare og hegne de gamle. Fra 

Haversgaard var for øvrigt Nils Nubgaards Hustru i Torpe. Mange rejsende vil mindes den 

tekkelige, stilfærdige Gjæstgiverkone. Nu er hun og alle hendes Born i Amerika. 

Settungsgard 

I Settungsgaard traf jeg ikke Folk hejme. Fra denne Gaard var den bekjendte Knut Tvejto. Paa 

Settungsgaard findes en Rukkestak, den eneste, som nu er tilbage i Hallingdal. Denne 

Kvindedragt brugtes i Aalsgjæld i forrige Aarhundrede. Stakken er meget smal, rukket og 

haardt syet fra øverst til nederst, saa den næsten kan staa af sig selv paa Gulvet. Pen maa den 

ikke have været, men saa stærk, at der vistnok maatte mindst 3 Slægtled til forat slite ut en 

Stak. Sissel Settungsgaard har holdt paa dette sjeldne Arvestykke og ikke villet sælge det 

trods alle Opkjøberes fristende Bud.  

Sevat Thon, som døde for faa Aar siden, var den sidfte, som havde en gammeldags 

Mandsdragt, kvit Sidtrøje, rød Brystdug, kvit Knebrok, alle pent utsyede med rød og grøn 

Traad, høj Bæverhat, sølvspændte Sko og en høj Stav. Han bar Dragten til sin døyan Dag. Fra 

Lofthus til Settungsgaard er der en Lejn i Lien, saa Gaardene her ikke ligger meget brat til. 

Der er ingen Løvskog mellem Gaardene, Eng i Eng langs hele Lien.  

Brattegard 

Op til Brattegaard er der brattere selvfølgelig. Der var ingen hejme, men nedpaa Jordet traf 

jeg Ejrik Brattegaard, Landpostbudet. Bonde er han ogsaa. En Gang om Ugen bærer han 

Posten fra Aal opover Vaatndalen, Levvel og Vats, leverer den i Stuerne langs Vejen. 

Gaardene overfor Vejen har Postkasser paa Stolper ved Vejen, og saa snart Ejrik Brattegaard 

er passeret, er man nede og tømmer Kassen. I hvert Hus holdes der nu Blade, et eller flere, 

mest Amtsblade samt Ugeblade fra Hovedstaden. Ejrik Brattegaard kjøbte forøvrigt ogsaa 

„Nu". Han holdt paa og slog nedi et meget stejnfuldt Stykke. Man kunde synes, det ikke 

skulde kunne blive noget af at staa og hakke Smaagres indi Stejnrøjser. Men der er godt og 

kraftigt Gres deroppe, og det er saa rart med det det er godt at faa alt grønt i Hus. Hele 

Sommeren til langt paa Høsten strever Hallingen med at samle i Hus. Man kan overalt se 

Koner og Born gaa og skjære Gres og Løv borti Urder og Røjser, samle det i en Kasse og 

bære det fram paa Volden til Tørring. Man tænker ikke paa andet end at samle til Buskapen, 

saalænge der er et grønt Straa igjen paa Marken. Og det er, som om hvert Straa staar og venter 

paa at blive indhøstet. 

Hovdegard 

Jeg gik nu gjennem et Skogholdt og tog faa op Bakken til Dusegaard, som ligger opi en 

Bækkedal i Lien. Der var ingen hejme, og jeg gik ned igjen over Bækken til Hovdegaard. Paa 

Hovdegaard har der i gammel Tid staaet et Kapel. Did søgte ogsaa Folket i Hol, da der var 

folkerikere i Vats end i Hol. Der er bare Aasen imellem, 1 Mils Vej. Endnu synes Tuften efter 
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Kapellet at vise. Engebret Hovdegaard traf jeg hejme. Han kjøbte „Nu" og trakterede med Øl. 

Siden jeg sidst var der og havde hyggeligt Natteherberge, var hans Hustru død, og han var gift 

op igjen med en ung Jente fra Tullegaard. Hun var paa Stølen, og han havde ingen til at stelle, 

sagde han, saa der passede ikke med Nattely dennegang.  

Jeg var indom nordre Hovdegaard, hvor kun de to Døtre var hejme. Manden var til Gulsvik, 

Konen paa Stølen og Sønnen paa Moen. De kjøbte „Nu" og trakterede med Melk og 

Spekekjød. Der fik jeg ogsaa Natteherberge, og den yngste Datter fortalte mig mangt og 

meget, medens den ældre var sør i Vats et Ærinde. Min vonde Arm værkede endnu ilde, og 

jeg fik ikke Klæderne af om Natten, men sov alligevel godt. Der er naturskjønt i denne 

Grænd, rik Løvskog nedenfor Gaardene, og midt i Dalen ligger det stille, drømmende 

Bygdevatn. Fra Land gaar der nedenfor Hovdegaard en Halvo bort i Vatnet. I borgerlig Tid 

stod jeg op, spiste en god Aabit, fik ikke betale, takkede mine vakre Værtinder for deres 

Gjæstfrihed og gik saa over nogle Klejver fra Søre-Vats til Nordre-Vats, kom først til Gaarden 

Berg. 

 

«Vats. Opunder Fjeldet». Nu 1901 Vol. 6 Nr. 2.  

Det var Lørdag i den sjete Uge efter Pinse, jeg kom til Gaarden Berg i Vats og havde nu Aals 

øverste Grend, NordreVats, for mig. Gaardene ligger i Rekke opi en middels brat, noget 

stejnfuld Li paa Vestsiden af Dalen med vakre Aakre og Engtejger utover, Løvskog i Aasen 

ovenfor og i Dalen nedenfor. Vaatna slynger sig graciøst efter Dalbotn, omkranset af prydelig, 

ung Bjørk. Dernede er ogsaa flere Pladse og Bruk paa flate Volde. Nu er vi kommen saa langt 

op i Fjeldbygden, at vi kun har en Times Gang oppaa Aasen forat naa til Snaufjeldet, hvor der 

paa Hangerne kun vokser Dvergbjørk, der vokser hen efter Marken. Men i Dalsenkninger der 

oppe er der enda ven, lys Bjørk, slank og let som en ung, frisk, sorgløs Mo. Har man set en 

flik Bjørkeskog opi Højfjeldsdalen, da kan man med al Sandhed sige, at man har set frist, 

norsk Natur. Her er Livet, ligesom det stille enkelt, frydefuldt og majestætist sprang ut af 

Skaberens Haand.  

Paa søre Berg søgte jeg først gamle Hendrik, der er en dygtig Fortæller. Men alle kvilte etter 

Dugurden. Jeg traf kun en Gut, Ole T. Berg, som kjøbte „Nu". Siden jeg var der oppe, var 

Manden paa Søreberg død og hans Bror havde nu Gaarden, Hendriks anden Søn. Afdøde Berg 

var som sin Far en god og interesseret Fortæller og var især dygtig til at sætte sin Far paa. De 

gamle kommer ikke altid paa det i Øjeblikket. Men bare en yngre nævner et Navn eller et 

Moment i et Sagn, gaar det straks som Traaden af et Nøste.  

Jeg gik saa til nordre Berg, hvor jeg traf baade Haakon og hans Søn Ole Berg ute paa Tunet. 

Jeg blev buden ind i Glasstuen og vist al Ære med gild Traktering, Øl, Kaffe, Mad, alskens 

Ost. Spekekjøt, Goro og al Herlighejt. Haakon Berg er tilaarskommen men har endnu 

Gaarden. Ole Berg er en viden bekjendt Handelskar, som i en lang Aarrekke har drevet stort 

med Hestehandel, rejst over hele Vestlandet op til Throndhjemsfjorden og kjøbt Øjk. Saa har 

han hele den spreke Hærskare paa Højfjeldet om Sommeren og drager om Hsøten utover med 

den til Drammen og Kristiania, Akershus- og Smaalensbygderne, Kjøbenhavn, Sjælland, Fyen 

og Jylland. Han er meget godt kjendt paa de danske Sletter, har været mange Vendu dernede. 

Medens den vene Jente stelle Mad og Kaffe, fortalte Haakon og Ole i sine Ansigters Sved 
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Sagn efter Sagn fra Berg, om Raue- Per, om en Datter paa Berg, som blev gift til Lofthus 

o.s.v. Ole blev min Abonnent.  

Efter en Times vederkvegende Rast paa Berg gik jeg videre til Toresgaard, hvor O. 

Toresgaard kjøbte „Nu" og fortalte adfskilligt. Der var ogsaa en Slaattekar fra Gol, som 

fortalte et og andet. Paa nordre Toresgaard var man borte, men Sønnen der, Henrik O. 

Toresgaard har siden gjennem Posten bestilt og betalt Bladet. En Søster af ham er hos 

Slagtermester Rønning i Strømsv. Jeg fortsatte, traf ikke Folk hejme paa Thorkelsgaard, gik 

til Lappegaa rd, hvor jeg traf Folk, som havde andet at gjøre end at sætte sig til at laffe Blad. 

Fra en af disse Gaarde er Kand. theol. Eriksen.  

Jeg fortsatte til Tullegaard, hvor man intet skulde have, til Turkest ad, ligesaa, til Arnegaard 

med flere Grander, ligesaa. Lite Blad havde jeg igjen, og lite gik det ogsaa paa dem den Dag. 

Men saa kom jeg til Skarsgaard, hvor jeg blev modtaget med utsøgt Hjertelighed. Ole 

Skarsgaard paa søre Gaard kjøbte Blad. Jeg havde Hilsning med til dette Hus fra flere af mine 

Abonnenter i Byen. En Datter der er gift med Slagterborger Rønning i Strømsvejen 47, en 

med Fabrikant Olsen i Normansgaden 16, der driver et større Røkeri, og en med Lars 

Thorsgaard i Sandakerv. 66, der driver med Kuer og større Melkehandel. Alle disse er solide 

Folk med gode Forretninger, Rønning og Olsen med Gaard og Grund og store Bedrifter, 

Thorsgaard ogsaa en holden Mand. Hr. Rønnings Søn var for mig kommen derop paa 

Sommerbesøg, saa min Hilsning var forældet. Men jeg var lige velkommen for det, blev 

trakteret med al optænkelig god Hallingmad hos Husets smukke Døtre, medens Ole fortalte 

mig fra gamle Dage.  

Glad og fro labbede jeg saa videre til nordre Skarsgaard, hvor jeg tidligere ofte havde havt 

Natteherberge. Der staar en gammel, vel vedligeholdt Stue fra ca. 1740. Alt i den, Vegge, 

Langbord og Benke, Stole, Skab og utskaaret Vraaskab er umalet, nyt endnu, som om det var 

finhøvlet ifjor. Man har aldrig budd i denne Stue, den har været Stas- og Gjestestue og er saa 

endnu. Siden jeg var der, var de gamle paa Gaarden døde, ligesaa den unge Kone, og Manden 

var gift op igjen med en Jente fra Venaasen i Hemsedal. Ægteparret var paa Stølen, kun de 

voksne Børn hejme. Datteren roste sin Stedmor hun var meget snil. Det er ikke ofte at høre 

det.  

Gik saa ned Bakken, som en gammel Borgsti med rik, svær Løvskog omkring, over Aaen og 

bort til Randen, den øverste Gaard. Jeg traf Folket nedpaa Jordet —de holdt paa aa hesje. 

Sjølfolket var borte, og saa snudde jeg straks. I Randen har jeg et Par Gange før overnattet. 

Det er et pent Sted, og Ole er en driftig Mand. Jegere fra Byen plejer at bu der om Høsten. 

Prosessorerne Guldberg og Platou har gjentagende været der paa Jagt i ugevis. Der er ikke 

langt opi Fjeldet, hvor der er mere af Storfugl end i de fleste andre Fjeldtrakter. Jeg har ialfald 

ikke nogensteds seet saa megen Fugl som paa Aasen mellem Vats og Hol. Mig gik den ikke 

engang af Vejen for, enten laa den ved en grøn Busk eller den gik paaskjøns tvertover Vejen 

foran mig og saa kry og stolt paa mig, som om den vilde vise, hvor vakker den var. Men bare 

jeg viftede med Armen, fløj den op, og pludselig steg der op en hel Sverm rundt omkring fra 

Kjærret, saa det mesten skyggede for Solen. Dette er ingen Jeger, for jeg har ikke Bøsse, kan 

ikke flyte og derfor heller ikke juge.  

Jeg havde gaat Bygdevejen gaard imellem nordover, nu tog jeg Almandvejen langs Elven 

tilbage sørover. Jeg var indom i Skarsgaardshaga, en pen Gaard, hvor Konen bagte 

Kransekaker, Løv og Goro i lange Baner og det fik jeg godt af, solgte ogsaa „Nu", gik saa 
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sørover til Moen, hvor lehans, en Skomager, kjøbte Blad. Straks søndenfor mødte jeg Doktor 

Rømcke. Han er syg og har taget Affsked. Jeg havde knapt gaat 20 Skridt til, før der efter den 

varme Dag kom en forskrekkelig Regn- og Haglskur, hvortil Vatsbygdingerne sagde, de ikke 

mindtes Magen. Det regnede ikke, der fossede ned.  

Jeg kom mig saavidt under lunt Tak paa Torkelsmoen, hvor jeg ogsaa traf Ole Berg igjen. 

Ejrik Torkelsmoen kjøbte „Nu" og hans Hustru trakterede mig og Hr. Berg med Kaffe, 

Melkeprim og andre gode Herreretter. Og saa fortalte hun mig meget fra gammel Tid, viste 

mig dertil en gammel Bog om Asselin, Josefs Hustru. Sønnen paa Thorkelsgaard var der 

ogsaa og kjøbte „Nu". Der var koseligt der nede, og Uveiret ute gjorde det dobbelt koseligt. 

Da det gav sig lidt, gik jeg op til Berg for at tinge Nattely. 

 

«Opi Aalsgjeld». Nu 1901 Vol. 6 Nr. 3 

Øvre Ål 

Gjeldaker 

Urholts hotel 

Landhandler Sorteberg  

Poståpneriet på Sundre 

Øvre Ål 

Det var Søndag i den syvende Uge efter Pinse, jeg kom over Aasen til Øveraal i Aal. Øveraal 

er en Grænd, som ligger paa en svagt heldende Slette eller Li ret op for Aals Kirke og Neraal, 

Grenden omkring Kirken og Almandvejen. Fra Neraal op til Øveraal er der en meget brat, for 

det meste opdyrket Li. En pen Kjørevej gaar i Slyngninger op Lien. Jeg kom først forbi 

Gaarden Vareberg. Formodentlig har der paa Aasen ovenfor i gammel Tid staaet en Varde, 

hvor fra man i Ufredstid varslede Fiendens Komme. Naar jeg nævner Ufred, kommer jeg til at 

mindes om en gammel Folketru i Hallingdal om Dysthødne. Man Hørte det blaase stærkt i 

Luften paa et Horn eller en Lur det var Dysthødne, og naar Dysthødnets Toner bruste stærkt 

over Dalen, oftest op fra (Strandanadten, var man vis paa, -at der var Krig og Ufred i Vente.  

Det fortelles fra Sognepræst Leighs Tid, 1776 -—, at hans Hustru og Døtre engang paa 

Præstegaardsstølen Buhovd Hørte 'Dysthødne. De sendte straks Ilbud hejm, og 

Præstefolkenes Værdisager blev i største Skynding bragt bort paa Stølen og gjemte 'i en 

Fjeldklype bortpaa Aasen. Der blev ogsaa Krig, og „Soldatern" maatte ut, men 

Krigsskuepladsen blev ikke Aalsgjeld, saa Præstefolkene kunde snart bringe sine 

Kostbarheder hejm igjen. Paa Vareberg er der en Eldgammel, meget interessant Stuebygning. 

Der er nemlig Rea eller Svalgang omkring den, noget lignende som omkring Golskirken paa 

Bygdø. Kun paa et Par Steder til findes der Rea omkring Stuer, nemlig omkring Loftstuerne 

paa Gudbrandsgaard og Veslegaard i Sudndalen i Hol. Man kjender sig som flyttet helt op i 

Sagatiden, naar man staar ved en slig Rea. Den er indhegnet med Sprinkelverk, der er arbejdet 

ganske i Sagastil. Jeg var førøvrigt ikke opom Vareberg denne gang, gik ogsaa forbi Gaardene 

Skrattegaard, Myregaard, Hove og Helling.  

Jeg kunde have overvettes meget at fortælle fra Øveraal, men Pladsen tillater det ikke i denne 

Rejseskildring. Paa Hove levede en Mand med Opnavnet Bibi, en Tyv og Røver. Han blev 

hængt i en Asp neri Lien. „Bibi-Aaspe" stod længe, saa endnu Folk, der ikke er overvettes 
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gamle, kan mindes den. Paa Hove budde ogsaa Kjæmpen Trulseguten, som mange nu levende 

mindes. Paa Helling budde Sognepræst Ole Engelstrup lenge, efterat han havde taget Afsked, 

og drev der som en kraftig Bonde. Han havde Sagbruk bortved Øjno og Aalsgaard i Anfinlien. 

Om begge disse havde han lange Odelsprocesser. Han var en stridbar Mand og havde mange 

Processer, men han var en Folkets Mand, blev fuldstændig Halling, og han lever endnu friskt i 

Folkemindet. Ved Indgangen til sit Tun paa Helling arbejdede han en svær Portal, som endnu 

staar der. Da jeg for 11 Aar siden første Gang kom til Aal, fik jeg hos Kaarkonen paa den 

Gaard, han i sin Tid bebudde, for 2 Kr. kjøbt en Pakke Dokumenter, som enda laa igjen efter 

ham. Den var saa svær, at jeg havde fuld Børe med at bære den til Nos, hvor den endnu ligger. 

Der var ogsaa Akterne til hans Processer. Hr. Ole, som han kaldtes og endnu kaldes, kverkede 

med stærk Haand mange Uskikke deroppe, og han var ikke ræd for å slaas med de gamle 

Kjemper, hvis de satte sig op imod ham.  

I et Basketak ved Ulshagen fik han engang af en Bondes Heltydno eller Hellebard et Hug i 

Kinden, som endnu vises paa det i Aals Kirke opbevarede Portret af ham. Men vandt gjorde 

han. Lenge var der stadig Ufred og Slagsmaal mellem Dverelingadn, Kjæmperne i Øveraal, 

og Grønhagingadn, Kjemperne i Grønhaga nedenfor Nos og Skattebøl. Paa mellemste Hove 

havde de engang en blodig Dyst, som blev navngjeten. Grønhagingadn blev jagne utover 

Lien, de, som enda kunde gaa. Nogle blev liggende igjen. Der blev digtet en Vise om disse 

Bygdekampe. Der var et Vers om hver Mand i Bygden. Den kaldtes Almandsvisa. 

Sognepræst Hofgaard, 1801—1805, nedlagde fra Prækestolen Forbud mod at synge den. Lars 

Thorsgaard dikterede mig to Vers af den. Jeg har mistet dem, men de skal Redigeret og 

udgivet af And. Mehlum. komme i „Nu", saasnart jeg treffer Hr Thorsgaard igjen.  

Jeg kunde referere Sagn fra hver Gaard og ikke komme af Flekken med min Rejse og enda 

heller ikke faa fortalt Sagnene fuldstændigt. „Nu" maatte utkomme 2 Gange om Dagen i 

aarevis, skulde jeg faa fortalt alt, jeg ved. Men da vilde mine Abonnenter ikke faa gjort andet 

end at læse, og det vilde vel ikke være sundt det heller. Som jeg gik forbi Helling og var 

kommen til Hr. Oles Portal, stod der en Flok Ungdom i Døren. De jeipte og lo efter mig og 

vilde gjerne give mig 10 Øre, saa jeg fik klipt Haaret af mig. Det var en Stump af den 

Kutorvspoesi, som man i Ø. Voldgade har komponeret i stemningsfulde Øjeblikke, og som 

hanseaterløjet Pøbel overalt reciterer a 10 Øre pr. Portion. Jeg gik hen og gav den ene 

Slubbert en under Øret, saa han tumlede. Bestet blev sinna men havde faat saa varm en Lekse, 

at han ikke turde komme mig nærmere, end at han spendte mig vondt over Kneet. Men værre 

svej det i min vonde Arm. Mjuknede af det gjorde den dog.  

Gjeldaker 

Efter denne enkle men gribende Seremoni gik jeg til Gjeldaker, hvor jeg traf Lars Gjeldaker i 

sin fulde Kraft, struttende af Sundhed som en pur Ungdom. Gjeldaker har været Lærer i 

Øveraal og Kvindegaardslien i 60 Aar. Han tog Afsked forrige Aar og blev da, som jeg ifjor 

meddelte i „Nu", meget hedret med Taler og Gaver. Han har været 2 Gange gift. Begge hans 

Hustruer var Døtre paa Myking og hans Skolejenter. Deres gamle Mor lever endnu og er paa 

Gjeldaker. Da jeg første Gang var i Aal, vakte hun min specielle Opmærksomhed ved sin 

ualmindelig fine Omgangstone og sit af eldgammel Kultur sterkt pregede Væsen.  

Hr. Gjeldaker og jeg samtalte om mange Ting. Han fortalte mig, at hans Bror, Ole 

Gudmundsrud, som fra sin Ungdom af har været i Amerika og der er bleven en overmaade 

holden og agtet Mand, med hele sin Familie var hejme paa Besøg. De havde været i Aal i 
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flere Maaneder, men skulde nu rejse igjen. Lars Gjeldaker er forøvrigt meget kjendt og skattet 

af Hallingerne i Amerika, da han i hyppige Breve meddeler Sagn og Nyheder til Bladet „Ve 

terhrjmen" derborte. Ifjor skrev han ogsaa et Stykke, om Sander Røo i „Nu" under Navn. 

Ingen faar førøvrigt skrive i „Nu" uden under fuldt Navn. Hr. Gjeldaker, som nu er meget 

over 70 Aar, er en høj, bredvokset, ungdommeligt rank og spenstig Mand med et ualmindeligt 

jovialt Vesen.  

Han ler hjerteligt og forteller utmærket, alt faar Liv og Varme i hans Tale. Han har været 

meget opi det i Kommunestel og kristeligt bevæget Liv og Kamp i Bygden, og han rødmer 

som en Skolejente, naar Minderne griber ham under Skildringen af svundne Dages Liv og 

Kampe, hans Stemme faar en egen Højtidelighed, naar den bæres paa Mindernes bølger. 

Medens jeg sad der, kom der ind 3 Jenter fra Kammerset. Det var Barbo Nos, Margit Breje og 

Tjenestejenten paa Gjeldaker, alle tre i Helgadagsdragt, vide Stakker snekvite Serkærmer og 

opsat Haar med Traaddusk i levendes stærke Farver i Nakken. Det var første Gang paa denne 

Tur i Aal, jeg saa nogen i fuld Helgadragt. Jeg kan ikke komme bort fra, at den er meget 

vakker og stilfuld, og at den høgtidelige Maade, hvorpaa Hallingjenten i fuld, brusende, bred 

og stilfuld Puds beveger sig, er overmaade smuk, næsten som et Stykke adeligt Liv fra de 

forrige Aarhundreder. 

Saa blev jeg buden ud i Kammerset og trakteret overflodig med Kaffe, Rømmebrød, 

Melkeprim, Spekekjøt og alt, som man kan optænke. Bagefter fortalte Gjeldaker mig sin 

Ætshistorie, som sig engang senere vil bruke. Forst ved 9-Tiden om Kvelden forlod jeg dette 

hyggelige Hus, efterat Hr. Gjeldaker havde fornyet sit Abonnement. Med det samme jeg er i 

Øveraal, skal jeg fortælle, at fra Grandegaarden paa Gjeldaker var Sognepræst Gjeldaker. Han 

var lenge Amerikapræst, fik saa Hols Sognekald, men var da saa medtaget af Tæring, at han 

som Tiltrædelsespreken kun kunde holde en kort Tale fra Kordoren, han var ikke istand til at 

komme paa Prækestolen. Dette var den eneste Gang, han talte der oppe. Han sik fig Kapellan 

og ½  Aar ester døde han. Hans Enke og Børn bur i Holmestrand. Hans Bror er Gaardbruker 

paa Myregaard. En af Myregaards Sønner er Lærer borti Solør og en Datter er Lærerinde 

etsteds paa Østlandet. 

De andre Gaarde i Øveraal er Bjella, Laa, Kortgaard, Dengjerud, og Skalle. Paa Kortgaard 

budde som den første Mand en Klokker, som hed Kordt, en Student fra Bergen. Han kjøbte og 

bygde deroppe, og efter ham blev Gaarden kaldt Kortgaard. Vejen fortsætter fra Øveraal 

indover en skogbevokset Hej til Kvindegaardslien, en ven Fjeldgrend, hvor Gaardene ligger 

fagert i Række bortover Lien. Aaen Kvinda rinder gjennem Dalen. Gaardene derborte er 

Kolbjørnstølen nu Avlsgaard til Nos, Stakegaard, Thorsgaard, Kvindegaard, Rud, Halleset, 

Holto og Myking samt Raadsedokken paa den hin Side af Kvinda. Fra Haltorudningen er 

Slagterborger Rønning i Strømsvejen 47, en Mand som har rejst Landet rundt paa Fæhandel 

og nu sidder som en meget holden Mand i sin egen vakre Gaard tet indenfor Bygrendsen 

derborte. Fra Thorsgaard er Lars Thorsgaard i Sandakerv. 66, han skal forøvrigt nu flytte 

Forretningen til Theresegd. 

Fra Halleset er O. Halleset i Gravergd. 34, en solid Handelskar, som er Abonnent paa „Nu". 

Hans Kompagnon Lars Sletto fra Holtosletto i Lien er nu rejst hejm og er ogsaa min 

Abonnent, en solid ung Mand. Disse to driver Kra handel sammen i Bygderne omkring Byen. 
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Urholts hotel 

Fra Gjeldaker gik jeg nedover Lien til Sundre, hvor jeg tog ind i Urholts Hotel hvor jeg straks 

fik et koseligt Værelse, lyst og stille. Mærkeligt nok var min Arm efter det verdenshistoriske 

Slag i Øveraal bleven mjukere Hr. Guldhagas Salve havde smaat omsend kureret den, saa jeg 

nu for første Gang sik Klærne af mig. Men da kan du ogsaa forlate dig paa, at jeg sov. Man 

kunde gjerne flyttet Huset, taget mig med eller lagt mig igjen fster Behag jeg havde blundet 

lige sødt. I dette Hotel og paa dette Værelse sad jeg saa Mandag og Tirsdag og skrev 

Manuskript til de 2 No., som utkom, medens jeg var borte. Manuskriptet var snart expederet, 

men saa skulde jeg ogsaa skrive Navne paa Omslagene til hver Abonnent. Det var et langt 

Lærred. Da alt var ferdigt, puttede jeg det i en Papirpose saa stor som en Tøndesekk og sendte 

det i Pakkeposten utover. Min Samvittighed var nu kureret igjen. I ugevis havde jeg gaat med 

daarlig Samvittighed, fordi jeg trudde, mine Abonnenter vilde blive vrede over, at de paa saa 

lang en Tid ikke fik sit dyrebare „Nu«. Men det havde ikke flasket sig saa, at jeg kunde sætte 

mig til at skrive for jeg kom til et Hotel. Der kan man nemlig forlange Værelse og hvad man 

ellers ønsker. Borti Bygden faar man ikke betale og kan derfor nødig forlange mere end det 

nødvendige Nattely. At sette sig for er lejt. Det er vel nok, at man byr Betaling, men det er 

ikke nok. 

Fru Urholt har nu overladt Hotellet til sin Søn. Han er Enkemand, og han havde en Dame til at 

styre og regjere, og det vil jeg sige, at hun er en af de faa, som Vorherre harsklabt til at styre 

et Hotel, Jeg kan ikke sige, hvor godt jeg blev forplejet, sik bort paa mit Værelse. Middag, 

Frokost og Aften saa god, at den knapt er bedre i Viktoria. Jeg behøvede ikke saa meget som 

at strække mine Fingre ut efter nogenting, bare skrev, spiste og sov, var næsten ikke under bar 

Himmel fra Søndagkveld til Onsdag Formiddag. Jeg var som snarest borti Krambuerne for at 

kjøbe Papir Tirsdag.  

Landhandler Sorteberg  

Landhandler Sorteberg var en Tur borti Vaatndalen. Men Handelsforeningens hyggelige 

Bestyrer, Sergeant Hefte, traf jeg, og han fornyede Abonnementet for sin Søn, Andres Bernh. 

Hefte. Heftes Far, Andres, som budde paa Hefte borta Elven ned for Strandafjorden, var nylig 

død, over 80 Aar gml. Han var lenge Kirketjener i Aal. Paa min korte Expedition ut traf jeg 

ogsaa Amtsdyrlege Nordlie, som bur nær ved Hotellet. Han blev min Abonnent.  

Poståpneriet på Sundre 

Efterat være færdig med Manuskript og Adresser Onsdag var jeg nedpaa Postaabneriet med 

Pakken. Postaabneren heter Bjella og er Søn af den forrige Postaabner. Han er gift med 

Thollejf Brejes Datter Aagot. De har en god Gaard paa Sundre. Derfra gik jeg bort i Nielsens 

Hotel, hvor Frk. Karoline Nielsen blev min Abonnent. Hendes Bror, Landhandler Nielsen, var 

død, siden jeg var deroppe. Hun har arvet alt efter ham, saa hun har det igjen, at hun i en lang 

Aarrekke var sin Brors trufaste Husbestyrerinde. De er fra Drammen.  

Sundre er en liten Landsby. Der er Thingsted, der er 4 store Landhandlerier, Præstegaard, 

Kirke, Distriktslege, flere forskjellige Haandverkere osv. Hele Bygden valfarter dagstøtt til 

Sundre. Der staar den gamle Thingstue, som Lensmand Torkel Villand byggede, vistnok 

Landets ejendommeligste og stilfuldeste Thingstue. Nærved staar gamle Gretestugu, opført af 

overmaade svært Tømmer. Her paa Sundre var det Hans Nilsen Hauge sad i Lensmandsarrest, 

da han blev hentet ind i Dansestuen og Lensmandskonen vilde danse med ham. Ja, hvis de vil 

danse den Slaatt, jeg vil, svarte Hauge. Og det vilde de. Da de var komne i Stilling ferdige til 
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at træde Dansen, satte Hauge med al sin Begejstrings Varme og Kraft i at synge den gamle 

Salme Nu bor ej Synden mere Med Magt og Herredom Udi vort Kjøt regjere Men daglig 

kastes om, og derpaa holdt han en alvorlig og rystende Præken, saa det blev ganske slut med 

al Lystighed, og alle sagde, at slig Dans havde de aldrig været med i. Den af Ild og Kraft 

fyldte Bodspredikants Ord slog ned i Hjerterne som Lyn, der traf og tændte Hjertevarme hos 

Tilhørerne.  

Fra en Gaard paa Sundre var Far til Sognepræst Storthingsmand Chr. Knu sen, Grosserer Aug. 

Knudsen i Drammen og C. A. Knudsen, som nu er rejsende for Drammens Smørfabrik. 

Faderen kom til Drammen som Arbejder, og hans Børn har slaaet sig fram til stor Anseelse. 

Prestens Navn er endog kjendt lagt utover Landets Grændser. Aug. Knudsen er en af 

Drammens ledende Mend. C. A. Knudsen er ogsaa en kjendt og dygtig Forretningsmand.  

Fra Sundre gik jeg Onsdag nordover, var ikke paa Gaardene Hus, Leksvold, Stave og Rime, 

da alle var ute i Slaatten. Paa Fly var jeg nedi Gaarden men traf kun en døvstum. Der bur 

Kommandersergeant Hammersboen. Hans Søn Rime er Lærer ved Arendals off. Almenskole. 

Paa Stave staar Staveloftet, som har staat der siden for Svartedauen i 1324. Derfra var Lærer 

Stave her i Byen. 

«Nu skal jeg snu». Nu 1901 Vol. 6 Nr. 4 
Vangen 

Noss 

Evjen 

Bakko 

Skattebøl, Sandåker, Breie 

 

Jeg strevde i f. No. med Slagtzmaal, Folkesagn, Melkeprim og Rømmebrød, Goddage i 

Hotellet, Manuskript og andre Delikatesser, saa jeg rent glemte Topografien. Jeg skal derfor 

her give en kort Skildring af Landskbet i Aal. Ved Guldhaga deler Aals Dalføre sig i 2 Grene. 

Den østlige Gren er den Dal, som jeg først berejste. I den ligger ester hverandre Grenderne 

Vaatndalen, Levvel og Vats. Paa Tilbagevejen gik jeg ikke denne Dal igjen helt fram til 

Guldhaga men tog over Aasen fra Sandelien til Øveraal og kom saaledes fram i Hoveddalføret 

i Aal. 

 

Øveraal ligger oppaa Lien, ikke nede i Dalen. Nordenfor Øveraal ligger Sidedalføret 

Kvindegaardslien omkring Aaen Kvinda. Mellem Kvindegaardslien og Levvel ligaer en 

Seteraas Der er bare vel en Times Gang over Aasen, naar man ikke kviler paa nogen Støl. Ret 

i nord for Kvindegaardslien ligger Stølerne til Strond. Tune, Sandaker og Bækkestad. 

 

Lidt længere nord ligger Gaarden Knutsgaard Noss's Langstøl Mjaavatsstølen, hvor Erik Nos 

har ladet bygge baade stort og fint, saa der er en vakker Fjeldhejm. Naar hans Sønde, som er 

ute i Verden, er hejme paa Besøg, bur de gjerne der borte en Tid. I Jagttiden bur vel ogsaa 

undertiden Jegere der. Erik har kjøbt Jagtretten af Granderne i en stor Omkreds. 

 

Nedenfor Øveraal ligger Grenden Neraal. Der er Sundre, Præstegaarden og Kirken, søndenfor 

ligger Ulshagen og Gudmundsrud, nordenfor Gaardene Hus Leksvold, Stave, Rime og Fly. 

Gaardene ligger tet, der er stejnfuldt i Lien men god Jord. 
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Vangen 

Fra Fly gik jeg Onsdag i den syvende Uge efter Pinse til Vangen, et Bruk, som ligger nær 

Kvinda, hvor den rinder ut i Storelven. Paa Vangen har Ole Strand bygget sig en vakker 

Hejm, en stor toetages Stuebygning og Uthuse til. Borti Kvinda har han Fabrik, som drives 

med Vaskraft. Strand var i sin Ungdom i Amerika og blev der en flink Mekaniker. Efter nogle 

Aar drog han tilbage til Fedrelandet og arbejdede en Tid ved Jacobsons Verksted i Torvgd. 

Men saa drog han helt hejm til Aal, blev gift med en Datter af Lensmand Steensen i Hol, 

opførte en liten Fabrik i Kvinda og begyndte at fabrikere hallingdalske Landbruksredskaber. 

Byggede sig Hejm nærved gjorde han samtidig. Fabriken er eftervert bleven utvidet og gaar 

godt. Han fabrikerer mest Ljaaer, Ploge og Harve og andet af de almindeligste 

Gaardsredskaber.  

 

Landbruksmaskiner kan han ikke lægge ivei med. Der er nok endel Gaarde i Aal, hvor man 

bruker Slaamaskine og Hesterive, men de faaes fra Byen. Der er ikke saapas Marked, at det 

kan lønne sig at gjøre sligt deroppe. Hr. Strand fortalte mig, at der nu i hele Aals gjæld kun 

skal være igjen en eneste Treplog. Han agtede at faa fat paa den for at bevare den for 

Efterverdenen. Forhåbentlig vil han ogsaa finde en Træharv til Opbevaring. Med Hensyn til 

Maskiner vilde det vist lønne sig, saa dyr og vanskelig at faa som Arbejdshjælpen deroppe er 

nu, om 2 eller 3 Grander slog sig sammen om Slaamaskine m. m. Der er megen Eng, hvor 

Maskinen aldrig kan brukes, da der er for ujevnt og stejnfuldt, men man kunde dog spare 

mange Dagpenge til Slaattekarer ved at bruke Maskine paa de 

jevne Stykker. Og af dem er der dog mange. Maskinen koster nok, men saa vil den hverken 

have Dagpenge eller Kosthold. Den er en tru og nøjsom Tjener. 

 

Jeg traf Hr. Strand borti Fabriken og blev straks med ham hejm, hvor jeg blev trakteret med 

hejmebrygget, utmærket godt Øl og Kaker til. Kristianiaaviser fik jeg ogsaa se hos ham. Ole 

Strand er en meget intresseret Mand og følger godt med, men han har aldrig lagt sig opp i 

nogenting i Bygden, passer kun sin Fabrik og sin Hejm samt sin Fele. Han har ogsaa bygget 

sig en liten Hejm bortpaa en Støl, og han vilde nu med sin Familie dit for at kvile og fiske en 

Uges Tid eller to. Det var ikke saa travelt i Fabriken nu midt i Slaatannen. Strand er førøvrigt 

min Abonnent. 

 

Noss 

Nu gik jeg over Kvinda og op Lierne til Nos. Der kjendte jeg Vejen, for jeg budde hos Erik og 

Barbo paa Nos, da jeg var deroppe og skrev „Hallingdal og Hallingen." Oppaa den store Sal i 

anden Etage var der henrivende vakker Utsigt, lyst og let og derfor utmærket godt at sidde og 

skrive. De gamle er nu døde for 7—8 Aar siden. Den unge Eriks Hustru Sissel, som var fra 

Skattebøl, var ogsaa død, siden jeg budde der, og Ejrik er gift op igjen med Tollejf Strands 

Datter. Hans Søn Lars er gift med en Datter af Nils Holto og har halve Gaarden.  

 

Jeg traf Erik hejme, og jeg blev trakteret med Kaffe og al den gode Hallingmad, som tænkes 

kan. Erik fornyede sit Abonnement paa „Nu", og jeg tilbragte en særdeles hyggelig Time der. 

Erik fortalte mig forskjelligt nyt om kjendte. Hans Søn Anfin Evjen var netop bleven ferdig 

fra Handelsgymnasiet og havde været saa heldig lige efter sin Afgangsexamen at faa Plads i 

Livsforsikringsselskabet „Jdun". Han havde begyndt Arbejdet der straks uden at tage Ferier 

efter Examen.  
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Evjen 

Ætten Evjen er vel omtrent den største og bedst kjendte Æt i Hallingdal. Egentlig stammer 

den fra Gulsvik. En Kolbjørn Gulsvik var kommen fra 

Ringerike, og der gaar Frasagn om, at han skulde være Anna Kolbjørnødatters Søn. Det er 

dog ikke endnu bevist, men det er sandsynligt, at det er samme Kolbjørnnavn. Af hans Børn 

kom der en til Buøyen ved Krør, en til Kaarmo og en til Hovthun i Gol.  

 

Af senere Led paa Gulsvik kom der Heje, Sevre og Berg i Nrs. Af Hovthunsbørnene blev 

Guttorm hejme. Han var Hans Hauges Ven, og Hauge havde fast Kvarter paa Hovthuno. En af 

Sønnerne fik Haga og en Braaten i Hera, Halgrim kom til Evjen og blev Lensmand i Nes, 

budde paa Rud. Paa Svenkerud 

i Nes og Sando og Sørbøen i Aal var der ogsaa af det samme Folk. Erik Evjen, som ogsaa var 

en af Hovthunssønnerne havde mange Børn, men der var forholdsvis smaa Kaar.  

 

En af Sønnerne, Halgrim, begyndte som Vejarbejder, da Vejen over fra Hemsedal til Lærdal 

bygdes. Han tog Vejstykker paa Akkord og tjente bra. Drev saa lidt Fæhandel, begyndte 

derpaa med Skreppen bortpaa Vestlandet og lagde op endel Dalere, for vakkert med det, han 

slejt ihop. Nu havde der ikke indtil denne Dag været nogen Tømmerhandel i Hallingdal. Man 

tog til Husbehov forøvrigt fik Skogen staa svær og grov indover alle Aaser. Men saasflog 

Halgrim Evjen til at kjøbe en del Skog for sine Penge. Samtidig begyndte Rømcke, der kom 

til Nes som en fattig Handelsbekjent, samt Mads Strand i Krøshera at kjøbe Skog, og alle tre 

gjorde glimrende Forretninger. Evjen anlagde Sagbruk med stort Lager og Kontor i 

Drammen, kjøbte Skog paa Skog opover Hallingdal, Numedal og Valdres, borti Solør og helt 

langt indi Sverige. Han var Millionær, da han døde. Han var Ungkar, og hans Sønde fik store 

Arvebeløb.  

 

Den ene Bror var Erik Evjen paa Nos, den anden Knut Evjen paa Rud i Nes, den tredje Ole 

Evjen paa Strøm ved Drammen. Brødrene drev sammen med Halgrim og blev rike Folk de 

ogsaa. En Søster havde Gaarden paa Evjen og en blev gift til Ejdal i Nes. Af Børnene paa Nos 

har Erik Gaarden hejme, den eldre Halgrim var fast knyttet til Trælastforretningen i Drammen 

fra sin Ungdom af. Ole Evjen paa Strøm var sammen med ham. Evjens eneste Datter Kirsti 

Evjen, blev gift med Gudbr. Onsager, Søn af Garvermester Onsager her i Byen, og da O. 

Evjen trak sig tilbage, overtog Onsager hans Del af Forretningen, og D'Hrr. H. E. Evjen og G. 

Onsager driver nu sammen den store, landskjendte Forretning i Drammen. De har ogsaa 

anlagt og driver Drammens Smørfabrik. De passer sammen som David og Jonathan. Firmaet 

heter Evjen Co. Den tredie Søn paa Nos er Doktor Halgrim Evjen i søndre Aurdal. Han er gift 

med en Datter af Knut Evjen paa Rud. Doktor Evjen er en meget energisk Mand og har bl. a. 

arbejdet ivrigt for Jernbane gjennem søndre Aurdal.  

 

Af Døtrene paa Nos er en gift med Thorlejf Breje og en med Erik Sando, begge i Aal. En var 

gift med Kand. filos. og Landstormskaptejn O. Kjorstad, der længe har været Lærer ved 

Borgerskolen her. Hun er død men efterlod sig flere Børn. En var gift paa Hove i Aal. Hun 

døde ung, ligesaa en Bror, Anfin, der var i Forretningen i Drammen. Af Knut Evjens Børn er 

Halgrim hejme, Jørgen Evjen var en Tid Overretssagfører i Nes og budde paa sin egen Gaard, 

den idylliske Smedsgaard. I 1900 flyttede han sin Forretning hid til Byen, hvor han har 

Kontor i Torvgd. 1, en ualmindelig jevn, grej Mand, der vinder sine Kunders udelte Tiltru.  
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To af Døtrene paa Rud er gift med hver sin Hr. Kjorstad i Valdris, en er gift med 

Skolebestyrer Kand. filos. Fretheim, der driver Buskeruds Amts praktiske Jenteskole ved 

Skotselven paa Eker, og en med Landhandler Peter Svenkerud paa Nes. Af Børnene paa 

Evjen er en hejme, er gift med Henrik Kierulf, og en er i Røken. Kasserer Olstad ved det 

elektriske Sporveisselskabet her er hendes Søn. Og af Børnene paa Ejdal er Arne Bonde paa 

Ejdal, en Datter er gift med Knut Berg paa Kolsrud, en med Hotelejer Ganderud paa Vik i Flø 

og den yngste med Overretssagfører Jorde i Nes.  

 

Som man ser, er denne Æt strødd utover hele Dalen og enda videre som Stjernene paa 

Himmelen. Det er sjelden, en hel Æt er kommen sig saa jevnt fram. Men det var gamle 

Halgrim Evjen, som tog det første og tyngste Tak for 

at løfte dem op. Derfor hedres han ogsaa inden hele Ætten.  

 

Barbo paa Nos, Eriks Hustru var fra Roen i Gol, et lite Bruk. Hun var vokset op i smaa Kaar, 

men hun stammede uten tvil fra godt Folk, for det var en gjæv Kone. Endnu paa sine gamle 

Dage havde hun Evnen til at styre godt, og der kom ikke Ugreje paa den Haspe, som Barbo 

paa Nos havde under Hender. Rik var hun og stort styrte hun, og skjøndt Folk kom og gik paa 

Nos hele Dagen, gik ingen, hverken rik eller fattig ut, uden at have nydt Gjæstfrihed i hendes 

Hus. Aldrig havde hun det travlt men alt fik hun gjort, det meste for andre.  

 

Knut Evjens Hustru, Ambjørg, er fra Jorde paa Nes, Overretsagfører Jordes Farsyster. Det er 

en jevn Kone med et stille og fornemt Vesen, et udenærket Hoved med mange Interesser. Hun 

skulde i sin Ungdom være Dalens veneste Jente, forteller den ældre Slægt. Gjestfrihrden og 

Livet forøvrigt er paa Rud som paa Nos. Man kan med al Ret sige om begge disse Huse: Der 

bur gjæve Folk.  

 

Bakko 

Ut paa Efdan forlod jeg Nos. Jeg skulde været borte paa de andre Gaarde Nos, især paa 

Bakko, hvor Datteren paa Skarsgaard er gift, Søster til Hustruerne til Slagterborger Rønning i 

Strømsv. 47, Fabrikant Olsen i Normansgd. 16 og Lars Thorsgaard i Sandakerv. 66. Men da 

den unge Rønning var kommen derop, saa jeg ikke havde nogen Hilsning at bringe, og heller 

ikke videre Blade igjen, fik det være. En Datter paa Bakko er hos Fabrikant Olsen i 

Normandsgd.  

 

Skattebøl, Sandåker, Breie 

Jeg gik nu ned de endebratte Lier til Strond (Strand) ved Strandafjorden. Jeg var bortom 

Skattebøl, men Thollejf var ikke hejme. Han er en af Dalens bedste Fortellere. Skattebøl 

ligger som Nos opi bratte Lien. Paa Strond er der flatere Landskab langs Strandafjorden. Jeq 

var indom paa Tejg en og flere Gaarde Strond uten at utrette noget, gik forbi Tune og Sumbrej 

men var inde hos Lars Sandåker, der kjøbte „Nu" og sammen med sin Far fortalte mig meget.  

Og saa gik jeg til Breje, hvor jeg traf Thollejf hejme. Thollejf Breje er en af Bygdens første 

Mænd, brugt til omtrent alt i Kommunen, ligesom han er med i Taxt- og Utskiftnings-

forretninger næsten over hele Hallingdal. Men nu maa jeg standse igjen denne gang og skal 

kun notere, at Thollejf Breje fornyede sit Abonnement paa „Nu". Jeg har forøvrigt nogle 

Skridt igjen opover endnu, før jeg faar snu utover Dalen. Men meget er det ikke. 
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«Vender». Nu 1901 Vol. 6 Nr. 5 

Breie 

Bækkestad 

Perstølen 

Tunehago 

Landhandler Sorteberg 

Sando 

 

Breie 

Jeg standsede sidst i Aal paa Gaarden Breje. Det var Onsdag i den syvende Uge efter Pinse. 

Jeg blev der Natten over. Thollejf Breje er, som jeg nevnte sidst, en af Bygdens første Mend 

og en af de rikeste. Han er gift med en af Døtrene paa Nos, Kristi. Siden jeg var der, var 

Husets Eldste Søn, Lars, død, og den næstældste, Ejrik, var bleven gift med Ejrik Trinteruds 

Datter, en af de vakreste i Hallingdal. Thollejf Breje er en stærkokset, rolig, ualmindelig 

koselig og meget oplyst Mand med et sundt og uhildet Omdømme. Han havde nylig faat en 

smuk Present fra sine Grander, og Granderne er dog de, man sidst af alle plejer at faa 

Hedersgaver af. Altid er der nu og da en Knute paa Traaden i Grandelaget.  

Hallingelven kommer fra Hol rindende ned i Strandafjorden ovenfor Brejefjeringen. I gammel 

Tid var der Bru over deroppe, men den var for lenge siden bort revet af Flaumen. Nu har de 

fleste i Grenden sine Støler og Skoge bortenfor Vatnet og Elven, og det var derfor et brysomt 

Arbejde bestandig at fragte alt over Aaen der oppe. Men saa tog Breje fat og fik de andre 

Grander med, saa man atter fik Bru over. Den er sver, flere hundrede Meter lang, og jeg synes 

huske, at bare Materialet til den kostede 1600 Kr. Men da den var færdig, var alle Grander 

glade, og den anden Dag i Ejrik Brejes Bryllup traadte Lærer Bækkestad paa samtlige 

Granders Vegne fram og overrakte Thollejf Breje et Dusin Sølvtheskeer i Etui ledsaget af en 

af alle Grander underskrevet Adresse med Tak for Hr. Brejes kraftige Arbejde for Brusagen, 

som man havde talt om og ofret gode Dusker for i en Menneskealder uten at komme længere. 

Thollejf Breje er fra Skattebøl. 

Det er en Æt, som er kommen sig godt fram. De var 4 Brødre. Den ene Thollejf har 

Ætsgaarden paa Skattebøl. En Bror er nuværende Skifteforvalter Skattebøl her i Kristiania. 

Han gjennemgik Asker Seminarium og blev derpaa Lærer ved Drammens Latinskole, hvor 

han begyndte at læse til Artium. Han blev Student og leste derpaa Lovkyndighed, blev Jurist 

og nedsatte sig som Sagfører paa Nes i Hallingdal, hvor han blev gift med den grundrike 

Landhandler Rømckes Datter. Saa blev han Storthingsmand fra Buskerud og en Tid efter 

Sorenskriver i Hallingdal. Han kjendte Dalens Forhold ut og ind, var en rolig, bestemt, kraftig 

og ualmindelig højagtet Embedsmand deroppe. Ifjor blev han befordret til Skifteforvalter her, 

og det er ikke usandsynligt, at denne dygtige Mand vil ende som Amtmand. 

Den fjerde Bror gik ogsaa den akademiske Vej og blev Theolog, derpaa Personelkapellan i 

Aal hos Sognepræst Heyerdahl, hvis Datter han Ægtede, blev saa Sognepræst i Flakstad i 

Lofoten og derfra befordret til Gol. Fra Gol flyttede han for nogle Aar siden til Amerika, hvor 

han blev Præst i en Menighed af Hallinger. Skattebøl var en meget dygtig og nidkjær Præst. 

Thollejf Skattebøls Son er ogsaa rejst ut i Verden, gik efter Artium ind paa Krigsskolen og er 

nu Infanterikaptejn i Bergen. Kaptejn Skattebøl bur i Bergen og er gift der. Kristi Breje var 

paa Langstølen Halddalen helt bortimod Skurudalen, paa Vestaasen. Datteren Sissel var med 
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hende. Døttrene Mari og Margit samt Sønnekonen paa Gaarden stelte hejme og stelte godt. 

Jeg levede som en Prins. Om Kvelden var jeg en Tur nord til Underberget, hvor Lærer 

Bækkestad bur og har en pen, velflidd Gaard og Hejm. Jeg traf Hr. Bækkestad borti 

Gamlestuen, hvor han og hans Søn holdt paa at dreje Vognhjul. Den unge Bækkestad har 

været i Byen i Hjulmakerlære og driver nu Hjulmakerforretning hejme. En af Døttrene er 

Lærerinde borti Valdris. Jeg blev straks med Bækkestad ind i Nystuen, som var opført, siden 

jeg var deroppe. Jeg blev trakteret med Kaffe og den bedste Hallingmad, og Hr. Bækkestad 

blev min Abonnent. Bækkestad er en ualmindelig dygtig og grej Lærer, en energisk 

Jordbruker, Maalsmand, Kommunemand, Farmand i Skolestyret, en Mand med Indflydelse 

blandt det Folk, hvis Børns Lærer han er. Jeg blev budt Natteherberge her, men nu havde jeg 

alt med Tak modtaget Tilbud om Natteherberge paa Breje. Jeg gik saa tilbage til Breje, hvor 

jeg fik en utmerket Kveldverd borte i Nystuen, en kvitmalet, toetages Bygning, hvor alt er saa 

pent og fint som i en Statsministerbolig. Jeg fik en god Seng ovenpaa der og sov til langt ut 

paa Morgenen.  

Bækkestad 

Torsdag gik jeg saa forbi søre Underberget op til Gaarden Bækkestad, hvor jeg aldrig før 

havde været. Den ligger op paa Aasen med endebratte Fjeldstupet ned til Brejegrenden og 

med stejle, løvklædte Fjeldet ovenfor. Der er en flat Lejn i Fjeldet, hvor Gaardene ligger, og 

der er henrivende Utsigt deroppe bortover store, vide Fjeldemarker. Paa den søre Gaard blev 

jeg trakteret med Kaffe og Melkeprim, og Aannajenten der, Anne Halvorstølen, kjøbte „Nu". 

Saa gik jeg til nordre Gaard, hvor Manden er en Bror af Lærer Bækkestad. Sønnen der, Ole H. 

Bækkestad, blev min Abonnent, og jeg blev bevertet med det bedste Hallingtraktement. 

Kaffe, Melkeprim, Spekekjøt, Smør og Ost og Kake. Ole Bækkestad tilhører 

Sanitetskompaniet og agtede sig herind for at blive Sanitets-Underofficer. Deroppe fik jeg 

vite, at Lærer Bækkestad Kvelden forut, straks efterat jeg var gaat, havde hugget sig meget 

stygt. Brorsønnen, som er kyndig i Forbinding, var bleven hentet der ned og havde forbundet 

ham. Noget varigt Men af Saaret skulde han ikke faa, men Blødningen havde taget haardt paa 

ham.  

Breie 

Da jeg fra Bækkestad kom ned til Breje igjen, traf jeg ogsaa Guri Breje, den yngste Datter 

der. Hun var om Natten kommen hejm paa Feriebesøg fra Notoddens Seminarium. Guri skal 

blive Lærerinde. Da jeg sidst var deroppe, var hun bare en liten Smaajente, som hang i Mors 

Skjørt, og nu var hun rundet op til en stor, slank Dame. Tiden er en flittig Smed, sender en 

efter anden af den færdige Slægt ind i Evigheden og former en ny Slægt, kviler aldrig. Jeg 

spiste nu Middag og tog det roligt, var op til Underberget, hvor Datteren paa mellemste 

Gaard, Ragnhild, kjøbte „Nu". Da Sønnen paa Gaarden, Ole O. Underberget, kom ind, blev 

han min Abonnent. Paa søre Gaard utrettede jeg ikke noget.  

Brejegrenden ligger vent til paa Volde, som helder jevnt ut mod den vakre Strandafjord. 

Hinsides denne er der en frodig Skogli, ligesaa ovenfor Grænden. Aasen der er meget brat, og 

Vejen op til Bækkestad er brat som en Stige. Der saa jeg for første Gang Løjpestreng. En svær 

Staaltraad var lagt fra Aasen og ned til Tunet paa Underberget. Paa denne Streng hængte man 

Høj, Ved, Tømmer, og med rasende Fart kom det rindende ned paa Gaardspladsen. Det er 

ikke fleresteds i Hallingdal, man har Løjpestreng. 
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Perstølen 

Jeg havde tænkt at rejse til Sundre om Kvelden. Men jeg blev buden til at være over paa 

Breje, og der var saa triveligt, at jeg blev i Ro. Jeg var om Efdan en Tur nordover Grenden 

med de Blade, jeg endnu havde igjen. I Perstølen traf jeg Folket ute paa Højing. Skrædder Per 

Perstølen kjøbte „Nu". I de andre Bruk traf jeg ikke Folk hejme, før jeg kom til Dokken. Nils 

E. Dokken blev min Abonnent. Han har solgt Gaarden og bygget sig en net liden Kaarstue. 

Han var meget glad over en Gave, han netop havde faat sendt fra en Søn i Amerika. Pastor 

Laa, som var hejme paa Besøg, havde havt Gaven med til ham. Paa nordre Dokken kjøbte 

Margit Aslesen ,Nu".  

I Tangaviken var Folket ute og saa gik jeg nordover Granskogen forbi Øjen og til Odden, det 

sydligste Bruk i Hol. Hans Vebjørnsen Odden kjøbte mit sidste Blad, saa nu var jeg raka Fant, 

havde ikke Fligen af et Blad igjen. Det var første Gang, min Mappe var ganske tom. Noget at 

rejse til Hol med havde jeg saaledes ikke, og desuten rejste nu alle Folk paa Fjeldet forat slaa, 

saa der var lite at gjøre i Bygden i Hol nu. I Odden snudde jeg derfor for Alvor. En Søn i 

Odden var hejme fra Døvstuminstitutet. Han leste særdeles godt, men man maatte tale 

Bogmaal med ham, Hallingmaalet havde han vanskeligt for at forstaa, naar han paa Munden 

skulde se, hvad andre sagde.  

Breie 

Jeg gik tilbage til Breje, kom der meget tidlig paa Kvelden og havde nu Kvile og Goddage. 

Thollejf fortalte mig adskilligt gammelt, bl. a. meget af Skattebolsættens Historie. 

Skifteforvalter Skattebøl skal forøovrigt ved Granskning i Riksarkivet have utarbejdet en 

Ætstavle, som gaar meget langt tilbage i Tiden og har med alle Grene. Ætten er fra Rime. Det 

var Skattebøls Far, som kjøbte Skattebøl. Før ham havde Ætten et Par Led budd paa Nos. Idet 

jeg nævner Nos, skal jeg rette og fuldkomliggjøre Meddelelsen i f. No. om Ætten Evjen. 

Halgrim, Ejrik, Knut og Ole Evjen havde to Søstre i Rukkedalen, en paa Ejdal og en paa 

Engen. Børnene paa Engen var: Arne Engen, som er gift med sit Søskendebarn Kristi Ejdal og 

bur paa Ejdal. Halgrim Engen, som bur paa sin Gaard Nordby i Skauger nært ved Drammen. 

Han er gift med Ingebjørg Rudningens Datter i Nes. En Datter er gift med Knut Berg paa 

Kolsrud i Flø og en med Hotelejer Ganderud paa Vik i Flo. Børnene paa Ejdal var: Kristi, som 

er gift hejme. Mari, som var gift med Kolbjørn Berg og budde paa Valshaugen paa Modum. 

Han og alle Børnene paa en nær er øode af Tæring, og Enken med sit eneste gjenlevende Barn 

bur nu her i Byen. Fru Margit Jorde, Overretssagfører Jordes Hustru paa Nes. Halgrim Ejdal, 

som har været i Amerika og nu bur her i Byen, gift med en Nordlandsdame. Ole Gislerud i 

Flø, gift med en Datter paa Berg. Halgrim Evjens Søster paa Evjen havde foruten den Datter, 

som bur hejme, følgende Børn : Erik Evjen, hans Hustru var fra Kjednbal i Gol; han bur nu 

utpaa Eker, havde lenge Gaard paa Rotnejm. En Datter kom til Olstad i Røken; foruten 

Kasserer Olstad ved den elektriske Sporvej er ogsaa Klokkeren i Røken hendes Søn. En af 

Døtrere paa Evjen, gift i Gol, kom til Bjørnstad i Røken. De har 10 Sønner og 3 Døtre, har 

snart befolket hele Røken med Bjørnstad'er. De er Mænd og Koner paa de bedste Gaarde 

derborte; en er Slagterborger paa Grønland og en Underofficer paa Horten.  

Til sidst en Rettelse: Jeg sagde, at to af Døtrene paa Rud i Nes var gift med hver sin Hr. 

Kjorstad. Det er de ikke saa ganske. Den ene er gift med Arne Kjorstad, men den anden med 

Kjorstads Onkel Arne Refling. Begge bur i Nordre Aurdal, er blandt Bygdens bedste Folk. 

Det er vel 60 Aar siden gamle Halgrim Evjen som den første af Børnene tog ut i Verden med 

to tomme Hænder. Og nu er Ætten saa stort og godt forgrenet. Der gror meget paa 60 Aar, 
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naar Folk lager i og Lykken er med. Som vi sad paa Breje om Kvelden, kom Thollejfs 

Husmand ind. Han syntes, Gresset var for ungt endnu hejme til at slaaes og vilde derfor gjerne 

faa gjort ifra sig sit Pligtarbejde paa Gaarden. Men Thollejf syntes ogsaa, at det var tidligt 

endnu og Gresset for friskt. Aa e sku no taka de tolugt, daa. sagde Husmanden alvorligt. Han 

skulde give sig gode Stunder og ikke gjøre saa stor Skade paa det friske Gres. Alle saa paa 

hinanden og smaalo. Saaledes kan Hallingens Vid og Lune komme, stilfærdig men godt 

tilspidset. 

Tunehago 

Fredag Morgen men ikke egentlig i Otten KI. var vist mindst 11 gik jeg endelig fra Breje. Paa 

Sørvejen gik jeg opom til Lars T. Sandaker, som blev min Abonnent. Han og hans gamle Far 

Thollejf fortalte mig mange Folkesagn og der til meget om Hagaspøkeriet. Paa Tunehaga 

spøkte det nemlig lenge og fælt i 40-Aarene. Jeg skal fortælle det utførligt siden. Meget af det 

fik jeg paa Sandaker og en hel Del har Toldbetjent Sønderaal her i Byen fortalt mig om det. 

Jeg blev trakteret paa Sandaker med Kaffe, Melkeprim, Rømmebrød, Goro, Spekekjøt og al 

anden Herlighejt og gik saa op til Tune for at faa mere om Hagaspøkeriet.  

Landhandler Sorteberg 

Men Fortelleren var borte, og nu gik jeg rake Vejen i et Skejd til Sundre, hvor jeg først var 

indom i Handelsforeningen og talte med Bestyreren, Sergeant Hefte, en ung men dygtig 

Mand, der allerede er Kommunemand. Saa gik jeg ned i Butiken til Landhandler E. Sorteberg, 

som jeg nu traf hejme. Hr. Sorteberg har arbejdet sig op fra ingenting, var først længe 

Handelsforeningens Bestyrer, begyndte derpaa for sig selv og har nu oparbejdet sig en stor 

Forretning. Det er ogsaa en ualmindelig gløg Forretningsmand. Han nyder stor Tillid blandt 

Bygdefolket, og især har hans Raad stor Vægt blandt Folket i Vaatndalen, Levvel og Vats. 

Han er ogsaa selv Vaatndøl. Jeg blev buden bort i hans smukke Hjem sør for Butiken, et nyt 

Tømmerhus med de koseligste Rum man kan tænke sig. Jeg blev trakteret med alt det bedste 

fra Dalen og Byen. Sorteberg er Enkemand. Hans Datter, som er gift med Sergeant Strand, var 

med sine Børn hejme og styrte hans Hus. Han sagde selv, at de stelte saa godt for ham, at de 

ikke vidste, hvor godt de vilde gjøre det. Og det er vist sandt. Ligesan sandt er det, at han ikke 

ved, hvor godt han vil gjøre det for dem. Og naar det er saa paa begge Sider, maa Hejmen 

blive trivelig.  

Strand driver Butik i Vaatndalen, nedenfor Tvejto. Efter Trakteringen var Hr. Sorteberg med 

mig op i Skogaasen ovenfor Sundre og viste mig Skrædderulen. Vi klejv opigjennem Urder 

og Bergklyper, og endelig fandt han Ulen. Endel Tyve havde i gamle Dage Tilhold deroppe. 

Derom skal jeg fortælle siden. Der var et Rum langt indi Ulen, og over den dannede store 

Stejne en Glugge i Loftet, saa der kom Dagslys og Luft ind. Hr. Sorteberg fornyede sit 

Abonnement paa „Nu", og saa labbede jeg forover Vejen.  

Ut paa Efdan kom jeg til Landhandler Qvelprud, hvor jeg ogsaa var paa Op vejen. Han 

fornyede sit Abonnement paa „Nu", fortalte mig ogsaa Ole Sata kom der, og da han traf mig i 

Butiken, sprang han straks hejm efter et gammelt Dokument, som gav den interessante 

Oplysning, at der har bod en Lensmand paa Kroshaug. Han hed Torjus Finnesgaardsætten og 

gjennem den endel af Tufteætten er kommen fra Tormodsgaard i Aal, og da man har Navnet i 

denne Æt, kan det antages som sikkert, at de stammer fra Lensmand Torjus Kroshaug. Hr. 

Qvelprud lovede at sende mig Dødsfald fra Aal, og det har han trulig holdt.  
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Sando 

Jeg gik derpaa opom Sando, hvilket jeg lovede, da jeg rejste opover. Erik Sando var paa en 

Takstforretning uti Gol, og Guri var paa Stølen Guldhagastølen, som ligger paa Vestaasen ad 

Rukkedalen til. Datteren Mari var hejme. Hun var Smaajente, da jeg sidst var der, men var nu 

rundet op til en stor og ven Jente, dertil utexamineret Mejerske. Jeg blev gjeftfrit trakteret med 

alskens god Mad og Drikke og gik saa forover Moerne -til Torpe. Jeg tog ind i Tuftes Hotel, 

hvor jeg fik Kveld værd og en god Seng. 

 

«Op og ned ad Bakke». Nu 1901 Vol. 6 Nr. 6 

Tuftes hotel i Torpo, OH Satas forretning 

Nyhus 

Skjerping, Oppheim, Helling 

Sire 

Mehus 

Opheim 

Underåsen 

Opheimshaugen 

Barskrind 

 

Tuftes hotel i Torpo, OH Satas forretning 

Fredag i den syvende Uge efter Pinse vaagnede jeg i Tuftes Hotel i Torpe, spiste en god 

Aabit. Prisen var overmaade rimelig. Fru Tufte holder paa at bygge til Hotellet endel paa 

Sørsiden. Jeg gik nu bort i Butiken til O. H. Sata den yngre. Sata er Bror til Ole Sata, som har 

Ætsgaarden i Aal. O. H. Sata har paa Hallingers Vis drevet meget med Handel, budde en Tid 

paa Haahejm i Levvel, kjøbte derpaa den store, gilde Gaard Nubgaarden i Torpe, en af øvre 

Hallingdals bedste Skoggaarde. Der driver han nu Landhandel. Jeg har ogsaa hørt ymte om, at 

han vil bygge et Uldspinderi nede i en Fos i Storelven. Der avles megen Uld i Hallingdal, og 

man rekker ikke at spinde alt om Vinterkveldene, saa man maa sende en del utover til 

Spinderier paa Østlandet. Sata trakterede mig med en Flaske Brus og Kaker til, blev derpaa 

min Abonnent. Han har opført en stort Krambubygning oppe ved Almandvejen. Det er en 

meget driftig Mand. Nubgaarden er oprindelig Halvdelen af Gaarden Torpe. Den første Mand 

som byggede den, hed Nup.  

Nyhus 

Fra Ole Sata gik jeg op til Nyhus. Gaardene ligger her tæt sammen paa ganske flate Moer 

under den endebratte Li. Husene er brunbrendte af den stærke Solstejk mod den bratte 

Solbakke. Ingensteds er Vægene svidd saa svartbrune som i Torpegrenden. Solen brender den 

lange Sommer til ende, og der komme sjelden et Vindpust. Husene er paa de fleste Gaarde 

gamle men velskjødte. Solstejken har gjort Stokkene haarde og uslitelige som Jern. At de kan 

raadne er der ikke Mulighed for. For den Sags Skyld kan de staa til Dommedag. Der er saa 

koseligt indi disse Huse, hvor Slægt efter Slægt har levet sit rolige Liv i strengt Arbjde og stø 

Velmagt.  

Halvor Nyhus er en oplyst Mand, Kommunemand, sidder i Velstand som sine Forfedre. Jeg 

traf Sønnerne, og Ejlif Nyhus blev min Abonnent. En Datter, som just var bleven voksen, da 

jeg sidst var der, en ven og lys er nu gift i Amerika. Idet jeg gik, traf jeg Halvor og talte nogle 
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Ord med ham. Det begyndte at blive travlt nu med Højaannen. Jeg besluttede at gjøre en Tur 

op i Ophejmsgrenden, enda jeg ikke havde et eneste Blad igjen.  

Skjerping, Oppheim, Helling 

Jeg var indom paa Skjerping, hvor jeg intet utrettede. En af Sønnerne paa nordre Skjærping er 

Prest i Amerika. Skjærping blev Student her men leste Theologi i Amerika. Jeg kjendte ham 

her i Byen. Fra Skjærping tog jeg fat paa de lange, bratte Lier op til Ophejmsgrenden. Der er 

nu arbejdet ny Kjørevej derop. Den er ikke saa brat som Gamlevejen. Jeg var ikke inde paa 

Lejkvold og Kolsrud, som ligger i Indsenkninger i Lien. Jeg standsede paa Helling, hvor jeg 

traf Sevat Helling nedpaa Jordet. Han og hans Søn drev med Slaatten. Han bad mig ind paa 

Opvejen, men først gik jeg til mellemste Helling, hvor H. T. Helling sammen med sin Bror 

blev min Abonnent. Sidst jeg var der, var der en Datter saa ven, at jeg har brugt hende som 

Model til Margit i min Fortælling „Ejrik Sørbøen". Antagelig var hun nu gift et eller 

andetsteds, jeg trur paa Ophejm, enten jeg har hørt det eller drømt det.  

Jeg var til nordre Helling uten at utrette noget. Manden var ikke hejme der. Saa gik jeg tilbage 

til Sevat Helling, hvor Husets vene Døtre stelte Kaffe til mig, og jeg blev ute i det lyse 

Staskammers trakteret med alle de bedste hallingdalske Herreretter. Sevat blev derpaa min 

Abonnent. Om Navnet Sevat skal jeg oplyse følgende: I Valdris budde lenge en Adelsæt 

Sevat af den gamle norske Adel fra Kong Haakon Haakonsons Tid. Sevat var saaledes et 

adeligt Ætsnavn ligesom Schanke, Galtung, Blix, Muus, Mordt, Bloch, Buck, Bjørn m. fl. 

Men Sevatfamilien blandede sig med den almindelige Mand, saa den forsvandt som Adelsæt.  

Nu er det saa i Hallingdal og antagelig ogsaa i Valdris, hvor jeg forøvrigt ikke kjender 

Forholdene stort at man aldrig opkalder nogen utenfor Ætten. Det er derfor den største 

Rimelighed for, at alle de, som heder Sevat, spredte over hele Hallingdal og Valdris, stammer 

fra den gamle Adelsæt. Nu har jeg da gjort Sevat Helling, Ole Sevatsen Ophejm og alle andre 

Sevat'er til Adelsmænd. Og saa vil ialfald de sige, at jeg er en bra Redaktør. Skulde nogen af 

Sevatætten komme sig op f. Eks. til Embedsmend, burde de gjenoptage det gamle, adelige 

Ætsnavn Sevat.  

Flere af vore gamle Adelsætter har i længere Tid siddet i jevn Bondestand, opgivet eller 

endog ganske glemt sit adelige Ætsnavn og sin Herkomst. Men saa har en eller flere inden 

Ætten gjenoptaget Navnet. Den norske Embeds- og Handelsstand tæller flere saadanne 

Navne. Med Landenanden er det, som man ved, saa, at flytter en Mand ut fra en Gaard og 

slaar sig ned paa en anden, lager han Navn efter denne sidste. Saa er det vistnok ogsaa i de 

fleste andre Lande. I den senere Tid ser man dog, at flere efter Flytningen til en anden Gaard 

beholder Ætsnavn for sig og sine Efterkommere fra sin Ættegaard. Begge Dele er rigtig og 

brugt i andre Lande omtrent som her. Men kommer man ut i Verden og ikke længere er 

knyttet som Ejer til en jordfast Hejm, til et Ætsete, da blir det nødvendigt, at Ætten holdes 

sammen ved et fast Ætsnavn, der virkelig er en Ejendom og nu ogsaa strengt juridisk 

begynder at betragtes som saadant. Det er en Ejendom, som man bør værne og hevde overfor 

andre, men først og sidst bør man hevde det, saa man ikke selv sætter Pletter paa det. Det er 

bedre at faa en Flek paa sin nye Dragt, en Fejl paa sin stolte Ridehest eller sin smukke 

Lystyacht, end at have et plettet Ætsnavn. Det er ikke alle „danede", som endnu har noget 

Begreb om det. Endog enkelte, som vil være dan nede, overser det for Mads og Moro Skyld. 

Sire 

Paa øvre Helling traf jeg Torjus Sandersen Sire, Bror til Holge Tufte. Han bur paa sin store og 
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gode Gaard Sire men han ejer ogsaa en af Hellinggaardene, og nu var han med sine Folk 

deroppe og aannede. Torjus Sire blev min Abonnent. Ligesom sin Bror er han af Dalens første 

Mænd, baade hvad Karakter og Velmagt angaar. Uten at kunne bevise det trur jeg ogsaa om 

denne Æt, at den kar holdt sig fra vor Sagatid. En af dens Forfedre, han hed Saunder 

Saundersen, kom fra Skotland til Hallingdal. Men det er rimeligt, at denne Saunder har 

stammet fra en af de norske Høvdinger, der som Vikinger drog i Leding i Vesterleden, og af 

hvilke mange før blev i Skotland, England, Irland, Nordenandie m. fl. Lande. Saa har 

Frasagnet om den norske Byrd og Stamme holdt sig, og da private Forhold bevægede Saunder 

til at drage bort fra Skotland og fra sin Slægt der, var det naturligt, at han vendte sig til Norge, 

hvorfra hans Fædre var komne. 

Mehus 

Nu gik jeg op til Mehus tæt ovenfor og traf der Syver,— Sjugurd siger man deroppe: Navnet 

er det gamle Sigurd, og det burde man begynde at skrive, selv om man lempede lidt paa det i 

den daglige Uttale. Mehus er en interesseret, meget brugt Kommunemand. Han var ogsaa med 

som Overskjønsmand ved den store Utskiftning uti Gol. Han var bleven Enkemand, siden jeg 

sidst var der. Hans Hustru var en ualmindelig gjev, gjestfri og huslig Kone, en af 

Foregangskvinderne. Den unge Datter, som nu stelte hejme, lod til at slegte sin Mor paa til at 

styre Hus. En af Døtrene var gift til Kroshaug i Aal og har altsaa faat sig en gjev Hejm. Jeg 

blev trakteret med Kaffe og alskens god Mad dertil, og Mehus bød mig derpaa Natteherberge, 

saa jeg kunde komme did igjen, naar jeg havde røktet min Dont i Grenden. Jeg modtog med 

Tak Tilbudet. Knut K. Ophejmshaugen var der og skomakreds. Han blev min Abonnent. Knut 

interesserer sig meget for god Læsning.  

Saa gik jeg gjennem Grenden, hvor Husene staar saa tet, at der lange Stykker er Gade ligesom 

i Kristiania, Levvel og andre Storbyer. Næsten overalt var man ute paa Aannaarbejde.  

Opheim 

Paa den nordligste Gaard i Rækken traf jeg Sønnen paa Gaarden, Ejrik B. Ophejm, der 

sammen med en ældre Mand blev min Abonnent. Trakteret med Øl blev jeg ogsaa. Ejriks Mor 

er Enke og driver den store Gaard. Han er ikke stort over Konfirmation alderen men er 

Odelsmanden, der har Gaarden og Tiden for sig og i sine Dage kan rekke at faa den gode 

Gaard endnu tre Gange bedre end den er. Der kan utrettes meget i et Menneskeliv, især naar 

man kan faa begynde saa godt som Ejrik B. Ophejm. Ikke en eneste Kvadratfod Jord fra 

nederst i Lierne til øverst paa Fjeldet bør faa ligge hen unyttet Korn eller Gres eller Løvskog 

eller Tømmerskog overalt. Vinden susende over frodig Eng og Aaker og Skog over hele 

Ejendommen. Det er en Livsopgave, som kan naaes.  

Jeg var nedenfor paa et Par Gaarde uten at utrette noget, gik derpaa til en Plads nord ved Aaen 

Lya. Manden der fortalte mig adskilligt, som jeg siden skal bruke. I Pladsen ovenfor fortalte 

ogsaa den gamle Mand mig et og andet, vilde ogsaa trakteret mig med Smør og Brød og 

Poteter, om jeg vilde have ventet. Han og hans vesle Sønnegutter paa 7—8 Aar holdt Hus 

hejme.  

Nu gik jeg ned til et Bruk enda nærmere Lya. Der bur unge Folk. Man den driver bare 

Husflid, har sluttet med alt andet Arbejde. Der laa Ølboller og alskens rosemålet Indbu 

rundtom. Han fortalte, at han havde solgt for flere hundrede Kroner paa et Aar til Norsk 

Husflidsforening. Men læse havde han ikke Stunder til.  
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Underåsen 

Gik saa over Lya bort til Gaarden Underaasen under Aasen siger man, fordi Gaarden ligger 

paa en ven Vold lige under den frodige Granaas. Baade Rasmus og hans Hustru var hejme, 

jeg blev trakteret med Kaffe og det bedste Hallingtraktement. Der bur af Bygdens bedste og 

mest gjæstfrie Folk. De er i nær Slægt med Ætten Skattebøl, ligesaa med Haakon Opsata. 

Rasmus Underaasens Mor var endnu lige kvik og fortalte mig flere gode Søgnu, Sagn. Lidt 

længere nede ligger Aasegaarden. Did var jeg ikke. Der budde de enslige Folk, som fik Vin af 

Oldun eller Kilden en Julekveld, da de intet havde at holde Jul med. Borti Aasen ligger Bruket 

Branden. Der var Skogbrand omkring 1750. Præsten Flor gik bedende omkring der, hvor det 

brændte, og Ilden standsede, da den kom ut til Præstens Fodspor. Der blev saaet efter 

Skogbranden og ryddet en Plads, som blev kaldt Branden. Bruket Soggla (soleglad) er ogsaa 

borti denne Aas. Bruket kaldes saa, fordi man der først ser Sole gla (Solen rinde) om 

Morgenen. 

Opheimshaugen 

Nu gik jeg opi øvre Ophejmsgrenden, hvor jeg længe enten ikke traf Folk eller ikke af mine 

Folk. Etsteds heder det Der Smeen bur. Det har ikke andet Navn. Der bur en Smed. Alle var 

hejme, men jeg utrettede intet. Men saa gik jeg bort til Tømmermand Olejf K 

Ophejmshaugen. Baade han og hans Hustru var hejme. De har en ny Stue, en net og trivelig 

Hejm og en stor, vel opdragen Børneflok. Olejf blev min Abonnent, og jeg blev gjestfrit 

trakteret med Kaffe, fersk Kake og megen anden god Hallingmad. Det var serdeles hyggelige 

Mennesker. Gik saa ned til Nils Ophejmsjordet, der sammen med sin Son Ole kjøbte „Nu" af 

mig, da jeg et Par Uger før mødte dem ved Ulshagen. Nils trakterede med Kaffe og fortalte 

adskilligt, og Sønnen Ole N. Ophejmsjordet, blev min Abonnent.  

Ole er ung, har Tiden for sig og vil med Aarene faa Gaarden til at bære tredobbelt mod nu. 

Der gror meget paa 40 Aar, og enda er han ikke 60. For nu er han under 20. Ungdommen bør 

sætte sig Livsopgaver og tage i for at løse Opgaverne. Paa nærmeste Gaard blev Henrik O. 

Gjerden min Abonnent. Han skulde sende Kontingenten siden, og den kommer nok. Han er 

Arving til en vakker Gaard og har Aarene for sig, saa han har Stunder til at fylde sin Hejm 

med Lykke og bringe sin Ættegaard til at bære i rik Fylde.  

Barskrind 

Jeg skulde ogsaa været op til Barskrind. Men det er et godt Stykke, og Kvelden kom over 

mig. Siden er Engebret O. Barskrind bleven min Abonnent. Det er en interesseret Mand, god 

til at fortælle, har en meget trivelig Hejm, vel flidd overalt. Der er et Par højst interessante 

Huse. Men jeg faar vente til min næste Tur med at fortælle om dem, da jeg ikke nu husker 

Enkeltheder fra jeg var der for 9 Aar siden. Paa en Støl har Engebret ogsaa bygget for Turister 

og Jegere. I rette Kveldverdstid kom jeg tilbage til Mehus. S. Mehus blev min Abonnent. 

 

«Jejlogutten». Nu 1901 Vol. 6 Nr. 25. 
 

Jejlogutten budde paa Jejlo i Ustedalen, paa den Gaard, hvor der nu er Hotel. Det er ikke 

lengere, siden han levede, end at de Eldste nulevende Folk mindes ham. Jejlogutten var en 

Raring. Gaardbruger, Tyv, Kjempe, Digter og Filosof, det er hele fem Haandverk. Det første 

Historien forteller om Jejlogutten, er, at han stjal en Sau, den Dag han blev konfirmeret. En 

anden Gang stjal han endel Kjød, som han grov ned i Lien ovenfor Raunsgaard. Folket i 
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Grænden samlede sig da og „gik Burgaang" efter ham. Men medens Folkemassen traskede 

om oppe i Lierne, gik han nede ved Raunsgaard og kneggede som en Fole.  

Nok engang gik man Burgaang efter ham. Jejlogutten havde stjaalet igjen; de slog Kreds om 

ham, vilde fange og denge ham. Men han var „en god Kar" (en Kjempe); han sprang paa 

Mandgarden der hvor de daarligste Karer stod, slog sig igjennem og slap unda.  

Jejlogutten tog Gaarden efter sin Fader og giftede sig med en Jente fra søre Jejlo. Faa Aar 

efter blev han Enkemand, solgte Gaarden og tog sig stort Livøre. Men han glemte aa betinge 

sig varmt Hus, og det fik han derfor ikke. Paa neste Ting var han hos Skriveren og vilde have 

Kaarkontrakten omgjort -han vilde have varmt Hus. Men Skriveren sagde, det ikke gik an, og 

spurgte, hvorfor han ikke havde sikret sig det, da han solgte Gaarden. „Nej de røgte saa her i 

Thingstuen dengang, at jeg glemte varmt Hus," svarede Jejlogutten. Man var netop da 

begyndt aa røge Tobak i Hallingdal, og Jejlogutten, som var uvant med Tobaksrøg, var bleven 

tummelumsk i Hovedet og havde derfor glemt den velsignede Husvarme.  

Da han nu ikke kunde faa Kaarkontrakten forandret, flyttede han ind i en liden Stue nedenfor 

Slaattun, men han blev snart lej af aa være der, slog af paa Livsret og fik komme tilbage til 

Jejlo, hvor han skulde bu paa Hjalden. Hans Husholdning var ikke appetitlig. En Høst skar 

han en umoden Ager, hakkede Korn og Halm i en Stamp, havde Surmelk, Briskebær og 

Briskebar ned i Stampen, kogte det alt sammen, satte saa Stampen op paa Hjalden og aad af 

dette Røre. Kogningen foregik ved Vinternetternes Tid om Høsten og Retten varede til over 

Kyndelsmesse. Men da var den sur.  

Jejlogutten spiste ligesaa godt Talg som Smør, og han byttede ofte til sig en Mark Talg mod 

en Mark Smør, naar han dermed kunde gjøre Folk en Tjeneste. Han var henfalden til aa digte 

Viser om alt muligt. En Vise digtede han om Ustedølerne; det første Vers lød saa: 

«I Ustedalen dej era store, 

 Dej kjøyre aat Kjyrkjun i Kariole,  

Kjæringje sit no me sit røe Skaut,  

Aa Mannen sitt neme som ejn Skrivar eller Faut."  

 

Ustedølerne havde netop da anskaffet sig Kjerrrer. Engang havde Jejlogutten stjaalet Rug paa 

Gaarden Aaker i Liadn. Atter gik Folk Burgaang for aa finde igjen Rugen. Men de fandt den 

ikke. Da digtede Jejlogutten ogsaa en Vise, og et Vers lyder saa: „Paal den røde han gik paa 

Truger, Dan Sjugurd Aaker han mista Rugen, Dej ledte her, men ha dej ledt lidt længer sø aa 

upp, Saa hu dej funne Rugen snupt.»  

Ustedalsvejen blev oparbejdet i hans Tid. Ved Fos i Qvisl laa der en skrekkelig stor Stejn lige 

i Vejlinjen. Man arbejdede lenge med aa faa den af Vejen, og da det var gjort, digtede 

Jejlogutten en Vise om Bedriften. En Kone paa Pladsen Magneløyne i Liadn var saa sterk, at 

hun bar en stor Sten fra Aaen op til sin Stue. Ogsaa den Daad besang Jejlogutten i en Vise.  

Saa var det hans Filosofi. Han grundede over Liv og Død, og Døden havde han ingen Lyst 

paa. Det var dejligt aa leve, «Æde Talg, stjele, tenke og digte». Omsider trudde han at have 

fundet et Middel mod Døden. Han badede næsten hver Dag baade Sommer og Vinter, og et 

Par Gange om Aaret lagde han spanske Fluer paa sit Legeme; dette, trudde han, skulde 

forynge ham, saa han for hvert Aar, som gik, skulde ynges istedetfor at Eldes. Men Døden er 
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en myndig Herre, naar den kommer; den gjorde heller ingen lang Ceremoni med Jejlogutten, 

som var syg bare en Dags Tid, og saa døde han. 

 

«Opover Aal». Nu 1902 Vol. 7 Nr. 4 

Moen 

Sevat Sataøen den eldre, farger Sataøen, landhandler Kvelprud 

Ulshagen 

Landhandler Sorteberg 

Handesforeningen, landhandler Gudsgard og Urholts hotel 

Ola Strand Vangen 

Rimehaugen 

Gjeldaker 

Laa 

Stakegard og Skalle 

GjeIdaker og Laa 

 

Moen 

Det første Sted, jeg kom til i Aal var Moen. Elling Moen var borte, men hans Hustru og 

hendes Mor var meget hyggelige Folk, som baade kjøbte mange „Nu"er og trakterede med 

Kaffe. De havde laant Bladet og kjendte det meget godt. Gik saa til nærmeste Bruk Moen, 

hvor Søster til Barbo Nos og hendes Famlie bor. Trods sin høge Alder var hun endnu frisk og 

kjek. Hun var glad som et Barn over en kristelig Bog, som hendes Søstersøn Grosserer Evjen i 

Drammen havde sendt hende. Jeg solgte „Nu" og blev trakteret med Mad og Kaffe, og de 

hyggelige Mennesker fortalte mig adskilligt om Evjenetten paa Nos Paa Morsiden. Den 

stammer fra Kjednbalbraaten i Grønlien. I Bruket Grasstaur, var Folk borte.  

 

Sevat Sataøen den eldre, farger Sataøen, landhandler Kvelprud 

Gik saa til Sataøen, hvor Urmaker S. O. Sataøen blev min Abonnent. Det er en meget 

forstandig og hyggelig Mand med en pen Hejm. Han driver et meget godt Urmakerverksted. 

Derpaa var jeg indom Farvermester S. O. Sataøen, men han var paa Aasen paa Aannearbejde. 

Hans Hustru, der er Nils Gudmundsruds Datter og Lærer Gjeldakers Brordatter, trakterede 

med godt Øl, hvorefter jeg gik til min Abonnent Landhandler Qvelprud. Han var nogle Aar i 

Arnerika, kom derfra til Kristiania, hvor han drejv en meget god Kolonialforretning i 

Homansby,' blev gift med Frk. Hoff, Søster til min Abonnent O. E. Hoff i nordre Aurdal i 

Valdris. Men saa rejste Qvelprud hejm til Aal og bygde til sig nedenfor Sando og begyndte en 

Landhandel, som nu gaar godt. Hr. Qvelprud interesserer sig, som hele Qvelprudetten, 

levende for Sagn og Traditioner, og han har altid et eller andet aa fortælle mig. Jeg blev buden 

op paa den lyse, vakre Sal og pregtigt trakteret med Mad og Chokolade, Æggedosis og alt 

optænkeligt godt. Husets Datter Ambjørg fungerede som Vertinde, da hendes Mor var borte. 

Armbjørg er nu ved Elverums Seminarium for aa blive Lærerinde. I fjor var baade hun og 

Broderen Per Qvelprud paa Amtsskolen i Flø. Efter et Par Timers Kvile og Samtale i dette 

hyggelige Hus var jeg opom Sando. Erik Sando havde netop været til Gulsvik efter sin Son 

Kolbjørn, som var kommen fra Exereermoen. De havde rejst hele Natten, sov derfor nu, 

hvorfor jeg fortsatte opover Bygden. Alle Mennesker var paa Aasen, saa der var ikke andet 

for mig aa gjøre end aa drive Vejen opover. Jeg saa, der rauk i Ulshagen og gik derfor opom 
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der. Paa derr nederste Gaard blev den hyggelige Knut Ulshagen min Abonnent. Han er fra 

Kvinnegaard og har kjøbt den vakre Ulshagen. Jeg blev trakteret med utmærket Øl og trivedes 

godt i den store, rosemalede Hallingstue. 

 

Ulshagen 

Gik saa op til Ole N. Ulshagen i øvre Gaard. Han blev ogsaa min Abonnent. Begge disse 

Gaarde ligger ligesom indi lune Kammers under Bergene, omgivne af rik Lauv- og Granskog. 

Der er umaadelig vakkert. Husets vene Datter trakterede med Kaffe, Mjølkeprim, Spekekjøt, 

Goro, Rømmebrød og Løv, og Ole fortalte mig nyt om sin Bror, Foged Ulshagen paa nordre 

Helgeland, som ogsaa er min Abonnent. Foged Ulshagen var først paa Amtsskule, tog derpaa 

Artium og blev Jurist, var en Tid edsvoren Fuldmægtig hos Sorenskriver Hekleberg i Valdris, 

kom derpaa ind i Finansdepartementet, hvor den dygtige unge Mand snart blev 

Førstesekretær og blev forleden Aar kst. Fogd Paa N. Helgeland. Han er gift med 

En Datter as den bekjendte Provst Monrad i Aal. Fra Ulshagen gik jeg en romantisk 

Vej gjennem Skog og Bergklejver til Surrdrehagen, hvor jeg solgte „Nu" baade paa øvre 

Gaard og paa Bakken ova Vejen.  

 

Landhandler Sorteberg 

Gik saa til Sundre, der er som en liten By med Kirke, Embeds- og Bestillingsmænd, flere 

Landhandlerier, to Hoteller, Bank, Kirke m. m. Der vrimlede af Bicykler, Parasoller, lyse 

Sommerdragter og al Bysens Civilisation. Jeg var indom den første Butik for aa tale med min 

Abonnent Landhandler Sorteberg. Men jeg fik høre, at han var flyttet derfra og borti sin Butik 

i Vaatndalen. Forretningen Paa Sundre havde han overladt sin Datter og Svigersøn, 

Kommandersergeant Strand. Hr. Strand blev straks min Abonnent, og jeg talte længe med 

denne hyggelige og alsidigt interesserede Mand.  

 

Handesforeningen, landhandler Gudsgard og Urholts hotel 

Derpaa var jeg opom Handelsforeningen, hvor jeg fik to Abonnenter blandt Kunderne i 

Butiken, først Erik Rimehaugen og dernæst Svejn Breje. Solgte endel gjorde jeg ogsaa. 

Derpaa var jeg indom Landhandler Gudsgaard, som betalte sin Kontingent. Han er fra 

Ringerike/Var længe Betjent hos Landhandler Nielsen paa Sundre, og efter dennes Død 

overtog Gudsgaard sammen med Sønnen paa søre Sorteberg Forretningen. Det er hyggelige 

unge Mænd, som er skabte til Kompanoner. Da det nu lej Pan Kvelden Lørdag, gik jeg til 

Urholts Hotel, hvor jeg fik Natteherberge og en god Hotelkveldverd. Ved Kveldverdsbordet 

var der ogsaa to Kristianiadamer, efter andres Sigende Døtre af Brigadelege Arbo og 

Overretssagfører Madsen. De bodde paa Holto i Kvindegaardslien og malede der, men var nu 

en Tur paa Sundre. Jeg fik et koseligt Værelse og en utmærket Seng, men der var et syndigt 

Leven af Natteløpere utpaa Gaarden der hele den utslagne Nat. Men saa tog jeg det igjen med 

Søvn Søndag til Kl. 1, spiste derpaa Frokost og saa enkelte Kristianiaaviser, af hvilke jeg 

Pellede Dødsfald og enkelte Notiser.  

 

Ola Strand Vangen 

Jeg gik saa til Vangen, hvor jeg traf Ole Strand hejme. Der blev jeg længe utover Efdan, 

trakteredes først med Vin og Kaker og derpaa med err utmærket Middag og Kaffe. 

Ole Strand var ogsaa en Tid i Amerika, arbejdede derpaa ved Jakobssons Verksted her, rejste 

saa hejm til Aal og anlagde i Aaen Kvinda en liten Fabrik, som han siden har utvidet meget. 

Han fabrikerer Ploge og Harve, Ljaaer og andre Landbruksredskaper. Hans Laajer har Marked 
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vidt og bredt utover Landet. Det er en ualmindelig dygtig, hyggelig og interesseret Mand. 

Hans Hustru, der er ligesaa hyggelig som han, er en Datter af afd. Lensmand Steensen i Hol. 

Strand har bygget sig en vakker Hejm, en stor, toetages Bygning, hvor Distriktslege Rømcke 

og siden Amtsdyrlege Nordlie har budd i 2den Etage.  

 

Rimehaugen 

Der var vent denne Søndagsefdan opi Neraal, Engene slaaede, Aakerene i Lierne gul, al den 

rike Skog i yppig Flor. Uti Kveldsøkten gik jeg op til Rimehaugen, hvor jeg traf min 

hyggelige Abonnent Erik Rimehaugen oghans ligesaa hyggelige Bror hejme. De havde alt lest 

alle de 8 ældre Numere, som Ejrik fik atpaa Abonnementet, og det var en Lyst aa høre, hvor 

grundig de havde tilegnet sig Indholdet, hvorom vi talte sammen. Jeg blev gjæstfrit trakteret 

med Kaffe, Mjølkeprim, Spekekjøt og Rømmebrød, og saa fortalte de mig en hel Del Sagn. 

Det 

er ikke saa ofte aa faa Sagn hos yngre Folk, men disse Brør gav mig hele Bunker utmærkede 

Sagn, fortalt med stor Kyndighed og Kritik. Kommandersergeant Ruud kom der ogsaa og blev 

min Abonnent. Ogsaa han fortalte mig Sagn. Hr. Ruud har længe været Kommunemand og 

Bankdirektør. Nu er han valgt til Viceordfører, en stoværdig, driftig og interesseret Mand. 

Han bor paa sin Gaard Dengjerud.  

 

Gjeldaker 

Om Kvelden gik jeg en Gjejtevej op de endebratte Lier til Øveraal og var først indom Lærer 

Gjeldaker, som just holdt Forelesning for et opmærksomt Auditorium. Fra Amerika har han 

faat forærendes et Apparat, der virker noget a la Lysbilleder, og dertil en Masse bibelske 

Billeder, som Passerer Revue i Apparatet, saa man ser alt meget livagtigt. Det var dette, han 

foreviste, og fortalte livagtig Bibelhistorie til, for en Lærerinde fra Myregaard og en del andre 

Kvindfolk. Da han var færdig med det, blev jeg buden ut i Kammerset og trakteret med Kaffe, 

Rommebrod, Mjølkeprim og Spekekjøt, hvorefter han fornyede sit Abonnement. 

 

Hr. Gjeldaker er meget over 70, men man skulde tru, han var 40, saa ungdommeligt rask og 

spænstig ser han ut. I 60 Aar har han været Lærer i Øveraal og Kvindegaardslien og nyter nu 

sit Otium,men driver endnu Gaarden. Han slog og skar og kjørte, saa det fauk omkring ham 

og var rødlet som en Konfirmand. Foruten Lærergjerningen har han været meget med i 

Kommunestel, kirkeligt Arbejde, Utskiftnings- og Taxtforretninger, saa han eren veltjent 

Veteran. Sagn kan han meget af, og han leverer meget saadant til „Vesterheimen" i Amerika, 

forat Hallingerne derborte skal saa se hejmefra, er derforHalling-Amerikanernes store Profet. 

Af de tre Slægtled, hvis Lærer han var, omfattes han med stor Hengivenhed. Det er 

næsten et Forhold som mellem Far og Børn. Sognepræst Gjeldaker i Hol er ogsaa fra denne 

Gaard, men af en anden Æt. Peter Myregaard er Præstens Bror. 

 

Laa 

Om Kvelden gik jeg op til nordre Laa hvor Ole L. Laa og hans Hustru, gode gamle 

Kjendinger, bod mig Natteherberge. Konen paa Laa havde længe været farligt klejn men var 

nu i Bedring. Den ældste as deres Sønner drog i sin Ungdom til Amerika, hvor han blev Præst 

og heter 

Opsata. Pastor Opsata var længe hejme ifjor. Han er meget afholdt i sin Menighed der borte. 

Den næstældste er hejme og sukcederer Præsten som Odelsmand paa Laa. Efter en god 

Kveldverd og en fornøjelig Samtale utover Kvelden fik jeg en utmærket Seng uti det koselige 
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Staskammers. Laa er et Fredens og Ordenens Hus par exellence. Efter Frokost om Morgenen 

bød de hyggelige Mennesker mig ogsaa Hus næste Nat.  

 

Stakegard og Skalle 

Saa tog jeg ind over Kvinnegardslien Mandag, en meget ven Fjeldgrend, lys og aaben som en 

glad, lyslett Ungmøy. Først kom jeg til Stakegaard, hvor man just stejg op efter Middagen. 

Manden der, Peder Stakegaard, blev min Abonnent, og den vakre Datter trakterede med 

Kaffe, Rømmebrød og Mjølkeprim. En as Sønnerne forekom mig aa eje en mere end 

almindelig utviklet Intelligens, og da jeg spurgte, om han havde været paa Amtsskolen, 

fortalte han, at han var Lærer. Lærer Stakegaard er ansat i Etnedalen i Valdris, men var nu 

Aannakar hejme. Fortsatte derfra til Torsgaard, hvor jeg nea Husene traf min Abonnent Ole 

Halleset, som var Aannakar der. 

 

Om Vinteren bor han i Kristiania og driver Kramhandel i Akershus, bur i Vinter i Utsigtsv. 

28. Det er en truværdig, hyggelig Mand. Hver Sommer er han i Aal som Aannekar. Opi 

Gaarden 

traf jeg Bonden, Nils Holto, en rik Handelskar, som har kjøbt denne Gaard. Han og Ole H. 

Skalle, som tjener der, slipte Ljaaer borti den stilfulde Gamlestue, der er en af Dalens 

interessanteste og værdifuldeste Huse, umalt overalt. Der er Prydelige Skib og Vraaskab, 

svært Langbord med Langbænke til, Utskjæringer og smaa Vinduer. Paa Gulvet stod en svær 

Nu. Det sømmer sig vel ikke aa spørge Leserne af „Nu" om, hvad en Nu er. Men jeg gjør det 

lel og giver Svaret atpaa Handelen. Det er en svær, rund Tømmerstok, næsten 1 Meter i 

Gjennemsnit og 4-5 Meter lang, indhulet. Naar man lægger det store Laak paa, kan ingen tru 

andet, end at det er en høvlet Tømmerstok. Den brukes til Kornbinge. Nu hejter den, fordi 

man maa langmodeligt gnu eller nu den indhul med Øks og Kniv og Høvl. Sligt gjorde man i 

de taalmodige gamle Dage. Nu gjør ingen deroppe Nuer. Faa er der ogsaa igjen as dem.  

 

Ole Skalle blev min Abonnent, jeg sagde Vært og Tjener Farvel og fortsatte til Kvindegaard, 

hvor jeg traf Manden, Thorstejn Bjella, hejme. Han er en Bror af Klokker Bjella i Torpo, en 

oplyst Mand med et Væsen saa fint og varsomt som en Statsraad. Bjella blev straksmin 

Abonnent. Saa fortsatte jeg til Rud, hvor alle var ute i Slaatten undtagen Kaarkonen Margit 

Rud, der skal kunne fortælle meget. Men hun var vist ikke i Lune. Paa Holto utrettede jeg 

intet. 

 

Min Abonnent Lars I. Sletto var Aannakar paa en af Gaardene, men de var neri Marken. Om 

Vinteren bur han sammen med Ole Halleset herinde og driver som han Kramhandel i 

Bygderne, en meget hyggelig Mand. Gik saa til Mykinghaugen, hvor den unge Mand, 

Knut Mykingshaugen blev min Abonnent, skulde sende Penge siden. Hans Hustru er fra 

Leksvold. Hendes Søster, som tjener hos Grosserer Krag i N. Juelsgd., var deroppe paa Besøk 

og var ogsaa med aa skar Aaker for aa faa mer Fjeldluft i Lungerne. Jeg var saavidt opom 

Myking, hvor Manden erklærede, at „Nu" ikke Passede for ham. Gik saa tilbage til 

Mykinghaugen og kjøbte en god Middag, som den vene Jente fra Leksvold lagede færdig. 

Varme Poteter, Smør og Ost og Spekekjøt og Soldemelk. Der er et meget pent og huseligt 

Hus. Rundt om Husene staar Prydelig, lys Lauvskog. Steg for Steg vil vist dette unge 

Ektepar streve sig fram til Førsterangs Bondefolk. 

 

Saa gik jeg tilbage, for nu havde jeg været Grænden til Endes. I. Holtorudningen 



 
Olav Sataslåtten – Hallingminne © 2019 
 

55 
 

utrettede jeg intet. Derfra er min Abonnent Slagterborger Rønning i Strømsv. 47. Han tog ut i 

Verden som Fæhandler, rejste viden omkring i Landet, Vestlandet, Østlandet og Trøndelagen, 

tjente sig op til en rik Mand og bur nu i sin vakre Gaard tæt indenfor Bygrensen, driver en stor 

Slagterforretning der. Fra Thorsgaard er min Abonnent Lars Thorsgaard i Stensgd. 28. Han 

driver en ret god Forretning med Kuer og Melkeleverance. Begge disse Mend interesserer sig 

levende for Hejmbygden og kan fortælle Sagn og Traditioner derfra. Thorsgaard var ogsaa 

deroppe i Sommer en Tur. Undervejs framover til Øveraal var jeg indom en forladt Plads, 

hvor Sevat Tvejtemoen slog for Erik Nos. 

Sevat blev min Abonnent, skulde sende Pengene siden. Erik Nos var ikke Paa sin 

Avlsgaard Kolbjørnstølenn, og jeg var derfor ikke opom der.  

 

GjeIdaker og Laa 

 Øveraal var jeg nedom øvre Gjeldaker, hvor Sønnen kjøbte „Nu". Man havde der flyttet 

Gaarden og opført en stor, Pen Stenbygning, ikke Hallingstue. Man var nu begyndt aa skjære 

Aakeren, vidste ikke hvad man skulde gjøre først eller sidst. Alt gik som en Dans. Folk for 

mellem Stølerne og Gaarden overalt, nogle slog, andre skar, atter andre rakede og kjørte Høj. 

Vejret var saa drivendes, at det gjaldt aa redde, hvad reddes kunde. Gik saa tilbage til Laa, 

hvor jeg fik samme koselige Herberge som Natten før. Om Kvelden var jeg med Ole Laa op 

over Jordet for aa se Gaardsdriften. Det er makeløst, alt det han har arbejdet. Tejg for Tejg har 

han i Ulændet taget op Nyland og af den Masse Stejn bygget store Festninger, som man ikke 

kan se over. 

 

Nu er Jordet til Endes jevnt som en Pandekake og bærer soldrikt Korn og Eng. Nu var han 

begyndt med en ny Tejg nordenfor, og han og Sønnen kommer vel ogsaa til Ende der, Ole L. 

Laa fortjente Landbrukmedaljen. 

 

«I Aal». Nu 1902 vol. 7 nr. 5.  
Søre Bjella 

Leksvold -lensmann Ecktell 
Hus og nordre Leksvold 
Rimehaugen og Knut Stave 
Ole Kinneberg – Kjednbalen 
Fly 
Skomakermoen 
Brenno 
Noss 
Bakko 

 

Det var en smilende tirsdag morgen med klar himmel, sterk sommervarme, gule åkre, nyslått 

høy, frisk høyduft og mennesker, som sprang mellom åker og eng, slo, skar, høyet, staurede 

og kjørte høy, at jeg gikk fra Ole L. Laa i Øverål. Småfuglene var den dag stått opp for meg 

og var alt begynt å synge, for klokken var over 10. Jeg var i måfå på søre Laa, var ikke oppom 

Øver Laa, da folk der skulle være på åsen. På Styrkestad gjorde jeg intet, solgte „Nu" på 

Kortgard, traff ikke folk heime på nordre Bjella.  
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Søre Bjella 

På søre Bjella ble jeg traktert med mat og kaffe og solgte „Nu". Der var nye folk kommen. 

Mannen var fra Sorteberg. Konen, datter av kirkesanger Bjella, i Torpe. Den gamle, hyggelige 

klokker-enke var hos dem, og jeg talte lenge med disse koselige mennesker.  

 

Leksvold -lensmann Ecktell 

Til Helling, Hove, Myregård og Vareberg var jeg ikke, da alle der var på åsen. Gikk så ned 

liene til Neraal og kom først til Leksvold, hvor jeg oppå jordet traff lensmann Ecktell, som 

holdt på å måle åker til sine skurfolk. Han strevde med triangler rhomber, og rhomboider og 

fortalte der hos, at hallingene var meget gløgge til å måle uten å kunne geomtri, så de ofte 

hurtigere fant ut størrelsen av en avkantet åker på sin praktiske måte enn en annen ad teoretisk 

vei. Lensmannen ble straks min abonnent, og jeg ble med ham heim, hvor fruen trakterte med 

deilig brus, som gjorde godt i den steikende varme.  

Lensmann Ecktell budde lenge på Strond men har nå kjøpt en av gårdene Leksvold og oppført 

seg en prektig bygning der. Han er arendalsmann og en bror av sogneprest Ecktell i 

Storelvedalen. Der var i 70-årene en sterk religiøs vekkelse bortpå arendalskanten, og jeg 

hørte i mine skoledager om sogneprest Ecktell, at han som latinskolegutt var meget ivrig i 

kristelig arbeid og bl. a. stilte seg utenfor tivoli om kveldene og utdelte kristelige traktater, 

idet folk strømmet ut. Nå, det er intet dårlig tegn, at en skolegutt arbeider som det han anser 

for rett, og har mot til å tåle litt hån og endel overlegne og medlidende smil. En gutt, som intet 

tør, eller som bare tør det, der er vondt, blir sjelden annet enn en kompanitraver, som kommer 

bort i mengden. Lensmann Ecktell var først amtskontorist i Buskerud og ble så for mange år 

siden lensmann i Ål. 

Hus og nordre Leksvold 

På Hus ble jeg traktert med øl, gikk så over groven eller bekken til nordre Leksvold, hvor der 

er mange overmåte interessante hus, bl. a. den gamle tingstue fra 1600-årene. Ennå står 

tingbordet i stuen, flere ytterst karakteriske skap så vel som den stilfulle men meget stutte 

skriverseng. Arresten i kammerset ved siden av er også bevart med sin sterkt jernbeslåtte dør 

og sprinkelvinduet. Borti den annen stue, som ikke er meget yngre, blev jeg traktert med 

soldemelk, og husets sønn Knut H. Leksvold ble min abonnent. Det er en stillferdig gutt, en 

meget selvstendig karakter. Det viser seg, at han er av en gammel ætt med fast ætttskultur. 

Samme ætt har sittet på gården i flere hundre år. Han, som avsluttede tingstuekontrakten med 

Åls allmue ca. 1600, het også Halvor Knutsen likesom bonden på gården nå. Herfra gikk jeg 

til Stave, hvor jeg traff folkene neri åkeren. Den unge bonden på gården, Ole E. Stave den 

yngre, født på Bjella, blev resolutt min abonnent. Det var en grei og interessert mann, men jeg 

talte ikke lenge med ham denne gang, da jeg ikke ville hefte folk bort mer i travel ånn.  

Oppi den vakre, lyse stue ble jeg traktert med øl, og en ven jente slapp meg opp på det 

navngjetne staveloft, som har stått der siden lenge før svartedauen i 1350. Sagnet forteller at 

en jente da holdt seg i dette loft eller stabbur og ble den eneste gjenlevende i grenden. Loftet 

er av svært, magateljet tømmer, dørene er låge og med svære lås- og jernbeslag. Inne i loftet i 

annen høgd er der inntømret benker rundt veggene, der er en svær seng, og gulvet er også av 

svært, teljet tømmer, så det holder til dommedag. Og så var det pyntet der oppe reint som et 

staskammers. Alle de store lands illustrerte blad har hatt bilder av staveloftet. På nordre Stave 

utrettet jeg intet, og på Rime var folk borte. 
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Rimehaugen og Knut Stave 

Nå kom jeg til å tenke på at det lei på dag, og at det sømmet seg å tenke på middag, og deri 

var maven også ganske enig. Jeg gikk derfor til mine abonnenter på Rimehaugen. Der traff jeg 

også den kjente hestehandler Knut Stave, som lå borti Fødalen langt, langt nord i fjellet ad 

Sogn til med sin hestedrift, var bare som snarest heime. Av ham fikk jeg vite at min abonnent 

byggmester Hansen i Jac. Aallsgt. 18 var der nord i Fødalen på fiske. Der er svær fisk i 

vannene der nord, for jegerne kommer sjelden eller aldri så langt inn i ville fjellet på fiskeri. 

Fekarerne ligger hver sommer der borte med sine svære drifter, og de har melk og rømme i 

overflod, da der er hundrevis av gjeve kyr og gjeter. Yste kan fekarerne ikke og må derfor 

bruke opp all melken. Man bur i steinhytter. Ja, så var det middagen. Den fikk jeg kjøpt gratis, 

spekeflesk og spekekjøtt, varme poteter, smør og ost og rømmemelk og så kaffe etter. Eirik 

Rimehaugen og hans bror fortalte mig atter endel sagn. Der er makeløst trivelig på 

Rimehaugen. 

Ole Kinneberg – Kjednbalen 

Jeg gikk nå ned på vegen og forover til Sundre for å kjøpe meg tobakk. Underveis forover 

møter jeg en hjulrytter, men jeg er litt nærsynt, og med den strykende fart han hadde, kunne 

han passert meg uten at jeg hadde kjent ham. Men som jeg fikk et sukk for meg stanset han 

maskinen, sprang av sin trone, gjorde en snurr på seg selv og velosipeden, som om det var en 

nyslått løytnant av den spenstigste sort. Og så var det den snart 60-årige brukseier Ole 

Kinneberg på Kjednbal i Gol. Han betalte sin årskontingent og fortalte at han skulle opp til 

jernbanearbeidet oppe i høgfjellet ova Ustedalen i Hol. Han hadde levert ca. 10,000 tylfter 

materialer til barakker for arbeidere og ingeniører der oppe. Hele sommeren hadde kjørere 

ført tømmer den 8 mil lange vei fra hans sagbruk ved Kleven opp i Holsfjellene. 

Kjednbaln er en driver av aller første sort. Fraregnet sin gård hadde han ikke så svært meget å 

begynne trelasthandel med, men nå har han arbeidet seg opp til en meget rik mann. Men så tar 

han også i både med ånd og hånd, er i aktivitet støtt og all tid fra gry til kveld, styrer og 

regjerer som en sultan og arbeider dertil som om han var tjenestegutt på gården. Om vinteren, 

når man holder på å kjøre fram tømmer opp i skogene, og snøen blir så dyp og ulendet så bratt 

at både folk og hester ser det umulig, setter Kjednbaln av sted så snøen gyver omkring akslene 

på ham, viser vei, og både folk og hester kommer etter ham. 

Og under brøtningen eller tømmerfløtingen i elvene om våren, når snøvannet går grønt, setter 

Kjednbaln uti og vader til beltet, hvis noe skal gjøres med tømret uti straumen, og få andre har 

lyst til å gjøre det. Slik går det ganske år i evig arbeide for denne uslitelig seige arbeidsbjørn. 

Intet biter på ham, og fram kommer han all vegne. Og enda må man ikke tru, det er nogen 

rivihjel, tvert imot, det er den koseligste og omgjengeligste mann man kan tenke seg. Da kan 

de være ganske annerledes krokede mange, som gir seg gode stunder underveis mellom vugge 

og grav. En feil har han dog efter min ringe mening, han bygger for smått, der hvor han 

uthugger en skog. Han burde legge på en tomme på den skog, som får stå. 

FlyPå en gård nea Bejen og Leksvold solgte jeg „Nu", likeså til en smed ova veien. Han er fra 

Hol. De hadde hver sin nybygde, pene heim. På nordveien fra Sundre var jeg innom på Fly 

hos fhv. Kommandersergeant Hammersbøen. Han er fra Hol men har fra sin ungdom budd i 

Ål. Han har nå tatt avskjed som militær, men er tross sine 70 år rank og rask som en ungdom. 

Det er en meget interessert mann og en god sagnforteller. En av hans sønner, Rime heter han, 

har lenge vært lærer ved Arendals allmennskole og er nå amtsskolebestyrer i Akershus. En 
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datter er lærerinne. Sønnen i huset, odelsmannen Svein Rime, ble min abonnent. Det er en 

meget belest ung mann, og han driver gården kraftig, bruker også landbruksmaskiner. Jeg ble 

traktert med fersk melk, en ytterst sjelden vare neri bygden om sommeren, da alle kreaturer er 

på høgfjellet. 

Skomakermoen 

Så tok jeg over elva Kvinda og opp lien til Nasagrenden eller gårdene Nos. Først var jeg inne 

på Skomakermoen, hvor Ole S. Skomakermoen ble min abonnent. Det var et par unge folk, 

konen var sør fra Liagardene. De hadde stor leselyst og var meget koselige.  

Brenno 

På Brenno solgte jeg blad i mellomste gård. Jeg søkte å få rede på hvem som på auksjonen 

etter Ole Brenno kjøpte den vakre kvinnedrakt han åtte og gjemte på som et klenodie. Men jeg 

fikk ikke greie på det, spurte vidt og bredt i bygden, men ingen visste det. Lensmann Ecktell 

glemte jeg dog å spørre om det. Omkring 1700 brukte kvinnfolkene der oppe den sterke men 

ukledelige rukkestakk. Så kom den drakt som Ole Brenno hadde, og som så i dalen nå 

kjenner, ingen eier. Den besto av en stakk og liv, sluttet om midjen, var av pent heimeverken, 

rikt besatt med silke og fløyel i rødt og grønt, dertil sølvbelte, søljer og spenner. Oles datter 

tok den på. Den kledde aldeles utmerket, og hun ble aldeles makeløst ven. Etter denne drakten 

kom den nåværende med vide stakker, utsydde overliv og trådusk i håret. Den er etterligning 

etter en fransk hoffdrakt på Ludvig IVs tid. Vakker er den også, står utmerket i miljøet, den 

lyse fjellnatur og de rosemalte stuer med innbo i levendes friske farger. Men den på Brenno 

var ubetinget den mest smakfulle kvinnedrakt jeg noensinne har sett. 

Noss 

Så kom jeg opp i Nosgardene. Først traf jeg Elling Tollefsen Nos på veien med et høylass, og 

han tegnet sie straks som abonnent. Skulle også vært oppom Jøto, men der var alle på 

heimstølen. Derfra er min abonnent slakterborger Jøto i Motsfeldtsgt. 29, ennå en ganske ung 

mann, som har arbeidet seg godt opp. Han drev først sammen med slakterborger Rønning i 

Strømsvn. 47, giftet seg derpå med slakterborger Bjørnstads datter, som er av Evjenætten, 

gikk inn i sin svigerfars gode forretning og driver nå både stort og godt utpå Grønland. 

 

Jeg gikk nå opp til Knutsgard Nos, hvor Eriks unge hustru trakterer gjevt med mat og kaffe. 

Oppå den store, lyse sal i 2den etasje var jeg som heime, for der har jeg sittet 1/2 år og skrevet 

det meste av min bok „Hallingdal og hallingen." Da jeg hadde spist kom også min venn Eirik 

heim fra stølen. Skjønt det var tidlig på kvelden, ville de ikke at jeg skulle reise lengere den 

dag, og så ble jeg, og ble gjerne. For der er gjennom trivelig på Nos. Eriks andre hustru er 

Thollef Strands datter, en meget hyggelig kone. Hans første hustru var fra Skattebøl, Sissel. 

Hun var også overmåte hyggelig og kunne en mengde sagn. Eriks sønn Lars traff jeg også. 

Han var smågutt da jeg sist så ham, og nå var han storvoksen, gift og hadde halve gården. 

Hans hustru er datter av Nils Holto på Thorsgard, en meget rik handelskar. Hun hadde nylig 

fått sin første sønn. 

De gamle, Erik og Barbo på Nos, som jeg budde hos da jeg skrev min bok, er nå døde. Det 

var hjertens hyggelige folk, hvis minne vil leve lenge i dalen og ætten. Jeg synes ennå se Erik 

gå mellom kubbestolen i stuen og kammerset, og den høye stuetrappen. Han var den gang 

allerede gammel, og Barbo i sin maleriske Ålsdrakt med sving som en majestetisk dronning 
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gå gulvet atter og fram og stelle med de tusen ting i sitt gjeve hus, hvor alt smilte i trygg 

velmakt. Og der er likedan ennå.  

Barna etter Eirik og Barbo er først Eirik, som har gården. Av hans barn døde den eldste som 

ung kadett her i byen. Han hette Eirik Evjen. Hans annen sønn er Anfinn Evjen, som fikk 

plass i livsforsikringsselskapet „Idun" så snart han var ferdig fra handelsgymnasiet. Den 

tredje, Tollef var nå også voksen. Han er heime, likeså den yngste av 1ste ekteskap, Ågot. 

Hun var på stølen, skulle være nesten voksen. Av annet ekteskap er her tre små.  

De øvrige av Eiriks og Barbos barn er 1. Grosserer Halgrim Evjen i Drammen. 2. Kristi Breie, 

gift med Tollef Breie i Ål. ' 3. Guri Sando, gift med Eirik Sando i Ål. 4. Ragndi Kjorstad, som 

er død, var gift med kand. filos. og kaptein Olaf Kjorstad her i byen. Hun er død for noen år 

siden. To til, Anfin og Margrete, døde i ung alder. Og så er det den yngste av alle, doktor 

Halgrim Evjen i søndre Aurdal, en dyktig og overmåte meget benyttet lege og en energisk ung 

mann i alle henseender. Alle disse er abonnenter på Nu".  

Gamle Halgrim Evjen, bror til den første Eirik på Nos, var den som først brakte Ætten opp. I 

den gode gamle tid begynte han skoghandel, slo seg ned i Drammen og ble millionær. Etter 

ham arvet hans søsken på Nos i Ål, Evjen i Gol, Rud i Nes, Eidal i Nes, Engen i Nes og Strøm 

ved Drammen store formuer, og siden har nesten hele ætten slått seg stadig høgre opp og 

lengre fram.  

Bakko 

Jeg levde godt på Nos og vi samtalte lenge utover kvelden, hvorpå jeg sov søtt oppå det vakre 

salskammers. Om morgenen var Erik reist til Gulsvik før jeg sto opp. Hans hustru fornyet 

abonnementet, og etter en fortrinnlig frokost gikk jeg oppover Nasagrenden. Til Bakko hadde 

jeg hilsning til konen fra hennes søstre i byen, fruene Olsen i Normansgt. 16, Rønning i 

Strømsv. 47 og Thorsgard i Stensgt. 28. Men alle i Bakko var på stølen. Da jeg kom ned igjen, 

hadde Erik Nos' hustru stelt en fortrinnlig middag til meg, og så tok jeg ned liene. Var først 

innom Ivar Nos, som også ble min abonnent, en grei og solid mann. Han trakterte med godt 

øl. På nedveien var jeg først i nordre Skomakermoen, hvor jeg fikk Eilif E. Skomakermoen til 

abonnent. Han skulle sende penger siden. Hans hustru trakterte med kaffe. 

 

«Fra Hol nedover Aal.» Nu 1902 Vol. 7 Nr. 7 
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Det var akkurat den Torsdag, somfalder midt i Uken, jeg gik fra Slettemoen videre opover 

Hol i velbehagelig Bakervarme, saa Fjeldeggen ovenfor var varm langt indigjennem. Stille 

var det. Folk sov allesteds Middag eller var paa Fjeldet. Vinden var paa Vestlandet, 

Lauvtrærne stod og lyede efter et Pust, men ikke et Aspeløv havde Magt til aa skjælve. Jeg 

satte mig og saa paa Solen, som saa paa mig igjen. Vi har været gode Venner helt fra 

Barndommen, skjøndt hun vel er et Grand ældre end jeg. Hun liker, at jeg aldrig klager over 

Varmen. Hun giver det, hun har, og i Sommer var hun rundelig.  

 

Maibakken og Ulen 

Paa nordre Slettemoen gjorde jeg intet, gik saa til Majbakken, hvorhen jeg havde Hilsning fra 

min Abonnent Ole Askesen Triterud Paa Grændsen mellem Krøshera og Soknedalen. Han er 

Søn i Majbakken, og baade hans Mor og Bror var glade over Hilsningen. Svejn Majbakken 

blev min Abonnent, ligesaa hans Grande, som var der, Ole S. Ulen, og saa fortalte de mig 

mangt og meget. De havde været oppaa en Støl, hvor Lynet havde slaaet ned. Det har staat i 

„Nu". Enkelte Sagnstubber fik jeg ogsaa. Svejn Majbakken har sit Gifte fra Krøshera, og det 

var morsomt aa høre, hvor perfekt deres vakre Smaajenter kunde tale Krilingsmaalet, der er 

saa svært vakkert. Ole Ulen har sit Gifte fra Paalgaard i Skurudalen. Det var overmaate 

kostelige Mennesker. Jeg blev trakteret med Kaffe og Rømmebrød og var der en god Stund. 

 

Sindrol 

Kommen op Paa Høgden nordenfor havde jeg Grænden Hole i Hol foran mig. Først klejv jeg 

op de endebratte Lier til Solhejm, hvor jeg intet utrettede paa noget Sted, var derpaa høgt opi 

Brukene nær Aasbrynet. Der solgte jeg „Nu" og fik kjøbt god Middag. Der var gjennem 

koselige Mennesker. Gik saa ned Lierne til Rue, hvor jeg ingen traf, da Folk var utpaa 

Jorderne. Paa en Gaard ned og nord derfra utrettede jeg intet og gik saa til Sønderaal, hvor jeg 

heller intet utrettede. Jeg holdt fram indtil den nordligste Gaard, hvorhen jeg havde Hilsning 

fra min Abonnent fhv. Toldbekjent Sønderaal i Wergelands Alle 12 her i Byen. Han er fødd 

og fostret Paa Sønderaal, og hans Æt er gammel der, har sittet der Mand efter Mand i aldrig 

saa mange Ætled. Hans Bror lever ogsaa endnu, og dennes Søn har Gaarden. Toldbekjent 

Sønderaal var først Underofficer og blev derpaa Kontorist hos Sorenskriver Lunde Paa Nes, 

Far til den bekjendte Sogneprest Herm. Lunde til Trefoldighed og til Oberst Lunde. Saa kom 

Sønderraal ind ved Tolden og var i en lang Aarrekke indtil over de firs Toldbekjent i 

Kristiania. Han er en holden Mand med en pen og stor Bygaard og har holdt sine Børn godt 

fram. En af Sønnerne er Sogneprest Sønderaal paa Nedre Eker og en Overretssagfører 

Sønderaal i Throndhjem. To af Døtrene har længe drevet en høgre, meget søkt Pigeskole i 

Kristianssand. Gamle Sønderaal er trods sine 88 Aar frisk og rank, rød i 

Kinderne, med svart Haar og svart Skjeg, en gammel Kjempeskikkelse. Hejmbygden 

mindes han, som om han havde været der alle Dage, og han kan ogsaa fortælle 

Sagn og Traditioner hejmefra, husker alle Ætsgrejne deroppe og hver Stejn og Stig 

i Bygden og Paa Fjeldet. Endnn vil han ogsaa tage en Tur derop. Gamle Sønder aal er en Type 

paa en stærk og frodig Grejn as en eldgammel Lanmandsæt, som bøjer over i Embedsklassen 

og forgrejner sig videre der. Paa Sønderaal var man meget glad over Hilsningen. 

 

Seim 

Nu gik jeg ned til Sejm, hvor der ikke var Folk hejme. I Mogrenden gjorde jeg bra Tur, fik 4 

Abonnenter i Granden, men i Hole solgte jeg paa næsten Dag for 10 øre, og dermed strauk jeg 

nedover igjen. Hol er en lys og ven Fjeldbygd og en meget sagnrik Bygd. Medens Sognepræst 
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Olaf Olssen, hvis lyse og rike Interesser omspænder alt kristeligt, nationalt og menneskeligt, 

var deroppe, var jeg meget i Hol, samlede en Mængde utmerkede Sagn og havde mange 

Venner. Men siden har det ikke lykkes mig aa gjenvinde Fodfæste der som i de andre 

Hallingbygder. For 3 Aar siden var jeg der og fik endel Abonnenter, men de datt af for 

mig igjen allesammen. Jeg skulde været borti Ustedalen og hilst Paa min Abonnent Paul 

Halstensgaard, som tegnede sig ifjor i Megaarden i Thunhovd. Men det var for lang Vej. 

Siden har jeg faat en Abonnent til i Hol nemlig Ole O. Foss, som abonnerede herinde. Ole O. 

Foss er en as Hallingdals bedste Rosemalere, maler selv utmærket og sysselsætter ogsaa flere 

andre, saa han sælger til Norsk Husflidsforening for tusenvis as Kroner. Paa 

Drammensutstillingen fik han Broncemedalje. Foss er en meget oplyst Mand med mange 

Interesser. Enda har jeg en Abonnent deroppe. P. Nygaard, en as mine mest Præcise Betalere. 

Jeg kjender ham ikke, da hanhar bestilt Bladet gjennem Posten. Snart er han ved Giluns Bruk 

i Drammen, snart hejme i Hol. Nygaard er i Skurndalen og derfra er den bekjendte Fæhandler 

Paal Villand. En Redaktør kunde leve som i et Paradis, hvis alle Abonnenter var saa akkurate 

som P. Nygaard. Han hører bestemt til den første og bedste Menneskeklasse. 

 

Jeg gik tilbage til Aal og var under vejs inde i Majbakken igjen, hvor jeg atter blev trakteret 

med Kaffe og fik fortalt Historier. Bl. a. fortalte de om en Gut Henrik L. Nygaard i 

Skurudalen, som i fjor vaar fulgte en Driftebonde et Stykke nordover Fjeldet. Fekaren lokkede 

ham 

imidlertid med for aa jage Feet længere, end Gutten var kjendt, og paa Attervejen gik han sig 

bort, vinglede omkring fra Fredag til Mandag uten aa vite nord eller sør, kom saa endelig til 

Østerdalen, hvor han traf Folk. En hel Mandgard fra Skurudalen var ute og lejtede efter 

hann. Han var 11 Aar. Mad havde han ikke med sig og svalt fælt.  

 

Utpaa Moerne ved Odden traf jeg Sevat Klejven. Han holdt paa og slog. Han blev let og snart 

min Abonnent, en særdeles hyggelig Mand. Hans Hejm hører til Mogrenden og ligger indi 

Furuskogen opunder den bratte Solaas. Jeg har ikke vidst af den før, men næste Aar vil jeg se 

Sevats Hejm. Jeg tænker mig, hvordan der er, en lun, stille Solbakke med en Pen Stue. Man 

ser bare Solen og Skogen, Skogen og Solen, Hus og Tun fyldt as Solvarme og frisk Gran-, 

Lauv- og Blomsterduft.  

 

Bækkestad 

Saa fortsatte jeg til Underberget hvor jeg traf min Abonnent Lærer Bækkestad hejme. Ole A. 

Strand var der ogsaa. Hr Bækkestad bød mig Natteherberge, hvilket jeg med Tak modtog, og 

vi talte om mangt og meget. Hans Hustru og Datter stelte mig en fortræffelig Kveldverd, og 

uti det hyggelige Sengkammers fand derpaa min elskværdige Vert fram en hel Del Litteratur, 

om jeg ikke havde Lyst til aa kvelde saa tidlig, som Aannafolk maa gjøre. Jeg fik ogsaa se et 

sølvbeslaaet Drikkehorn, som Bækkestad havde faat hos Sambygdinger. Dertil fortalte han 

mig en Spøkelsehistorie fra Aasgaardene i Gol, hvor han var Lærer, før han kom til Aal.  

 

Hr. Bækkestad er nu valgt til Ordfører i Aal, har før været Skolestyrets Formand og nyter stor 

Anseelse baade som Lærer og Kommunemand. Dygtig Landmand er han ogsaa og en trufast 

Maalmand. Hans Hejm er overmaate vakker og velstelt. Fredag sov jeg lenge og sødt, spiste 

en god Frokost, var nedpaa Jordet og sagde mine Vertsolk Farvel og gik saa indom paa Breje, 

hvor jeg tras Husets Datter Guri Breje, som er ved Notoddens Seminarium men nu ferierede 
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hejme. Hun og Søsteren Mari stelte mig en utmarket Middag. En as Seminariets Lærere, 

Raugstad, var der ogsaa, men var nu sør til Kjedndal for aa hilse paa Thollejf Breje. Han var 

kommen derforbi fra Aurland, Guri havde faat se ham Paa Vejen, og saa havde han kvilt 

der nogle Dage.  

 

Sandaker 

Derpaa var jeg indom paa Sandaker, hvor Lars Sandaker atter fortalte mig endel, og hans unge 

Datter, som styrte Huset hejme, medens Moderen var paa Stølen, stelte mig det fortræffeligste 

Traktement med Kaffe, Rømmebrød, Mjoøkeprim, Spekekjøt og alt lekkert Hallinggodt. Paa 

Sandaker har samme Æt sittet i umindelige Tider, og Lars har ogsaa en Son, en stø, oplyst 

Gut, til aa tage Ætsetet.  

 

Sumbrei, Hollebakken, Skattebøl, Breie 

Saa var jeg opom Sumbrej og Hollebakken. Ejvind Hollebakken blev min Abonnent, skulde 

sende Penge siden, og derpaa gik jeg i forrykende Storm forover Strænderne, indtil jeg kom 

ret ned for Skattebøl. Der saa jeg Folk ved en Højløu, trudde det var Skattebølsfolket og 

strauk optil dem. Men det var Sevat Askenplads med Kone og Born. De holdt Non indi Løun 

og Børnene baskede fornøjet i det friske Høj. Sevat slog paa Skattebøl og blev min Abonnent, 

skulde skikke Penge siden. Gik atter til Kjedndal. Thollejf Breje sov Middag, men 

Kaarmanden Thollejf Kjedndal kjøbte „Nu" og trakterede med godt Al. Da Hr. Breje kom op, 

fortalte han mig flere gode Sagn og Datteren Margit trakterede med Kaffe, Mjølkeprim og 

Rømmebrød. Thollejf har en egen Evne til aa fortælle. Han refererer ikke men gaar selv 

lyslevendes gjennem Fortællingen, hans Stemme synker Paa en koselig Maate en Oktav, han 

ligesom lukkersig ind i Berget og ser alt det, han fortæller en lun Storkakse i Stuttrøje. Fra 

Breje skulde jeg ogsaa været opom min Abonnent Ole H. Bækkestad, som er Sanitets-

Underofficer. Men han betalte sin Kontingent, da han siste Vinter var herinde paa Skolen, og 

nu skulde han være Paa Aasen derfor var jeg ikke opom. Det er en utpreget grej og dygtig 

Mand. 

 

Langeland 

Sørover fra Kjedndal traf jeg Ole Turhaug i Aakeren. Han blev min Abonnent, skulde sende 

Penge siden. Var saa indom Ole Langeland, der har en meget pen Hejm. Han driver ogsaa en 

del som Doktor, især som Aarelader. Det er hyggeligt aa se igjen en af de gamle Aareladere, 

en Race, som nu holder Paa aa utdø. Skifte Sol mellem dem og Lægerne skal jeg af gode 

Grunde ikke indlade mig paa. Men som Oldsager sætter jeg dem meget høgt. Desuten kan et 

førstandigt Husraad ofte virke utmærket, og vore Bygdedoktorer gjorde ofte godt, før 

Lægerne kom til vore Bygder. Og endnu kan det raake, de gjør en god Gjerning, men endel 

Fusk kan der jo ogsaa være. Ole Langeland blev min Abonnent. Derpaa var jeg indom nordre 

Vangen, hvor Halvor Vangen ret og rigtigt havde lagt tilbage Kontingent til mig.  

 

Ola A Strand 

Gik saa opi Fabriken til Ole A. Strand, som betalte sin Aarskontingent. Dagen før havde hans 

Hustru faat et Barn. Gik saa til Sundre, hvor jeg først var opi Kommunebygningen hos 

Bankkasserer L. Vareberg, som bur meget pent. Han blev min Abonnent, og jeg blev i den 

overordentlig vakre Storstue trakteret med Vin af et gammelt, rosemålet Bæger, der i gammel 

Tid er kommet fra Villand. Hr. Vareberg sitter meget godt i det, er baade Bank- og 
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Kommunekasserer. Det er en Selvfølge, at det er en solid Mand, siden han har vundet den 

Tillid aa være Laas for begge Bygdens Pengeskab. Min Abonnent Amtsdyrlege Nordlie 

budde ogsaa i Bygningen men var paa Exercis ved Fredriksstad.  

 

Hefte 

Herfra gik jeg sør i Handelsforeningen til dens Bestyrer Kommandersergeant Hefte, som 

fornyede Abonnementet for sin læselystne Son Andres Bernh. Hefte. Hr. Hefte har arbejdet 

sig godt fram, hans Far var Kirketjener og budde i Bruket Hefte - er nu Kommunemand, en 

pligtopfyldende Militær og en dygtig Forretningsmand. Der skal Dygtighed til aa styre sin 

egen Forretning, men dobbelt nødvendigt er det aa være dygtig og trufast i sit Kald, naar man 

skal styre for andre og vinde deres Tiltru og Tryghed. Hr. Hefte har vundet den og har nu i 

mange Aar styret Foreningen. Jeg lovede aa komme i hans Hejm til Frokost Kl. 10 

næste Dag. Det var et Vaagestykke aa love noget saa tidlig paa Morgenen, men jeg slog mig 

laus og tænkte, det maa vel gaa, det med. For en god Vilje klarer det utruligste. Gik saa ned til 

Knut K. Myren nea Sundre, en hyggelig Mand med en koselig Hejm. Han blev min 

Abonnent og trakterede med godt Øl. 

 

Poståpner Bjella, Grethestugu 

Var saa indom Postaabner Bjella, som var ute paa Højing, derpaa i Gretestug u, hvor Ole O. 

Sundre blev min Abonnent. Gretestugu er en as Bygdens ældste og ejendommeligste Huse, 

med Rea eller Svalgang utenfor, utskaarne Søjler, svært Tømmer, et ytterst triveligt Hus, 

hvori man trur sig flyttet tilbage til Sagatiden. Ligeoverfor den staar den gamle, ærværdige 

Aals Thingstue, opført as Lensmand Thorkel Villand ca. 1770, med utskaarne Søjler og Buer 

og Gelandere. 

 

Urholts og Nielsens hoteller, Hefte 

Nu gik jeg op i Urholts Hotel og tog Nattekvarter. Hr. Urholt blev min Abonnent. Var ogsaa 

indom Nielsens Hotel og fik Halvaarskontingent hos Frk. Karoline Nielsen. Spiste derpaa en 

god Kveldverd, saa et Par Aviser og sov derpaa sødt og saa længe, at Kl. var 10 ½, da 

jeg andpusten kom burt til Heftes. De havde ventet en Stund men var nu begyndt paa 

Frokosten. Efterat have faat en husvalende Forlatelse fik jeg atpaa en fortrinlig Frokost og 

tilbragte en utmærket hyggelig Time i dette vakre Hus, der ligger Paa en lys Bakke i 

Husklyngen. Det er nyt. Klangen i de nye Vægge, den gulkvite Træfarge, det stilfulde 

Utstyr, Huslykke og Barnekvitr danner til sammen en vakker Harmoni. Heftes Hustru, der er 

Ole L. Strands Datter og Landhandler Strands Søster, er en utmærket Langlejkspillerske, og 

hun spillede flere vene Laater for mig, saa jeg hensattes helt i den syvende Himmel, medens 

jeg Hørte paa den umaadeligt melodiøse og nationale Musik og saa alle de vakre Sager, 

som Hefte havde rosemålet. Hun spillede Thomaskirelaaten. Huldrelaaten eller 

Langeberglaaten, Lialaaten, Brekjin, Jorstadhallingen, Dørjelilaaten, Kjednbaln, Lars 

Linkansot, Kari Haga, Brekekja„ Nils Gudmundsrud og mange Rispetak. 

 

Derpaa var jeg indom og svallede med min hyggelige Abonnent, Landhandler og 

Kommandersergeant Strand, der er gift med en Datter as Landhandler Sorteberg, hvis 

Forretning Paa Sundre han fortsætter og driver godt. For han er af dem, som har Folket med 

sig. 
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«Levvel og Vats». Nu 1902 Vol. 7 Nr. 11.  
Før jeg begynder denne Skildring, skal jeg rette en Fejl i næstforrige No. Min Abonnent Ole 

O. Foss i Hol er ikke Rosemåler, som jeg fortalte. Han arbejder forskjellige Husflidssager. I 

de sidste Aar har han heller ikke solgt til Husflidsforeningen, men han har Paa førskjellige 

andre Kanter solgt for flere tusen Kroner. Han beskjeftiger mange der oppe, idet han 

opkjøber, hvad de om Vinterkveldene har arbejdet. For 12, 13 Aar siden var der intet saadant 

Arbejde i Bygden. Men Ole Foss har sat Fart i mange, opsundet flere nye Mønstre og drevet 

Forretningen saapass, saa derved er kommen mangen Pen Skilling ind i Bygden.  

Dermed Begynder jeg i Levvel. I Grenden nordenfor Tveito var alle Folk paa Fjeldet eller utpaa 

Jorderne i Slaatten. Med Løkensgaard begynder den makeløst vene Fjellgrend Levvel. Ole 

Løkensgaard var Paa sin Støl næsten bortimod Hemsedal, men hans gamle, hyggelige Mor, der 

trods sine over 80 Aar er rask og grej, trakterede med Kaffe og god Hallingmad. Derfra gik jeg 

til Haug, hvor jeg traf Lars Haug og alle hans voksne Børn hejme. Husets vene Datter stelte 

utmærket Kaffe og al god Fremmandmad til mig, og Lars Haug blev min Abonnent, ligesaa 

Knut O. Løkensgaard, som var der. Han har tjent mange Aar paa Løkensgaard, en støværdig 

Gut.  

Lars Haug er en af Samfundets Støtter, gammel Kommunemand, en Svoger af Handelsmand 

Sorteberg. Nu er han til Aars. Det var vakkert aa høre, hvor varmt han roste sine Børn. De vilde 

ikke, han skulde arbejde med noget tungt, og saa vil jeg heller ikke gjøre dem den Sorg, sagde 

han spøkende. Men sikkert er det nu ikke, at han ikke tager et godt Tag alligevel imellem. Han 

har oparbejdet sin Gaard meget pent ligesom de fleste i Levvel. De kappes om, hvem der kan 

have den mest veldrevne Gaard. Paa øverste Gaard blev den stoværdige Thollejf Haug min 

Abonnent, og Husets vakre Datter trakterede med utmærket Ost. Her som hos Lars Haug er der 

Orden og Velmakt. Jeg bemærker forøvrigt nu, at jeg herfster vil skrive mindre utførligt om 

hver enkelt. For naar Turen kommer til Levnetsløbet, vil jeg bruke alt. Derfor sparer jeg nu Paa 

Konfekten.  

Mange Steder i Levvel var man ogsaa paa Aasen. Jeg var opom Haakonsgaard, hvor den 

kjæmpemessigt vokste Bonde Arne O. Haakonsgaard blev min Abonnent og trakterede med 

utmærket Øl som skummede i Skaalen. Gik saa til Gurigaard i Thorstensrud traf jeg ingen. 

Sønnen Paa Kjældegaard, som var Aannakar i Gurigaard, kjøbte „Nu", og Sønnen paa Gaarden, 

Botolf Sevatsen Gurigaard, blev min Abonnent. Derfra gik jeg til Kirkedelen, hvor Botolf E. 

Kirkedelen blev min Abonnent og trakterede med Mad og Kaffe. Herfra er min Abonnent 

Handelsmand Kirkedelen i Skippergd. 31 L. Han driver i Manufaktur og rejser over hele 

Østlandet, er forøvrigt med i Maalmændenes Arbejde i denne By. 

Men saa er der en Ting, jeg ligesaagodt kan skrive nu som paa Tilbakevejen. Lars Haug er 

Formynder for den gamle Kaarkone Paa Springgaard eller i Springhuse. Hun er 90 Aar nu. Mor 

til den bekjendte Verksejer Engebretsen paa Kampen og til Madame Eriksen, som er gift med 

Vognmand Hans Eriksen i Danmarksgd. 34, dygtige, driftige og velhavende Folk. Jeg fik 

Hilsning med fra L. Haug til dem. Den gamle har det overmaate godt nu. Lars har taget sig af 

hende med stor Omhu. Jeg gik videre til Mikkel Kirkedelen, som ogsaa blev min Abonnent og 

trakterede med utmærket Øl. Saa traf jeg Asle Kirkedelen i Aakeren. Han var med ind og 

abonnerede, trakterede med utmærket Vørter, som er noget nær den bedste Drik, man kan faa. 
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Men Asle datt af for mig som Abonnent før Jul. Det er vel saa, at Grander læser sammen, kan 

jeg tænke. „Nu" læses af alle Hallinger. Hos Lars Lappegaard blev jeg trakteret med utmærket 

Øl, og Sønnen Ole viste mig en Mængde Skaale, Boller, Krus og alskens Kjørrel, som han og 

Broren Thollejf havde arbejdet og rosemålet. De driver Forretning stort og sælger for tusenvis 

af Kroner om Aaret. Ole gjør Gjenstandene og Thollejf rosemåler dem. De fik Broncemedalje 

Paa Drammensutstillingen. Thollejf Lappegaard, som er min Abonnent, arbejder i Vinter i 

Norsk Hus flidsforening i Karljohan for Maanedsgage 75 Kr. Det er levendes friske Liljer og 

Blomster, han maler. Det er svært, saa Rosemalingen og Husfliden nu er kommen sig op igjen 

i Hallingdal. En Tid holdt den næsten paa aa utdø. De ældre elskede Dalens vene Roser, men 

mange af de yngre ansaa det hele for aa være forældet Sludder, som ikke var en Sild værd.  

I Dok var jeg en god Stund. En af Sønnerne der var i Thunhovd. Den næstældste, som er Fekar, 

abonnerede i Torpe for 3die Kvartal f. A. Saa tog Næstemand, Ole E. Dok, det fra 4de Kv. Jeg 

blev trakteret med Kaffe og al tænkelig god Hallingmad og gav mig gode Stunder i det 

hyggelige Hus, hvor Manden ogsaa fortalte endel. Gik saa til Espegaard, hvor jeg traf den 

interesserede og oplyste Bonde Engebret T. Espegaard hejme. Han blev min Abonnent, stelte 

Mad og Kaffe til mig og trakterede mig utmærket uti den vakre Stasstue. Han fortalte ogsaa 

endel. Engebret har samlet en Masse Indskrifter paa Ølboller, vistnok flere hundrede. Mange af 

dem er ytterst pudsige, rejnt Bellmanske, f. Ex.: Havde ikke Adam st . . . Eva, hvor hun var s . 

. Havde ikke vi siddet her og drukket. Jeg har nylig faat Brev fra Engbr. Espegaard, hvori han 

med Sorg fortæller, at han har mistet sin dygtige Hustru Ragnhild.  

Paa næste Gaard blev den læselystne Søn i Huset, Lars L. Espegaard min Abonnent, og saa gik 

jeg ned til Haahejm, hvor jeg Paa nordre Gaard traf Sønnerne hejme. Thorstejn O. Haahejm 

blev min Abonnent, og jeg blev trakteret med Mad og Kaffe. Det gik Paa regelmessigt en Gang 

Pr. Time i denne Grend. Til Snugsrud var jeg ikje. Paa søre Haahejm kjøbte Sønnen „Nu". Han 

har været paa Handelskole. Paa mellemste Haahejm gik der ifjor Vaar et svært Sneskred, som 

tog Ildhuset, hvor Husets Datter holdt paa med noget. Hun kom aldeles bort i Skredet. Engebr. 

Espegaard kom, da han Hørte Duren, springende derned, og han og Manden begyndte aa lejte 

efter hende. De stak ned i Sneen etsteds og grejp mærkeligt nok hendes Haand. Det var et Guds 

Vidunder. Hun blev trukket fram bevidstløs. Lite efterhvert kom hun sig, laa længe, men er nu 

rask som før Skredet. 

Gik saa over til Lislelien, hvor jeg hos Knut Lislelien fik godt Natteherberge. Han har meget aa 

fortælle, men nu var det midt i travle Høj- og Skuraannen, saa nu var der andet aa tænke paa 

end Skrønu. Knut er en meget solid Mand, gammel men rask som en Kongens kar. Om 

Morgenen gik jeg til Øjlien eller Ødelien, hvor jeg traf Folkene paa nordre Gaard i Aakeren. 

Botols E. Ødelien blev straks min Abonnent, og jeg var med ham hejm efter Penge og en Skjænk 

skummende Øl. Saa var jeg indom og hilste paa Botolf Ødelien paa søre Gaard. Der var et 

Sorgens Hus, for der havde nylig været Likferd efter Husets ældste Son, som under Badning 

druknede i Aaen Vaatna en Søndag. Det var en uamindelig bra Gut, og man sørgede svært Paa 

ham. Sognepræst Christie havde været der borte straks efter Ulykken og trøstet de nedbøjede 

Forældre og Søskende, og han var der ogsaa i Likfærden. Konen var nu rejst paa Stølen igjen. 

Men selv i Sorg er Hallingen vittig. Den ældste gjenlevende Søn laa til Sengs af den Kolerine, 

som gik deroppe. Er du klejn, spurgte jeg. Nej men eg kunna bli, svarte han lunt. Han kunde 

blive klejn og for al Sikkerheds Skyld var han derfor gaat til sengs.  
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Nu var jeg færdig i Levvel og drog saa til Søre-Vats. Først var jeg i det lune Bergaplads, hvor 

Nils Bergaplads resolut blev mur Abonnent og trakterede med Øl. Der er ualmindelig solrikt 

og stille paa dette Sted, og baade i nord og sør staar Aspen prydelig og svær. Gik saa til Thon. 

Paa søre Gaard kjøbte Manden «Nu" og trakterede med Kaffe, paa mellemste Gaard blev Sevat 

Thon min Abonnent og gav Indtryk af aa være en særdeles oplyst Ungdom. Men „Nu" har han 

skilt sig ved. Han trakterede med Kaffe og dejligt Rømmebrød. Gik saa til Kjældergaard, hvor 

jeg traf Folkene i Aakeren. Der var her opi Grænden i Aar saa svært Korn, som jeg næsten 

aldrig har seet, og stridt modent. Men sælge noget vilde man ikke nogensteds. Det skulde 

gjemmes til Aar, da der blev mindre og klejnere Grøn. Sevat Kjældergaard blev min Abonnent 

og jeg blev traktere med dejligt Øl. Man brygger heroppe Øllet saa kraftigt, at det staar og bruser 

i Bollen, bare ekte Malt.  

Saa gik jeg til Langegaard, hvor Lars Langegaard blev min Abonnent. Der er meget interessante 

gamle Huse. Konen stelte utmærket Kaffe med al god Hallingmad til, og vel fornøjet traskede 

jeg i 30 Graders Varme op til Ellingsgaard. Min Abonnent Knut Ellingsgaard, var paa Aasen, 

men jeg traf hans Far Ole og Broren og Søsteren. De bur nu i den nye Kaarstue. Ole er 

Kaarmand men saa ungdommelig, at han godt kunde tjene Kongen. Sønnen er Lærer i Sando 

Kreds. Lærer Ellingsgaard er utgaat fra Elverums Seminarium, var først nogle Aar Lærer i 

Storelvedalen og fik saa Sando Kreds i Aal. Det var meget hyggelige Folk, og jeg blev bevertet 

Paa det pregtigste med Mad og Kaffe. Lærer Ellingsgaard skulde just til Fjeldssor aa botanisere. 

Han har fundet flere sjeldne Vekster der oppe, som han har indsendt til Universitetsstipendiat 

Fridz og faat Lovord for sine Fund.  

Paa Lofthus fik jeg Ole S. Sataøen til Abonnent. Gammeln der vilde intet fortælle, enda han 

sitter inde med meget gammelt Stof. Herfra fortsatte jeg til Kaslegaard, et ytterst triveligt Hus. 

John Kaslegaard blev min Abonnent, og jeg blev bevertet paa det fortrinligste. Hans Hustru er 

fra Helling, Aa saa pent dette unge Par havde det. Her saa jeg min Drøm om en norsk Landsens 

Hejm, veldrevet ute og velstelt inde, opfyldt. Der var ikke en tom Plads. Alt var gjemt og 

velstelt. Konen var en Mester i Søm og Brodering, og jeg kan ikke give Leserne nogen Ide om, 

hvor Pent der var.  

Saa gik jeg til Halvarsgaard, eller der var jeg først jeg forvekslede her Rækkefølgen i Grænden. 

Engebret Halvarsgaard, der er en oplyst og hyggelig Mand blev min Abonnent for Iste Kv. 

1902, og hans vene Datter stelte utmærket Mad og Kaffe til mig. Paa denne Gaard er der to 

meget interessante gamle Stuer med original Rosemaling. Paa Luksengaard traf jeg ingen, men 

paa Settungsgaard traf jeg Sønnen Olejf Settungsgaard, som blev min Abonnent og trakterede 

med extra godt Øl. Der er en as Hallingdals aller interessanteste Stuer med rik Rosemaling og 

Vers og Bibelsprog og Dyr, Fugle, Engle, Mennesker og Drager drysset ødselt ut over alle 

Vegge og Loft. Olejf er en støværdig, oplyst ung Mand as første Klasse. Hans Bror, Lærer 

Settungsgaard er Lærer i Ophejmsgrenden i Torpe.  

Paa Brattegaard blev Ole O. Kjældergaard min Abonnent. Han havde der forpaktet en 

Gaardpart, som tilhører nordre Hovdegaard, slog Højet og førte det hejm. Ejrik Brategaard, som 

er Dalens Postbud, traf jeg derpaa. Han kjøbte „Nu" og trakterede med Øl. Jeg sender ham 

Bladet en Tid, fordi han maa besørge et stort Hobetal af mine Abonnenter, en 60 —7O i hans 

Distrikt af Aal. I Dusegaard og Hovdegaard var jeg rapt rajug, da de bedste Folk var borte.  

Gik saa til Berg, hvor jeg hos Haakon Berg fik utmærket Natteherberge. Han og hans Hustru 

Gunvor styrer endnu Huset, da Ole Berg, som har Halve Gaarden, er ugift enda. Gunvor og 
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hendes vene Sønnedatter Gunvor, en Datter as Jordemor Gro Berg her i Byen, stelte mig en 

utmærket Kveldverd, og Haakon fortalte adskillige gamle Hændelser utover Kvelden. Jeg har 

netop faat Brev fra Ole Berg, der er en viden kjendt Hestehandler, at han Paa Bergsjøstølen 

borti Fjeldet har bygget en pen Villa, hvor han vil modtage Byfolk. Der er ogsaa rike Fiskevatn 

og god Jagtmark. Og saa ekte Høgfjeld as første Klasse. Broren Thorstejn Berg har den anden 

Halvdel af Gaarden. Der tjener en af min Abonnent Ole Persanbraatens Døtre fra Gol. En Søster 

er paa Søre-Berg. Alle Jenter drager utover Bygder og Byer, men disse har draget opover. Og 

de kommer neppe ugift derfra. 

 

«Rundt i Aal». Nu 1902 Vol. 7 Nr. 15.  

Haug og Løkensgard 

Teigen, Løken, Rudningen 

Arnegard 

Søre Holo, Ødegaard Tveito 

Dybsjord 

Bøygard 

Sundre skysstasjon 

Eikro 

Gullhagen, Sando, Sørbøen 

Haug og Løkensgard 

Det var ut paa Efdan, jeg gik fra den hyggelige Mikkel Veslegaard. Paa Haug traf jeg Lars og 

Hans Folk utpaa Tunet. De strevde i harde Taket med Højkjøring. Saa gik jeg til Ole 

Løkensgaard, som nu var hejme. Det var Kvelden, og jeg fik Hus i dette hyggelige og 

gjæstfrie Hus. Ole blev min Abonnent og lod stelle en utmærket Kveldverd af alskens god, 

stærk Fjeldkost til mig. Ole var meget fornøjet med aa have giftet sig. For han havde faat en 

utmærket Kone. Uti den vakre Storstue fik jeg en utmærket Seng og sov som en Grejve. Jeg 

havde Hilsning til ham fra min Abonnent Tømmermand Laur. Dahl, Bogd. 25 her. Dahl var 

med aa bygge Levvelkirken og budde paa Løkensgaard.  

Teigen, Løken og Rudningen 

Efter en god Frokost fortsatte jeg Lørdag morgen utover Vaatndalen. Først var jeg nedom 

Tejgen, hvor Knut Tejgen, som er en dygtig Smed med en Pen Hejm, blev min Abonnent. 

Fortsatte saa til Løken, hvor jeg traf den oplyste Ole Løken hejme. Hans Søster stelte 

utmærket Traktement med Kaffe, Mjølkeprim, Spekekjød m. m. til mig og Ole fortalte mig et 

og andet. Ole skriver ogsaa pene Vers, men først og fremst er han ivrig Gaardemand. Gik saa 

til Rødningen, hvor jeg traf Lars og Sønnerne neri Aakeren. Knut L. Rødningen blev min 

Abonnent, og idet han var med hejm efter Penge, trakterede han med Øl og viste mig endel af 

sine Malerarbejder. Han er en overmaate dygtig Rosemåler, har ogsaa arbejdet endel her i 

Byen.  

Arnegard 

Derfra gik jeg til Arnegaard, hvor jeg traf Arne A. Arnegaard, som fornyede sit Abonnement 

og trakterede med Øl. Det er en grej ung Mand med megen Læselyst. Han trakterede med Øl. 

Stuen og Møblerne var rosemalede. Bl. a. stod der: Her sidder jeg i Fred, Her ceder jeg mit 

Brød, Her friigter jeg min Gud, Velsigne hver og en, Som her gaar ind og ud! Og saa mange 
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Salomos Ordsprok. Gik saa til Tvetehaugen, hvor den vene Datter stelte utmærket Traktement 

til mig uti det vakre Staskammers, og den interesserede, støværdige Lars I. Tvetehaugen blev 

min Abonnent. Han var længe i Amerika og gjorde det godt derborte. Flere af Børnene er 

fødd derborte og kan engelsk. Men saa drog han hejm og er nu en stø Halling, der driver sin 

Gaard godt, har ogsaa kommunale Tillidshverv.  

Søre Holo, Ødegaard Tveito 

Gik derfra til søre Holo, hvor Mikkel Holo blev min Abonnent, og hans vene Datter stelte 

utmærket Middag til mig. Det var et svært Hyggeligt Hus. Som snøggest var i Maafaa for i et 

Bruk, gik saa tilbage ned paa Storvejen, traf H. Veslestøl med Hustru og Børn utpaa deres 

Tun Paa Tvejto, blev med ind og blev trakteret med Kaffe. De var just færdige med 

Skuraannen. Aaret var drivende. I Thon havde man afskaaret allerede Iste August. Undervejs 

forover traf jeg Engebret Stølen, som blev min Abonnent skulde skikke Penge siden. Var 

derpaa indom i Ødegaard, hvorfra min Abonnent, Fuldmægtig Ødegaard ved Ullevolds 

Lazareth, er. Han var først paa Landbruksskole og kom en Tid efter til Ullevold, hvor han 

blev Fuldmægtig som Gaardens Agronom og Driftens Leder. Hans Far trakterede med Øl.  

Dybsjord 

Derpaa gik jeg til Dybsjord, hvor den rike Stejngrjm Dybsjord blev min Abonnent og 

trakterede overflødigt med Mad og Kaffe. Han har opført en Herskabsbygning, en 

Kombination af Hallingstue og Byhus. Stej grim har længe været Handelskar, berejst det 

ganske Land og tjent grovt med Penge. Han bød mig ogsaa Natteherberge, men jeg syntes, det 

var vel tidligt fik skure paa, da Tiden lej hardt.  

Bøygard 

Var oppe hos Lars Gunhildgaard, som blev min Abonnent, en meget hyggelig Mand. Saa til 

Asle Rejersgaard, som og saa blev min Abonnent. Det er et Hus med megen Læselyst. Jeg 

tænkte aa blive Natten over hos min ualmindelig hyggelige Abonnent Thollejf Bøjggaard, 

men han var paa Stølen i Besøk hos Kone og Børn ligesom de fleste Æktemænd er hver 

Lørdagskveld. Bare Tjenestejenten var hejme, og jeg fortsatte derfor nedover.  

Sundre skysstasjon 

I Guldhaga havde man holdt Kveld, da Hermand ogsaa var paa Stølen. Jeg gik derfor den 

halve Mil til Skydsskiftet paa Sundre, hvor jeg fik Værelse. Men det var en noksaa urolig Nat. 

Pøbel og Natteranglere klejv op paa en Bordstabel utenfor, rejste Bord mod Væggen og 

entrede op til mit Vindu i 2den Etage og bombarderede Ruterne, saa jeg trudde, de vilde 

springe. Det holdt ved meget længe. Jeg skal lade være aa referere, hvad der blev sagt, for det 

vilde ikke berike Læserne med nogen Visdom.  

Eikro 

Søndag gik jeg forover igjen, op til Ejkren nea Dybsjord. Jeg havde Hilsning did fra min 

Abonnent Gaardejer Johannesen og hans Hustru Halldis i Ekebergv. 32 til hendes Søster i 

Ejkren. Søsteren er gift med den dygtige Rosemåler Ole O. Arnegaard. Halldis rejste i sin 

Ungdom fra sin Barnehejm Baggegaard i Aal hid til Byen aa tjene, blev utmærket godt gift, 

og det barnløse Æktepar har nu en overordentlig pen Hejm i sin egen nette Gaard i 

Ekebergvejen. Der er meget faa Huse, hvor alt ute og inde er saa velstelt som der. De har det 

saa godt som Blommen i et Æg. Johannessen er Formand ved Nordbyes Trælasttomt i 

Schweigaardsgd. Ole Arnegaard og hans Hustru har baade Baggegaard og Ejkren, bor Paa det 

sidste Sted, hvor de har bygd nye Huse. Jeg bleb gjæstfrit trakteret der med det bedste 
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Hallingtraktement og fik se meget af Oles nydelige Rosemaling, bl. a. det han skulde sende 

paa Drammensutstillingen.  

Gullhagen, Sando og Sørbøen 

Saa var jeg indom i Guldhaga, hvor Hermands interesserede Sønner, af hvilke den ældste har 

været en Tid i Amerika, lod stelle det bedste Traktement til mig. Gik saa til Sando, hvor jeg 

traf Erik Sando hejme. Jeg blev overflødigt trakteret, og efter nogen Kvile tog jeg op Lierne 

til min daværende Abonnent Timand Sørbøen, en rik, viden kjendt Handelskar, som har bygd 

meget Pent til sig. Han var paa Fjeldet hos sin Fædrift, men hans interesserede Hustru, Datter 

as Hermand Kroshaug, bød mig Natteherberge. Der var meget triveligt. Næste Morgen fik jeg 

efter en fortrinlig Frokost Ole O. Arnegaard og Gunnar I. Skallehaugen til Abonenter. De var 

der og malte og snedkrede, solide Folk begge to. 

 

«Utover bakkerne». Nu 1902 Vol. 7 Nr. 19  
Barskrind 

Gåstrud 

Torpe poståpneri,  

Satas forretning,  

Nyhusmoen,  

Tufte og Bråtalien 

 

Barskrind 

Fra Mehus i Torpe drog jeg op til Gaarden Barskrind, som ligger saa høgt, at Mønen paa det 

høgste Hus naar lukt opi den lyseblaa Himmel. I Ruskvejr senker den sig laagere ned, og da 

kommer Himmelen lige ind i Husene paa Barskrind. Jeg blev vel modtaget af min gamle 

Kjending Engebret Barskrind, som blev min Abonnent. Datteren stelte utmærket Middag til 

mig, medens Faderen fortalte mig adskilligt. Han har bygd for Turister bortpaa sin Langstøl, 

og jeg skrev for ham Svar Paa et Brev fra Kaptejn Klingenberg her, som med sin Familie flere 

Gange havde budd deroppe og trivdes utmærket. De havde endel Indbu igjen, som Engebrets 

Hustru skulde stelle med. Jeg fik ogsaa endel gamle, interessante Papirer hos Engebret aa 

gjennemgaa. Han vilde, jeg skulde slaa over der til næste Dag, og det havde jeg mere end 

gjerne gjort, hvis jeg ikke havde havt saa ilde Stunder. Han havde bygget en ny, flot 

Stuebygning, siden jeg var der, og ombygget den eldgamle Stue, dog ikke mere end at dens 

gamle Præg ærbødigt var bevaret.  

Gåstrud 

Derfra gik jeg Lierne ned til Rud, hvor jeg traf Peder N. Rud i Slaatten. Han blev straks min 

Abonnent, en særdeles grej og jevn Mand. Ligesom paa Barskrind er der ogsaa paa Rud svær 

Utsigt. Gaarden ligger i en Indkvelving i de bratte Lier. Herfra for jeg ned endebratte Lier ad 

en Skogstig til Gaastrud, som ligger midt i Lien i stærkeste Solstejken omgivet as Granskog 

paa alle Kanter, et godt og lunt Sted. Jeg traf først den gamle Kaarkone, som siden er død. 

Hun var døv men pekte paa Sønnen Holge Gaastrud, som flog borti Bakken. Han blev min 

Abonnent, skulde sende Penge siden. Hans eneste Søn Hermand Gaastrud er ved Frydenlunds 

Bryggeri, er ogsaa min Abonnent. Jeg hører nu, at han vil rejse hejm og blive Bonde paa sit 

vakre Ætsete. Det er fornuftigt. Det er hyggelige Folk allesammen. Men paa Rud trakterede 

den hyggelige Kone med Kaffe jeg glemte det overfor. I Rikansrnud var alle paa Aasen. 
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Fortsatte saa langs den rike Skogli til Storedal, hvor jeg tras Ejvind Berge, som betalte et 

Kvartal og fortalte flere gode Sagn. Forøvrigt utrettede jeg intet i Storedal og Vesledal.  

Torpe poståpneri, Satas forretning, Nyhusmoen, Tufte og Bråtalien 

Var derpaa bortom Postaabneriet med lite mere Manuskript til „Nu", sagde den hyggelige 

Postaabner Ole S. Ophejm Farvel, var opom O. H. Satas Butik, hvor Nils Vesleset fra Aal 

blev min Abonnent. Han har kjøbt Gaarden Ellefmo i Gol, har bygget pent og bur koseligt 

der. Saa gik jeg forover, var indom Paa Nyhusmoen, hvor Sønnen, Hermand Nyhusmoen, 

blev min Abonnent. Herfra var Kirkesanger Nyhusmoen i Dagalien. Han er nu død, men hans 

Børn lever i agtede Stillinger i Dagalien Kontingent. Herfra gik jeg til min Abonnent Helge 

Tufte, en af Bygdens første Mænd, kjendt over hele Hallingdal, rik og uafhængig som faa. 

Helge bød mig Natteherberge, og hans vene Døtre stelte mig en utmærket Kveldverd.  

Helge Tufte vilde have mig med i Lars Braataliens Begravelse næste Dag, Lørdag. Helges 

Datter, som er gift med den unge Lars Braatalien, den afdødes Sønnesøn, var hejme paa Tufte 

om Kvelden og bad mig ogsaa komme, ligesom ogsaa Lars havde bedt mig, den Dag jeg sad 

og skrev paa Hagen. Jeg lovede intet bestemt, da min Tid var knap, sov utmærket oppaa den 

lyse Sal. Helge har nemlig en Hallingstue og en flot Herskabsbygning, der er meget gammelt 

Arvesølv, idet hele en rik Hejm. Lørdag Morgen vilde nu Helge have mig med. Men jeg 

havde utgaat mine Støvler. Handelsmændene havde ikke Skotøj, jeg havde spurgt i alle 

Butiker i Hemsedal, Torpe og Aal. Kunde derfor ikke gaa i Gjestebud, Men saa kom Helge 

fram med et nyt Støvlepar. Det var blevet for smaat for ham. Han havde havt dem paa til 

Kirken engang, siden havde de staat. Jeg fik kjøpe Støvlerne for 6 ½  Kr. De var utstafferede 

med Kunstsøm Paa Overlæret og var af meget stærkt Virke, saa jeg har brukt dem indtil denne 

Dag.  

Saa bar det i Likfærden. Alt det jeg har rejst i Hallingdal, har det aldrig høvd saa, at jeg har 

været i Likfærd der før. Nu fik jeg se Skikken. Først var det Skjænk og Øl og Skjænkebrød af 

det gildeste i Dalen, derpaa Mad og Kaffe med stram Bordskik, der med prisværdig 

Ærbødighed for Fædres Sed og Skik har været hevdet i Aarhundreder. Utenfor Døren var rejst 

en Æresport as Lauvtrær, og Vejen op til Døren var dækket med friskt Granbar. Kisten blev 

sat ind i Lauvverket ved Døren, man sang en Salme, og Kirkesanger Næss holdt derpaa en 

længere Opbyggelsestale til Trøst for afdødes Børn og til Eftertanke for alle Gjæster. Derpaa 

atter en Salme, og saa kjørte vi til Kirken. Da Kisten var senket i Graven, holdt atter Hr. Næss 

en Tale, og en Salme blev sunget.  

Da vi kom tilbage til Braatalien, bænkedes alle Gjæster ved de rikt dækkede, lange Borde. 

Der var en Kjøtret med kraftig Suppe til, derefter den dejligste Rømmegrød, som slant i 

Fatene, og enda blev der budt omkring Bakverk og Kaker, Smør og Ost af alle Slags. Det var 

en overflodigt dejlig Middag. Men saa er ogsaa Braatalien et as Dalens rikeste Huse. Utover 

Kvelden blev der siden budt om Kaffe, Øl og Vin, Folk talte koseligt sammen i Smaaklynger 

og Tiden gik fort og behageligt. Før vi gik, fik atter alle Mad. Jeg fik ogsaa to Abonnenter der 

oppe.. Nils O. Lien, som er fra det rike Tuv i Hemsedal men nu bur paa sin Gaard Lien i 

Torpe, tog Bladet. Han er en framifraa flink Rosemaler. Ole A. Randen, som tjener hos Torjus 

Sire, abonnerede ogsaa, Erik Sire betalte derhos sin kontingent. 

 


