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Tredje heftet av heimbygdsoga tek for seg tre emne. Det fyrste er 

talemålet i bygda, det andre er folkedikting og folketru. Skulen, 

særleg i dei fyrste 150-200 åra me har hatt eit organisert skulestell 

her i landet, er det tredje emnet. 

Kviteseid, som dei andre bygdene i Vest-Telemark, har ei rik folke

dikting. Gjennom hundreåra hadde dette vandra frå slekt til slekt i 

dialekten, det levande ordet. men tidene skifte. Aasmund Vinje har 

skrive: 

Då var det kje nok det at mannen (ell. kvinna) var klok,  

og tankar i mengd kunne hava. 

Nei, lærdomen den laut ein finne i bok, 

og folk måtte lære å stava. 

Me legg til: Folk måtte etter kvart også lære å skrive og rekne osv. 

Men lesing var det fyrste. 

Oppgåver finn du etter mange av stykka. Ein del framlegg til oppgå

ver og samtale står også i slutten av heftet. 

Teikningane skal tala på sin måte. 
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Utviklinga av norsk mål 

 

 

 

For oversynets skuld sette professor Gustav Indrebø opp denne inn-

delinga: 

1. Frumnordisk (truleg fram til ca. 500 e. Kr.) var talemålet i 

dei tre nordiske landa Noreg, Sverige og Danmark, men med 

små dialekt-avvik. Ordet «frum» tyder det som kjem fyrst, det 

opphavelege. 

2. Overgangstida til norrønt mål (500-700) var ei veldig om-

lagingstid. «Det er eit større steg frå målet på Tunesteinen 

(kring år 450) til målet på Eggjasteinen (kring år 650) enn frå 

gammalnorsk til det nynorske normalmålet idag,» skriv Indre-

bø. 

3. Norrøn tid (700-1350). Denne perioden fell i to delar. 

a. Vikingtid (700-1050). Ulikskapen i målet vart etter 

kvart så stor, at ein talar om eit vestnordisk og eit aust-

nordisk mål. 

b. Gammalnorsk tid (1050-1350) går fram til Svartedau-

den (1349-50). I denne perioden kom fyrste skrivne lit-

teraturen på norsk. 

4. Mellomnorsk tid (1350-1525) var ei stor omlagingstid for 

talemålet. Skriftspråket kom sterkt til nedfalls. 

 

5. Nynorsk tid (1525 til notida). Dei norske dialektane var stort 

sett utforma alt frå fyrst av i denne perioden. Dansk skrift-

språk vart einerådande i Noreg etter reformasjonen (1536). 
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Me fekk ikkje bibelen på morsmålet (mellomnorsk) slik som 

dei andre lutherske nasjonane, men på dansk (1550). Dansk 

vart språket for kyrkja og embetsverket, og vart mønster for 

talemålet til overklassa gjennom dansketida. 

Ein riksnorm for norsk fekk me fyrst med Ivar Aasens 

«landsmål» kring 1850. Målføra hadde nok endra seg både i 

lyd- og formverk på vegen frå gammalnorsk til nynorsk, men 

enno i dag kan ein lett sjå likskapen og samanhengen med 

gammalnorsk som eit sams opphav for alle norske dialektar. 

 

 

 

 

 

Om to jenter 

 

Her er ei teikning av to jenter. Ho som står innom ramma heiter 

Gunhild Grjotgarddottir. «Ek er fødd urn jolaptann 1177,» seier ho. 

Den andre som står utom ramma heiter også Gunhild. Ho seier: «Eg 

er fødd (på) joleftan 1977.» 

Kor mange hundre år er det mellom fødselsdagane til desse to jente-

ne? Sjå etter i Snorres kongesoger kva som hende i Noreg i 1177. 

Kongesogene sluttar då. 

Sjå på orda under teikninga. Dei er gammalnorske og høyrer til må-

let Gunhild Grjotgardsdottir tala. Merk den nære skyld-skapen mel-

lom gammalnorsk og dialekten i bygda. 

Det står ein bokstav etter orda. M. tyder maskulinum (hankjønn), f. 

tyder femininum (hokjønn) og n. tyder nøytrum (inkjekjønn). Orda 

er ordna alfabetisk. 
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Då hvat på gammalnorsk vart til hott  

på Kviteseid-dialekt 

 

Hvat er gammalnorsk og tyder kva. Etter som tida gjekk, endra utta-

len av hvat seg. V-en kom til å verka på vokalen etter, slik at denne 

fekk lepperunding. I talemålet vårt vart a til open o. Me kan tenkje 

oss eit mellomsteg: hvott. Under denne prosessen vart v-en borte. 

Det vart ikkje bruk for han, og forma hott blei vanleg. 

Samanliknar me no med ordet what i engelsk, er det lett å sjå skyld-

skapen. Høtt er det, seier me. What is that (it)? seier dei i England. 

Så tek me eit par norske ord som blir mykje brukt, og ser på likska-

pen med fleire andre språk frå fortid og notid: 

«Talemålet er det elementet som gjev sjela luft,» sa den tyske dikta-

ren Johann Wolfgang von Goethe. 

Me plar dela dei norske målføra (dialektane) i to hovudområde: 

Austnorsk og vestnorsk. 

1. Austnorsk har det me kallar kløyvd infinitiv. Sume verb  

en-dar på -a og andre på -e i infinitiv. Det heiter: å lesa,  

å baka, å vera. 

For andre verb: å drøyme, å tenkje, å skrive. 

Vestnorsk har ikkje kløyvd infinitiv.  
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2. Austnorsk har såkalla tjukk 1. Vestnorsk har ikkje det. Mål-

føra i Vest-Telemark har heller ikkje tjukk 1, men dei fleste 

av bygdemåla har kløyvd infinitiv. Dialektane i Vest-

Telemark er grensemål mellom aust- og vest-norsk. Storpar-

ten av Vest Telemark vert rekna til austnorske målføre, fordi 

dei viktigaste målmerke høyrer til austnorsken. Kløyvd infi-

nitiv er viktigare enn tjukk 1 i så måte. 

 

 

I Kviteseid finn me ei målgrense. Vrådal har ikkje kløyvd infinitiv 

slik som i resten av bygda. I Vrådal heiter det: å lese og skrive. Finn 

fleire døme! Er du frå Vrådal, får du kanskje vanskar med infinitiv-

sending på -a. 

Ein del linne hokjønnsord kjem inn under same regelen. I Vrådal 

heiter det: Ei fure og ei stoge, ei vise og ei jente, men i resten av 

bygda seier dei: Ei furu og ei stogu, ei vise og ei jente. Finn fleire 

døme! 

Vrådalsmålet og bygdemåla i Fyresdal og Nissedal høyrer til vest-

norske målføre. 

Ivar Aasen (1813-1896) grunna på årsaka til dette. Han måtte gå 

vegen om gammalnorsk for å finne svaret. Dei kallar det jamvekts-

regelen, men me skal ikkje gå nærare inn på det her. Me fylgjer 

mange innebygde, grammatiske reglar i talemålet vårt utan å tenkje 

over eller vita om bakgrunnen for dei. 

I 1842 fekk Ivar Aasen i oppdrag å fara landet rundt for å samle 

opplysning om bygdemåla. Han fekk 600 kroner om året for dette. 

Aldri har det vel vore gjort så stort eit arbeid for så lite pengar. 

Fyrste ferda hans varde i 4 år. I 1845 kom han til Kviteseid på  

gjennomreise frå Nissedal. I 1854 kom han til Kviteseid att,  

denne gongen frå Fyresdal. Han gjorde i alt seks ferder gjennom 

Telemark. 
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Dialektane i Vest– og Aust-Telemark, Numedal, Hallingdal, Val-

dres og Gudbrandsdalen høyrer til ei gruppe i austnorsk som blir 

kalla midlandsmål 
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Talemål og skriftspråk 

 

Har du lagt merke til at du nyttar ein del andre ord når du skriv enn 

når du talar? Me seier dynn, men skriv dør; me seier kånn, men 

skriv oss; me seier sjav, men skriv sjølv. Dynn, kånn og sjav er ord i 

talemålet vårt. Det er mange dialektar i Noreg. Difor må det bli eit 

visst skilje mellom tale og skrift. Skriftspråket må ha former som 

kan sameine dialektane. 

Me har lært å lesa og skrive skriftnormalen. Difor kan det vera 

vanskeleg å skrive vår eigen dialekt. Det er nytt og uvant å sjå sitt 

eige talemål skrive. Vanen kan vera både ein ven og ein fiende. 

I seinare år har det, dels etter mønster frå utlandet, skjedd ei opp-

vurdering av dialektane våre, av naturleg norsk talemål i bygd og 

by. Det er no forsøk i gang med å la borna få si første skriftlege 

opplæring i morsmålet på sitt eige talemål. Etter svenske røynsler 

synest den grunnleggande dialekt-opplæringa ikkje å hefte elevane i 

å lære skriftnormalen. Dei får jamtover ei sikrare og rikare mål-

føring enn dei som frå fyrste stund må byte ut dialekten med  

skriftnormalen. 
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Dialekten som skriftspråk 

Me finn dialektane som skriftspråk, litteraturspråk, kanskje mest i 

visedikting og pop-litteratur. 

Vømmøl, eller Vømmøl Spellmannslag, er ei gruppe som har hatt 

mykje å seia for norsk pop og rock, både musikalsk og språkleg. 

Vømmøl er eit trøndersk dialektord som tyder vadmål. Andre lands-

delar har fylgd etter. 

Men også i meir seriøs dikting møter me dialektane. Ein vegvisar i 

så måte vart Alf Prøysen med dei folkekjære visene sine på Hed-

marksdialekt. Det er sagt litt på spøk, at han gav oss eit tredje  

offentleg norsk skriftspråk. Mange skribentar har fylgd hans  

eksempel. 

Språket i bøkene til Aslaug Vaa er sterkt farga av talemålet i  

Kviteseid. Her er eit dikt frå boka «Villarkonn»: 

 

 

Vaka og vente 

 

Kor mange dialektord finn du i dette diktet? Finn du døme på 

kløyvd infinitiv? Kva for delar av Kviteseid var det som ikkje hadde 

kløyvd infinitiv? Skriv diktet om til rein Kviteseid-dialekt. Skriv det 

så om til nynorsk skriftnormal. 

Du kan gjera like eins med diktet hennar «So rodde dei fjordan». 

Det fortel om ein messe-sundag ved Kviteseid gamle kyrkje. 

Hott skal eg gjera  

med nettan mine du?  

- Du skal sova i den eine  

Men dagan er so lange 

- dei tek aller slutt!  

- Du skal vente i dei mange  
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Oppgåve: 

Skriv ei lita forteljing om det du ser på bileta.  

Du skal skrive beint fram slik du ville fortalt det. 

Tenk deg om korleis du skal skrive lydar og ord du brukar i tale-

målet. Etterpå kan du skrive forteljinga om til nynorsk. 
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Det er mange måtar å skaffe tekst på for å få oversyn over lyd-og 

formlæra i din eigen dialekt. 

Du kan skrive «fri stil» på dialekten din eller du skriv eit stykke  

etter oppgjevne ord. Dessutan kan du skrive diktat etter opplesing 

eller lydbandopptak. 

I ei klasse kan det vera elevar med ulike talemål. Kvar elev må prø-

ve å gje att sitt eige talemål, sin dialekt, så ekte som råd, når dei 

skriv slike oppgåver. 

Etterpå kan elevane og læraren i lag koma fram til eit oversyn av 

bøyingssystem, lydlover o.a. i dialekten. Er det ulike talemål i  

klassa, er det truleg best å dela elevane i grupper slik at dei med lik 

dialekt kjem i lag. 

Gruppene drøfter seg fram til svar på dei spørsmåla læraren vil dei 

skal svara på. 

Til slutt samanliknar ein system, grammatikk i dialekten med ny-

norsk skriftmål. 

 

Blåpus 

(av John Lie - 1846-1916) 

Skrubbane var nærsøkne mang ein gong. På Lid stod to ein morgon 

og såg inn glaset i stova. 

På Fossheim, ein plass under Bjåland, var kona åleine heime med ei 

lita jente som låg i vogga. Det var om hausten noko etter Kross-

mess. 

Dei to eldste borna, ein gut og ei jente, seks og åtte år gamle, gjætte 

sauene ned i jordet. Så kom skrubbane, tre stykke. Barna sprang 

gråtande heim, sauene hit og dit mest vitskremde. Mora høyrde  

skriket, flaug til med staur og stein og høysta mest ho orka. 
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Ho såg ikkje udyra. Sauene samla seg kring henne, og ho fekk dei 

inn. «Men i Guds namn, er døra oppe!» sa ho. «Og barnet!» Ho 

sprang opp til stova, og borna etter. Ho såg inn. 

Barnet låg og sov i vogga. Skrubben stod over, og katten låg på 

ryggen, kvæste og kveste klo like attom hovudet på barnet. 

Mora seig mest i uvit, men barnet måtte bergast. Ho sprang inn, 

treiv det, og ho og borna la på sprang til grannegarden. Då folk 

kom, var beistet vekk, men dei såg faret etter han, der han hadde 

labba i søyla. 

Helga Fossheim sa jamt sidan at nest Vårherre så var det Blåpus 

ho hadde å takka for at vesle Gunnhild slapp med livet. 

Blåpus var ein stor, blåbrandut katt, klok og kjælen. Dei hadde han 

til han var over 20 år gammal. 

Skrubben er det same som ulven. Veit du to namn til på ulven? 

 

 

 

Oppgåver: 

1. Finn alle substantiv i stykket om Blåpus. 

2. Skriv dei i grupper etter kjønn og bøy dei på dialekt i ubun-

den og bunden form eintal og fleirtal. 

Tak til slik: 

Hankjønn: ein skrubb - skrubben - skrubbar - skrubban/

skrubbane (Vrådal) 

Hokjønn: ei gång - gånji - gångur - gångunn/gångune (V) 

Inkjekjønn: eit glas - glase - glas - glasi. 

3. Samanlikna bøyingsformene med vanleg nynorsk. 

4. Finn sterke og linne (svake) verb i stykket. 
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5. Bøy verba i infinitiv, presens, preteritum og perfektum parti-

sipp - alt på dialekt. 

Tak til slik: 

Sterke verb:  å vera (Vrådal: vere) æ(r) - va - vore  

    å stande stend - sto – stae 

Linne verb: å jæte - jæter - jætte – jætt 

    å høyre - høyrer - høyde - hørt 

6. Samanlikna bøyingsformene med vanleg nynorsk. 

 

Andre ordklasser, slike som pronomen, adjektiv, adverb kan ein 

plukke fram frå same eller andre tekstar. 

Desse oppgåvene høver truleg best for gjennomgåing samla på  

tavla. 

 

 

 

 

 

Lydskrift 

 

Det latinske alfabetet har for få bokstavteikn til å dekkje alle språk-

lydane i norsk og andre germanske mål. Vil ein skrive desse lydane, 

må det lagast teikn for dei. Eit slikt system kallar me lydskrift. Det 

har blitt laga fleire lydskriftsystem. Nordman-nen Johan Storm laga 

eit i 1884. Dette blir brukt her i landet. I dette heftet vert det likevel 

brukt vanlege bokstavar i dialekt-ord og målprøver. Årsaka er at dei 

då er lettare å lesa for folk flest, og fordi tekstar i lydskrift vert dyra-

re å prente. Men på den måten vert også målprøvene mindre presise. 
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Prøver på Kviteseid-dialekten 

Dialektprøvene er lagt så nær opp til talemålet i bygda som råd. 

Fyrst tek me med ei segn frå Brunkeberg: 

 

Korpen 

Ein sondag om sommåren då der va messe mæ Bronkeberg kjørkje, 

sat folkji på Kjørkjeberje å venta på prest'n. So kåm der ein farre au 

å sette seg. «Ti stille!» sa'n, «la kån høyre hott korpen seie.» Beint 

ivi di flaug nettupp ein korp, karkla og kokla. «Han sei at bjønn'n he 

slegje ihæl ei kjyr på Fjosskorli, - hor æ de?» sa'n. 

Der va morgedølar testa'es som konn' fortelje at Fjosskorli æ ein 

staule uppi Haugannheii. Som kjørkjefolkji kåm heimatt fekk di 

høyre at bjønn'n ha vore på Fjosskorli om nåtti å drepe jillaste kjyri 

Haugann-mann'n åtte. 

 

Her er ei soge om ein tjuv som var ute i måneskinet: 

De va' ein som ville av å stele i månesjine, å so jekk'n mæ sjinn-

buksur, å dei va' nye so de' knirka i di. 

«Triv'n. tak'n, triv'n, tak'n!» sa sjinnbuksa. 

Tjoven såg seg tibakers å såg ein svart mann som jekk jamsi's. Då 

tok tjoven spranje. «Triv'n, tak'n, triv'n, tak'n!» sa sjinnbuksa, endå 

fortare. Då sprang den svarte man'n ou, å tjoven sette ti sprangs på 

svarte live'. «Tak'n fort, tak'n fort!!» sa sjinnbuksa. 

Tjoven sprang te'n kåm heim i stoga å då va'n mest ende på. 

Då blei den svarte man'n burte. De' va' skuggjen sin han ha' rymt 

for. 

Finn dei orda som syner at dette er Vrådals-dialekt. 
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Bøying av substantiv 

Hankjønn 

Sterk bøying: 

ein hest - hest'n - hestar - hestann/hestane (Vrådal)  

ein sau - sauen - sauir - sauinn/sauine (V) 

ein veg - vejen - vegur/vegar/vejir/vegunn/vegann/vejinn 

       (Vrådal: vegane/vejine) 

Største gruppa har endinga -ar i fleirtal. Ein del ord av -ir gruppa 

kan ha -ar i fleirtal t.d. grisir/grisar, kvistir/kvistar. 

Nokre få hankjønnsord har tre endingar i fleirtal: vottur/vottar/

vottir, rev ur/revar/revir. 

Linn bøying: 

Tostavingsord som endar på trykklett vokal i ubunden form eintal. 

ein neve - neven - nevar - nevann/nevane (V) 

Andre døme: fole, hane, påle, jase. 

Hokjønn 

Sterk bøying: 

ei bjørk - bjørkji - bjørkar - bjørkann/bjørkane (Vrådal)  

ei skål - skåli - skålir - skålinn/skåline (V) 

ei rose - rosa - rosur - - rosunn/rosune (V) 

Endingane -ar, -ir, -ur i ubunden form fleirtal vert kalla «den norske 

vokal-treklangen.» 

Linn bøying: 

ei vise - visa - visur - visunn/visune (V) 

Fleire døme: kake, kvige, kjørkje, rekkje, vogge. 

Jam vektsord (ikkje Vrådal) 

ei viku - viko - vikur - vikunn. 

Fleire døme: stogu, furu, hoku, Toku, viu, smiu, flugu. Vrådal: 

stoge, fure, koke, loke, vie, smie, fluge. Dei blir bøygde som vise. 
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Inkjekjønn 

Sterk bøying: 

eit hus - huse -- hus - husi. 

Fleire døme: skåp, golv, ton, glas, staup, troll. 

Linn bøying: 

eit eple - eple - eple - epli. 

Fleire døme: hefte, stykkje, skjifte, joreple. 

Auga bøyer me slik: 

eit auga - augae - augur/augo - augunn/augune, augo (V)  

Fleire døme: jarta, nyra, nykla, okla, øyra. 

Verb 

Sterke verb d.e. verb utan ending i preteritum. 

Etter skiftet av vokalar skil me dei i 7 klasser som i gammalnorsk. 

Her har me eit døme frå bygdemålet i kvar klasse og nemner dei i 

rekkjefylgja infinitiv, presens, preteritum og perfektum partisipp: 
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1. bite - bit - beit - bite 

2. luge - lyg - laug - logje 

3. springe - spring - sprang - spronje 

4. bera (V: bere) - ber - bar - bore 

5. eta (V: ete) - et - åt - ete 

6. grava (V: grave) - grev - grov - grave 

7. blåse - blæs - bles - blåse 

Me har før tala om grensa for kløyvd infinitiv som går gjennom 

Kviteseid. Verbet å le har sterk bøying i nynorsk. I bygdemålet får 

det linn bøying: å læ - lær - lædde - lætt. 

Linne verb: Dei fleste verba høyrer hit, og ting tyder på at denne 

gruppa veks. Dei har 4 bøyingsklasser som i nynorsk: 

1. å kaste - kastar - kasta - kasta 

2. å lære - lærer - lærde (nynorsk: lærte) lært 

3. å telje - tel - tålde - tålt 

4. åbu - bur - budde - budd 

Døme på uregelrette linne verb: 

å vita (V: vite) - veit - visste - visst  

å eiga - eig - åtte/egde - ått/egd  

å heite - heiter - hette/het - hett 

 

Andre ting å merke seg 

I sein gammalnorsk kilte det seg inn ein a framfor -r. Slik vart bøkr 

til bøkar. Denne innskotsvokalen er heilt gjennomført i Kviteseid-

målet: bøkar, nettar, tæar, stengar, mysar, rendar, strendar. Nynorsk 

har fleirtalsformene bøker, netter osv. 

Når sterke hokjønnsord i bunden form eintal endar på -i, slik som 

t.d. soli, bygdi, lindi og like eins sterke inkjskjønnsord i bunden 

form fleirtal t.d. husi, trolli, då kallar me målet for i-mål. Heile  

Kviteseid har i-mål, så nær som Kilen. I talemålet der heiter det 

sola, bygda, linda, husa og trolla. Kva vil du kalla eit slikt mål? 
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Ein høyrer det også på stadnamna. Bukåsa og Jutulbrua er namn i 

Kilen. Sagabukti, Apalstoi, Hellebrui og Sveinsheii er namn andre 

stader i Kviteseid. Men ingen regel utan undatek. Me har namna Lia 

og Heia i område der det liksom ikkje høver etter regelen. Kva kan 

so grunnen vera? 

At 1 fell bort framfor p, m, v, k og g er det lite av, men det finst:  

 sjav for sjølv (hankjønn) 

 sjov for sjølv (hokjønn) 

 hæg for helg 

 fygje for fylgje 

T fell bort framfor s, d, b og g: 

 Hesskodikje for Hesteskodikje 

 Uggaren for Utgarden  

 Uddalen for Utdalen  

 Fladdal for Flatdal  

 Uddbønn for Utbøen 
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Lang u har i sume høve fått ein uttale som fell saman med lang o:  

 ton for tun 

 don for dun 

 tonne for tunne 

 homle for humle 

Dette blir kalla «lågning» for o ligg lågare i munnen enn u. Når o 

blir uttale ø, er det ei «opning» for ø ligg lenger fram i munnen enn 

o. Prøv! 

Stutt o (open o) nærmar seg ø, men fell aldri heilt saman med han. 

Prøv deg med uttale av ord som: topp, troll, post, flokk, odd. 

Grenselina for kv/gv i framlyd går midt gjennom Telemark med gv 

for Aust Telemark og kv for Vest Telemark. Grensa fylgjer stort sett 

lina for tjukk 1. Hadde Kviteseid og Gvarv bytt plass, hadde namna 

vore Gviteseid og Kvarv. 

Kveite heiter gveite, kvass heiter gvass og kvit heiter gvit i Aust-

Telemark. 

Lågning av y til ø som nynorsk oftast har: sølv, føre, følgje, nøkkel 

er det lite av i dialekten. Der heiter det sylv, fyri, fygje, nykjil. 

R framfor n fell bort i utlyd: 

bjønn for bjørn   gån for garn 

jønn for jarn eller jern bån for barn 

honn for horn   tjønn for tjørn 

Men som i andre norske målføre heiter det ørn, tårn og like eins i 

fleire nyare ord. 

I nokre ord vert a framfor 1, m og n uttala å: 

skåmm for skam kråmbu for krambu 

grån for gran  strand for strand 
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Kva er folkedikting? 

 

 

 

Me kan svara på det ved å draga fram ein del ulike former for denne 

diktinga. Den fyrste er ei segn om Hille. 

På Nordigard Tveit budde for lenge sidan ein mann som heitte Hil-

le. Han og broren Botolv fridde til same jenta blei det fortalt. 

Det gjekk betre for Botolv. Ein kveld kom Hille over dei og drap 

båe to. Han blei dømd til å rettast, Hille, men då rømde han nord i 

Bandakfjella. Ein haustkveld kom han att og stengde seg inne i det 

store loftet på Tveit. 

Rettens folk kom og kringsette loftet, men dei kom ingen veg med 

han. Sistpå hadde ikkje Hille att piler, og ei natt rømde han. Som 

han sprang til skogs, råka vaktmannen han med ei pil i sida. 

Hille kom til ei myr nord i Tveitgrendheiane. Han løyste beltet og 

hengde i ei bjørk for å stelle såret og stod stødde seg til nokre stei-

nar. Då folk kom etter, var han død. Steinane kallar dei Mann-

fallsteinane den dag i dag. Dei jorda han der, og etter den tid heiter 

det Hillemyr. 

 

Som døme på ei folkevise nemner me Margit Hjukse. Finn fram 

visa og les om denne jenta fra Sauherad som vart bergteken. Me har 

ei segn frå Kviteseid om ei jente på Midtbøen ved Sundkilen som 

vart bergteken i Striplefjell. 

 

Eventyret me tek med er «Alv unge». Det vart skrive opp av Knut 

Loupedalen frå Brunkeberg. Slik tek det til:. 
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Det var ein gong ein mann som hadde tre søner. Kona var død, og 

han sjølv var gammal. Så skulle han skifte frå seg. Den gjævaste 

eigedomen hans var ein ring dei kalla Lykkeringen. 

«I dag skal du hogge ved,» sa mannen til den eldste sonen sin.. 

«Du skal grava vreiter,» sa han til den mellomste. «Og du, Alv, skal 

gjæte geitene,» sa han til den yngste. «Den som gjer beste arbeidet, 

han skal ha Lykkeringen,» sa mannen.. 

Så fylgjer noko av ei voggevise eller barnesull:. 

 

 

 Bissam, bissam barnet! 

 Gryta heng i jarnet, 

 kokar full av rjomegraut  

 til det vesle barnet. 

 

 

 

Kan du finne resten av denne voggevisa? 

 

* * * 

 

Til levande folkedikting høyrer skrønene. Her er ei skrøne fortald av 

Kjetil Gulløy frå Vrådal:. 

Det var ein haust det var så vanskeleg om tømmerhogst i Vrådal. Eg 

og ein til fekk oss langt om lenge hogst borti heiane på grensa mot 

Tørdal. Der tok me til å hogge saman på ei overhendig stor fure. Me 

dreiv på heile ettermiddagen. Sistpå laut me taka oss ei kvild. 
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Eg gjorde meg ein lang sving rundt fura. Der råka eg ein tørdøl som 

hogge på andre sida av fura. Han vart så forundra. Ingen av oss  

hadde merka at me hogg på same treet. 

Til slutt tek me med ei moderne segn med lokal tilknytning. Opp-

havet er vanskeleg å finna, men ho er oppskriven på så ulike stader 

som Hawaii, USA og Sverige. 

Ein bilist på E-18 fekk auga på ei jente ved vegkanten. Han let hen-

ne få plass i baksetet og køyrde henne dit ho sa ho budde. 

Då han kom fram og vende seg om, var baksetet tomt. 

Han ringde på dørklokka, og oppskaka fortalde han til den personen 

som opna om opplevinga si. Då fekk han vita at ei jente som svara 

til skildringa hans hadde budd i huset. Ho døydde i ei bilulykke for 

eit par år sidan nett på den staden der han fyrste gongen såg henne. 

 

* * * 

 

Det finst fleire former for folkedikting enn dette. Men det er truleg 

nok til å visa breidda og rikdomen i denne diktinga. 

 

 

Naturmakter 

I naturen var mange slag makter. Dei heldt seg i berg og skog, i jord 

og vatn. Desse naturmaktene vart til levande skapningar slik som 

alvar og dvergar, troll og hekser, tussar og nissar. Fossegrimen og 

nykken heldt til i vatnet. Deildegasten bar på steinar og huva uhyg-

geleg i mørke kveldar. Huldra var så naudande vakker, men farleg. 

Ho snudde aldri ryggen til, for då kunne nokon sjå halen hennar. 

Difor kalla dei henne for Rove-Guro. 
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Heile denne tenkjemåten gjorde naturen levande på ein eigen måte. 

Det vart både noko skræmande, men også noko fårleg lokkande 

over han. Ei dør i berget kunne opne seg, tonar kunne lyde opp  

frå fossegovet, ja, sjølve gullfuglen kunne setja seg på ein kvist i 

svarte skogen. 

Same tanken hadde treåringen som for fyrste gong oppdaga stjerne-

himmelen: «Nei, sjå alle dei blanke spikerhovuda på himlen, far!» 

ropa han. 

Sjå om «Peningskrini til risen», side 46. 
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Huldregardar 

Garden Findreng har vore tussegard. Det var ein dreng (gut) som 

gjekk i skogen. Om han skulle gjæte eller hogge ved skal vere 

usagt. Han sette seg på ei tyrilåg, tok opp kniven og spikka på eit 

tresko-emne. Han gjekk med eit par gamle fylur (sjå teikning side 

37 i hefte 2) og trong eit par nye. Så vart han trøytt, stakk kniven i 

stokken han sat på og sovna. Då han vakna, sat han på dørstokken 

til ei stoge. Så kom ein tusse ut, for det var ein huldregard han var 

komen til. 

Tussen klaga seg fordi drengen hadde tekje garden hans. «Men gjort 

er gjort,» sa tussen. No var det guten som åtte garden. «Det var like-

vel godt du berre råka på husmannsplassen min,» sa tussen. 

Sjølve tussegarden skal ligge lengre ned mot allmannvegen blir det 

sagt. Stundom høyrest hestetramp rundt husa på Findreng, men før 

folk kjem ut er alt stilt. Men Findreng-guten slapp å gå på fylur etter 

den dag. 

Kva var årsaka til at drengen fekk makt over huldregarden? Kvifor 

trur du at ei slik segn knyter seg akkurat til Findreng? 

 

 

 

 

Levande og døde 

Ei kone frå Lundevall kom for tidleg til ottesong i Kviteseid gamle 

kyrkje. Dette hende i katolsk tid. Ottesong var ei messe som vart 

halden i otta, dvs. mellom klokka halv to og halv fem om natta. 

Der råka Lundevallkona den døde syster si. Trua var at dei døde 

heldt gudsteneste klokka tolv om natta. 
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«No må du springe, for sjå på bestefar din kor sint han er,» kviskra 

systera. «Det er for det du ikkje har reist han opp att (gjeve nokon 

av borna namnet hans) . Han vil drepa deg, men eg skal gje deg eit 

råd: kast av deg trøya, så beltet og så forkleet. Kan du koma heim 

før han får tak i deg, er du berga.» 

Kona tok ut og kasta trøya. Bestefaren greip den og sleit sund. Like 

eins gjekk det med beltet og forkleet. Men vegen var tre fjordung  

(7-8 km) så bestefaren nådde henne att. Han klemde henne mellom 

hendene så ho døydde to dagar etter. 
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Dette er ei vandresagn. Ho er ikkje berre kjend frå mange land, ho 

er også svært gammal. Ei oppskrift frå Frankrike er frå slutten av 

500-talet. 

Kvifor var bestefaren så sint? Det går gale med den levande i denne 

segna. Truleg fortel det noko om kor ålvorleg dei tok namneskik-

ken. Korleis er det med slikt no? Kor langt bakover veit du namn  

på ætta di på mors- og fars-sida? Lag deg ei ætte-tavle. Er du kalla 

opp etter nokon av besteforeldra dine eller nokon annan i slekta? 

Kjenner du nokon med «motenamn», kanskje etter ein eller annan 

«kjendis»? 

Kva synest du om dette med namn og namneskikkar? 

 

 

 

 

Trua på lagnaden 

Det hende medan Storm var kapellan i Kviteseid. Ein dag ropa det 

frå Kviteseidfjorden: «Tidi er komen, men ikkje mannen?» Storm sa 

til folka sine: «Kjem her nokon mann, må de stanse han.» 

Litt etter kom ein mann og bad om nokon ville skysse han ut fjor-

den til Fjågesund. «Reis ikkje,» sa Storm, «du skal ikkje lenger.» 

Mannen hefte på prestegarden. Om kvelden vart han sjuk og bad om 

eit glas vatn. Det fekk han, men like etter var han død. 

Her er lagnadstrua tydeleg. Etter den skulle mannen ha drukna. 

Hans tid var ute. Men sidan han var «for seint ute» med å koma på 

fjorden, var det nok at han fekk vatn i munnen. 

Men det fanst måtar til å få greie på viktige hendingar i framtida. 

Ein måte var «å sitja gloms» eller «kle jolestolen». 
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Birgit Kaldåk frå Morgedal prøvde dette ei jolenatt. Som andre unge 

jenter var ho huga på å vita kva for friarar ho skulle få. Ho la kyrkje

-kleda sine over ein kubbestol og sette eit ljos i stolsetet. Sjølv la ho 

seg i stolskuggen. På bordet stod tre skåler, ei med brennevin, ei 

med øl og ei med vatn. Dei som la seg slik om jolenatta, skulle 

drøyme om den dei vart gifte med. Birgit drøymde at det fyrst kom 

inn ein kar med sidtrøye og stutt-bukser og staselege sokkeband. 

Det var Bjørn Hestehaga frå Øyfjell. Han drakk av ølskåla, og det 

tydde bra kår i framtida. 

Så drøymde ho det kom inn ein som drakk av vass-skåla. Det var 

Torjus Hosleberg frå Ordal. Når dei drakk av vass-skåla, varsla det 

død, helst drukningsdød, og Torjus kom til å drukne i Nisser. 
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Den siste som kom inn var Anders Torje, som vart tredje man-nen 

hennar. 

Med Birgit gjekk det som i draumen. Ho vart gift tre gonger og fekk 

dei ho hadde drøymt om. Birgit og Bjørn var foreldra til Ole Bjørn-

sen (1783-1845) eller «Ola Klokkar» som han òg vart kalla. Han var 

ordførar i Kviteseid (1842-43) og stortings-mann (1815-16 og 1836-

42). 

 

Du har sikkert høyrt uttrykk som: «Det var vel slik laga» eller «Det 

skulle vel so vera». Meininga er då at det som hender er bestemt på 

førehand og kan ikkje endrast. Slik tru lever vidare den dag i dag. 

Kva stjerneteikn er du fødd under? Les du horoskopet ditt i veke-

blad eller aviser? 

 

 

 

Finst det overtru i dag? 

Truer og underlege førestellingar fester seg ofte ved det ukjende og 

framande. Slik var det før og slik er det no. I samband med inn-

vandrarar i moderne husvære går segnene eller rykta ut på at dei 

bryt opp parketten på golvet og dyrkar poteter der, lagar badstoge i 

kjøkkenet, har ein salta gris i badekaret. Dei har høns, geiter eller 

grisar i stoga eller på balkongen, gjer opp eld på golvet osv. osv. 

Det finst mange i dag som er overtydde om at sjøormen finst både 

her i landet og i innsjøen Loch Ness i Skottland. Tusenvis valfartar 

dit for å få eit glimt av han. Kanskje endå fleire trur på Ufo-ar (UFO 

= Unidentified Flying Object). Noko bevis for den trua finst ikkje. 

Eller lat oss ta trua på vedundermedisinar. Som eit døme kan me 

nemne universalmedisinen alkeavkok frå siste halvdelen av 1970-
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åra. Då vart mange askar hogne ned, saga og kløyvde i småbetar og 

kokte eller selde som råvare til andre, og med god forteneste. Både 

bruk og handel kunne nok taka opp konkurransen med trolldoms-

medisinane i mellomalderen. 

All overtru spelar på kjenslene i oss. Får kjenslene fritt slag og for-

nufta blir sjalta ut, kan det bera gale i veg. 

Tru og overtru er to sider av same sak. Trua på dei underjordiske i 

gamle dagar blir kalla overtru i dag. Finst det «truer» i dag som kan 

bli stempla som overtru i framtida? Ja, me møter dei dagleg i film 

og på video, i reklame og vekeblad og teikneseriar. 
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Nokre døme: Dess vakrare ein er, dess lykkelegare vil ein bli i li-

vet. Den tøffe helten meistrar alle situasjonar utan tvil eller redsle 

(i alle fall på film). Reklamen skal skapa kunstige behov: Lykka 

ligg i tinga du kjøper. Dyre ting gjev størst lykke. 

Her er eit sitat som er henta frå ein plakat utgjeven av Forbrukar-

rådet: «Reklame er ein organisert, psykologisk masse-påverknad 

av menneske for å få dei til å handle på ein tilsikta måte av eigen 

«fri vilje». 

Drøfta slik «moderne overtru». 

 

 

Korleis folkediktinga har vandra 

Moltke Moe fortel om då han fyrste gong høyrde eventyret om 

«Han far sjøl i stua». Det var i Mo i Vest Telemark. Han syntest at 

ingenting kunne verka meir norsk enn dette. Men seinare fann han 

eventyret att i ei 1500 år gammal oppskrift i India. Her var stem-

ninga tvers igjennom indisk. Også i Afrika og Europa fann han 

eventyret att. Ei oppskrift på latin frå 1195 var fortald av Rikard 

Løvehjarta. 

Slik er det med folkediktinga. Ho er alltid på vandring. Men kvar 

ho kjem finn ho seg ei heimsleg og rotekte form. 
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Om folkedikting og tradisjon 

 

Ordet tradisjon tyder å overlevere eller gje vidare. Folkediktinga har 

vandra frå slekt til slekt ned gjennom tidene. 

Korleis slik overlevering verkar kan du gjera ei lita prøve på. Saman 

med ein flokk andre stiller du opp i ein ring. Til den fyrste i ringen 

kviskrar du ei melding, som du meiner er vanskeleg å forstå. Det 

som vil hende med meldinga når ho har gått rundt ringen, er at ho 

har vorte heilt meiningslaus eller ikkje kjem fram. 

Meldinga lever ikkje lenger. Er meldinga klår og bli forstått, kan ho 

koma rundt ringen. Ein kan seia at ho har halde seg i tradisjonen. 

I boka «Bondekveldar» skildrar John Lie frå Fyresdal ei kveld-sete 

rundt åren då han var liten. Alle arbeidde med eit eller anna og sam-

tala gjekk. 

«Dei rødde om troll og tussar, om kjemper og dragsmål, om under-

lege hendingar, om fuglar og dyr. Dei fortalde eventyr og stundom 

kvad dei viser. Eg tykte eg såg alt saman og var med midt oppe i 

sogene. Etter som dramaet utvikla seg, var eg glad, modig, redd, 

medlidande og med gråten i halsen. Hu, så redd eg var stundom! 

Når varmen minka av og det skumde i stoga og skuggane lea seg på 

veggen i det blikrande, dalande ljos, då greip spøkeriet etter meg. 

Eg trykte meg tett inn i kråa der eg sat. Så vart varmen friska opp att 

- og modet voks i meg -.» 
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Det er to slag stev, gamlestev og nystev. I gamlestevet rimar an-dre 

og fjerde lina med kvarandre. Dei reknar gamlestevet for å vera eld-

re enn folkevisene. I nystevet rimar fyrste og andre lina med kvar-

andre og like eins tredje med fjerde lina. Innhaldet er av mange slag. 

Å stevjast var ei form for underhaldning. Ofte song jenter og gutar 

skiftevis til kvarandre. 

Her fylgjer nokre stev frå Kviteseid. Gamlestev og nystev er blanda 

om kvarandre: 

 

 

1. Å upp og ned etter Dampedalen  

der hev'n sulla, den snåle karen,  

der hev'n sulla so mang ein kveld,  

men Anne Groven han fekk kje hell. 

2. Heimatte vil eg hugse meg  

og strake vegen eg gjeng;  

for eg vil ikkje vera kalvehjuring  

for Ordølane leng'. 
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3. Å aller hev eg sett finar' gjente  

hell Kari Flatland med sko og spenne.  

Å aller hev eg sett finar viv  

hell Kari Flatland i stakken sviv. 

4. Du treng kje vera so stor i ordi  

takke te du må lite på jordi.  

Takke te om du ha ein flekk  

som var kje vi'ar hell Fiskarbekk. 

5. Statt no upp du Bjålands mann  

med dine late drengjir.  

Soli skin på Kleive-fjøll  

og du ligge søv so lengje. 

6. Eg skulle gjeva te Hestskodikje  

kunne eg Åste få.  

Det fekk vera hoss' det kunne  

om eg aller såg Vigdesjå. 

7. Steinar Øvland er god te spila  

og etter jentun' so hev'n kjila.  

Kjilkrokings-jentun fer han forbi  

men det er te Anne Røyrhelle han vil fri. 

8. I Kvinnandalen er godt å gjæte  

der treng kje jenta sine føtar væte.  

Eit treskopar og eit ryggeskinn  

hev jenta fengje av guten sin. 

9. Bære var det på Kvålset vera  

å leika der med sitt viv  

hell det er å liggje i Heruvdalen  

der gjer det både føykjer og driv. 

10. Den lisle gryta i Austenå  

ho er so sein te å sjode,  

der skal me koke dei kote-nakkan'  

de kallar dei maten den gode. 
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11. Ho stod på Kassen den fine møyi  

so såg ho seg ned i Bandaksøyi.  

Då såg ho Ladden, han skein so kvit  

ho bad te Gud ho kunn' ønskje'n hit. 

12. Dei Dala-karan' er smal' og lange  

å buksun' bere dei nå so stramme.  

Og kufta den er nå ljose-blå  

og stikka er ho med kammel-tråd. 

(«Dei var kanta med svart då, veit du,» opplyste ho som kvad  

stevet.) 

Kven er gamlestev og kven er nystev av desse? 

Er det anna enn rim-forma som skil gamlestev og nystev? Kan du 

finne ut kva stader i Kviteseid desse steva er i frå? 

Steva fortel om noko verkeleg som har hendt. «Me lagar ikkje stev 

om ingenting,» svara ei jente då ho vart spurd om innhaldet. 

Prøv å laga nokre stev, men hugs det jenta svara. 

 

Slåttestev 

Slåttestevet var ein liten songtekst knytt til ein feleslått. Då var det 

lettare å koma i hug slåtten. Dette slåttestevet er til ein gangar: 

Å vil du te Groven og slå ein teig 

ja, so sko' du få Anne og alt det ho eig.  

Vil du slå'n snau 

vil du raka'n au 

Ja, so sko' du få Anne når Skotten er daud. 

 

1 teig = 12 mål. 

Skotten = skal vera eit stadnamn på Groven i Brunkeberg. 
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Dette er slåttestev til gammal reinlender: 

Såg du Jørund Blikom,  

åg du Jørund Blikom.  

Han og presten Bergland  

fór til Morgedal igjår. 

 

 

Då folkediktinga vart skriven ned 

Det var frå midten av 1800-talet at folkedikting og annan tradisjon 

vart skriven ned. Men det står lite om dei som fortalde og song. 

Mange av tradisjonsberarane var fattige, frå husmannsplassar, og 

mange var kvinner. Den beste og mest heilslege oppskrifta til 

«Draumkvedet» fekk M. B. Landstad etter husmannskona Maren 

Ramskeid frå Brunkeberg. 

Segna og eventyret må forteljast, visa og stevet må kvedast for å 

vera levande. Me kjenner for lite det bygdesamfunnet denne 

diktinga levde i, og dei som fortalde og kvad er ofte berre eit namn 

og nokre årstal. 

Men det finst undatak. I boka «Norsk Sogukunst» har Rikard Berge 

skrive om to framifrå forteljarar. Det er Hæge Kastedalen frå Mor-

gedal og Olav Tjønnstaul frå Åsgrend. Tjønnstaul er ein attlagd 

plass under Kolltveit. Ein får hug å kalla desse stykka for klassiske. 

Det fell levande ljosblinkar over tida, staden og personane. Dette er 

perler av forteljekunst. Ein god opplesar bør lesa dei opp. 

Knut Loupedalen (1844-1923) frå Sandlandsgrendi i Brunkeberg 

var fyrste bygdemannen som i større tal samla eventyr i Telemark. 

Han gjekk på Kviteseid Seminar frå 1861-63. 

Dei fleste eventyra skreiv Knut opp etter Olav Tjønnstaul. Då sat 

dei helst i stoga på Heggtveit i Åsgrend. Det var ein dag om våren 

og ein dag om hausten som Olav sa til Rikard Berge. I 1923 kom 
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boka til Knut Loupedalen ut. Ho fekk namnet: «Eventyr og segnir 

fraa Telemarki». 

Fleire av eventyra har så løglege namn: «Rantilhesten», «Guten som 

slo i hel ulykka», «Morgorev og Kveldrev», «Det halve grisehovu-

det», «Lykka - fyri eller etter» - og så bort i gjennom. 

Men også i andre eventyroppskrifter frå Kviteseid møter ein denne 

frodige fantasien: «Jenta som ikkje ville gifte seg før ho fekk ein 

med raudt hår og gult skjegg», «Guten som tente i tri år for tri skil-

ling», «Bukkefalom», «Svein i hei og jomfru Agnus-møy», «Kong 

Katt på Heiborg slott med fire og tjuge forgylte kronur» - og mange 

fleire. 

Sophus Bugge (1833-1907) kom til Kviteseid fyrste gong i 1856. 

Han skreiv opp viser og stev, eventyr og segner og folketru. Han var 

her fleire gonger til i 1870-åra. På Åmtveit i Brunkeberg var han 

med i eit bryllaup. Han kom så godt til med folk og lærde seg å tala 

bygdemålet. I 1858 gav han ut boka «Gamle norske Folkeviser». 

Før det hadde M. B. Landstad samla og gjeve ut «Norske Folke-

viser» i 1853. Han var sokneprest i Kviteseid frå 1834 til 1839, men 

reiste ikkje frå bygda før i 1840. Prestedottera Olea Crøger frå Hed-

dal hadde samla ein del av visene som var med. Ho samla også fol-

ketonar. Frå 1838 og til slutten av 1840-talet var ho hjelpelærar ved 

lærarskulen på Kosi i Brunkeberg. Ho underviste i song og i bruk av 

salmodikon. 

 

På ferd etter folkedikting med Aasmund Vinje 

I 1856 rodde Aasmund Vinje frå Flåbygd til Tokkedalen for å samle 

folkedikting. Anders Eivindskos, som då var 14 år, var med han 

som kjentmann og for å skifte om roinga. Anders skulle ha 14 mark 

og fri kost i betaling, og det var mange pengar den gong for ein gut-

unge. 
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Dei fekk seg ein lett og god pråm og kom til Gunlaug og Hans på 

Røyrhelle i Kilen fyrste kvelden. 

Me skal ta med eitt og anna av det Anders fortalde i 1926. Han var 

då i Minnesota og hadde vore klokkar i ei kyrkje der borte i 42 år. 

Han kunne alle tonane i Landstads salmebok så nær som tre, fortal-

de han. 

Men tilbake til Røyrhelle. Der fekk dei rjomegraut og morgonen 

etter fersk aure, tunnbrød, smør og ost. Betaling ville dei snille folka 

ikkje ha. Anders hugsa dette barneverset: 

 

Ro, ro min snilde gut 

hoss mange fiskar tok ditt spjut? 

Ein og halvfjorde og laksen den store, 

høgg han i ryggen og hiv han i båten. 

Ber han så heim, til småborni på Seim. 

 

No ville dei til Jens Russodden i Kilen. Han var ein medgjeten god 

forteljar. Men Jens var ikkje heime. Han var på Kile-lensa hjå Aall. 

Der råka dei han. Anders mintest at Vinje skreiv opp mangt etter 

Jens, men sjølv kom han berre i hug ei lita regle: «Det var berre to 

som budd' under stuven, den eine var bikkja, den andre var buven.» 

Dei var innom på Fiskarbekk og på Lauvvik. Der skulle dei få mat. 

Anne klaga seg for ho hadde berre geitemjølk. «Ja, den likar eg 

best,» sa Vinje. «Eg er oppvaksen på geitemjølk.» Så fekk dei  

tukkje, og den som god var. 

Anders hadde vore med og fløta tømmer frå han var 9 år, så han var 

godt kjend oppetter fjordane. 

Dei kom til Fjågesund om kvelden. Der vart dei godt mottekne. 

Vinje var så huga på å sjå tusseskeiene på Austnå, og om morgonen 

rodde dei over Fjågesund-straumen. Vinje bad Anders springa opp 
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til garden. Der råka han Jørund, bonden sjølv. Det var ein liten 

mann, men med djupe, gnistrande augo, kom Anders i hug. Skeiene 

fekk dei sjå, og Jørund fortalde segna om dei: 

«Det var då Greggar, langbestefar min, kom hit. Dei fyrste åra han 

var her, mogna byggåkeren så fort. Han fælte at kornet kunne drysje 

av før han fekk skjera. Så fann han på at han ville gjera dugnad. Han 

bryggja ei tunne malt. Bryggjekjeret stod i storstoga. Om natta var 

det slik ståk i stoga, men Greggar kunne ikkje bli heilt vaken. Så 

høyrde han det sa: «Alle kan åkeren skjera, men ingen kan bendilen 

gjera.» 

Om morgonen var åkeren skoren og ølet drukke opp. Men det låg 

att seks sylvskeier i kjeret. Så kom det kristna folk og batt kornet. 

Det kunne ikkje tussane, for bendilen må leggjast på tvers av korn-

bandet, og då vert det ein kross.» 

Kvifor tolde ikkje tussane krossen? 

 

På den vidare roturen var dei innom på Grotnes, Lia og Lindestad. 

Om kvelden sjette dagen kom dei til Eirik Spjotsodd. Han hadde 

gjestgjevarstad, og her fekk Vinje skrive opp mange segner og stev. 

Dei var innom på Setflot og Strømstad og kom så til Apalstoi. Vinje 

måtte opp og helsa på gamlefuten Florentz. Om natta låg dei på 

Apalstoi, men loppene heldt dei vakne. 

Neste dag rodde dei til Gullnes ved Bandak, og det var over ei gam-

mal norsk mil (litt over 11 km). Der budde Hans Solberg. Han for-

talde om ein gong han hadde vore til Sundbygdi og handla. Kjøp-

mann Wohl hadde landhandel og bakeri. Hans hadde med seg så 

mange brød for Kjetil Majorli i Bandaksli. Så kom det så fæl vind at 

han måtte ligge to dagar på Bjønnehetta. Der åt han opp alle brøda 

til Kjetil. «Du veit me er alle Adams born,» la Gullnes'n til. 
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Me lyt taka med litt om då dei kom til Herman Trisæ i Lårdal også. 

Herman hadde ein svart hest som var så makalaus fort til å springe. 

Om vinteren når isen låg blank på Bandak, då var det moro å elta 

skrubben på isen. Det var i skrubbetida. «Så snart eg ser ein 

skrubb,» sa Herman, «så selar eg på Svarten og køyrer etter. Det er 

ikkje lenge før eg er jamsides eller føre. Så gjev eg skrubben eit 

godt drag over smalryggen så han rullar bortover isen. Sidan er det 

lett å gjera det av med han.» 

Han synte oss fire fellar og ein fin pels han hadde gjort av ein heil 

haug nyare skinn. «Alle desse har Svarten hjelpt meg til å få tak i. 

Den hesten vil eg ikkje selje for gull,» sa Herman. Ein annan fortal-

de at med den hesten hadde Trisæ'n køyrd frå Lårdal til Skien, 10 

norske mil, på 8 timar. 

Tiande dagen kom dei roande til Tokkedalen. Der skildest Anders 

og Aasmund Vinje. 

Kan du finne dei stadene i Kviteseid der Vinje og Anders var innom 

på denne ro-turen? 

Finn ut kor mange det er av desse stadene der det bur folk no. Du 

må ha eit godt kart. 
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Om læring 

 

 

 

 

I 1736 vart det innført tvungen konfirmasjon her i landet. For-

ordninga slo fast at ingen måtte konfirmerast utan «de tilforn ere 

holdte til Skole». Den 25. januar 1739 kom så den fyrste verkelege 

skulelova. Etter den skulle kvart prestegjeld delast i skulerotar.  

Det skulle tilsetjast så mange skulehaldarar som stift-amtmannen  

og biskopen meinte det trongst. I kvart preste-gjeld skulle byggjast 

minst ei skulestoge nær hovudkyrkja. Skulefaga var lesing og  

kristendom. 

Mot ekstra betaling kunne det bli undervist i rekning og skriving. 

Skuleskatten måtte bygda sjølv syta for. 

Styresmaktene fann snart at det måtte lempast på krava for det vart 

for dyrt. Så kom Plakaten av 1741. Etter den fekk kvart prestegjeld 

setja lova i verk etter evne og vilje. Lova av 1739 vart nærmast ein 

mønsterplan, men smått om senn vart ein del av krava oppfylde: 

Det som no er Kviteseid vart delt i 5 skulerotar: 

1. Sundbygdi (hovudsoknet). 

2. Øvre Flåbygd (Kilen, Bergsto og Fjågesund). 

3. Morgedal. 

4. Ordal, Sandlandsgrend, Åsgrend, Grovengrend og Dalane. 

5. Vrådal. 

Prestane fekk ordne med utdanning av skulehaldarar kvar i si bygd. 

Denne lærarprøva var nokså enkel. Det var eksaminasjon av sokne-

prest og prost. Krava var ikkje store ved denne «proste-eksamen». 

Når ein skulehaldar las godt i bok, kunne skrive nokolunde bra,  
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forstod dei fire rekningsartane og kunne stille «fornuftledende og 

oppbyggelige Katechisationsøvelser over Religionen» hadde han 

dei kunnskapane han trong. Ja, dette hevdar ein sokneprest så seint 

som i 1824. 

 

Omgangs-skulen 

Omgangsskulen vart godtsom einerådande her i landet i meir enn 

hundre år framover. Læraren gjekk på omgang frå gard til gard. 

«Der kjem skulen,» kunne borna seia når det var læraren som kom. 

Kva tenkjer me på i dag når me talar om skulen? 

Heilt frå 1739 var skulehaldarar og postførarar fritekne for mili-

tærteneste om dei heldt ut i 7 år. Men løna var lita. 
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Skuleåret varde frå 10. januar til 14. april. Det var vanleg ei veke 

skule på kvar av dei større gardane i roten og ei halv veke på dei 

mindre. Gardbrukarane heldt læraren med kost og hus i den tida 

skulen varde. Som me skjønar skifte skulestad og skuleveg med få 

dagars mellomrom. Skuleborna sat rundt langbordet i stoga. I same 

romet dreiv husets folk med sine gjeremål. 

Det var ein omgangsskulelærar i kvar rote, men i Sundbygdi 

(hovudsoknet) var det to. Den eine var klokkar og den andre avløy-

sar. Heilt frå reformasjonen i 1536 skulle det vera klokkarar på byg-

dene. Namnet klokkar kjem av at frå fyrst av skulle dei ringje med 

kyrkjeklokkene. Dei skulle også undervise ungdomen i katekisma 

og styre songen i kyrkja. Seinare fekk dei også namnet kyrkje-

songarar. 

Det hende nok at skulen ikkje var særleg velsett somme stader, men 

det hende også at han vart møtt med stor velvilje. Kanskje det jam-

vel vanka ein matbit til den som ikkje hadde fått med noko heiman-

frå. 

Å gå i ein slik skule var som å vera «Gjester hjå kjennefolk,» skriv 

Arne Garborg (1851-1924) i sine minne frå gutedagane. 

Her er ei lita skildring av då Torjus skulemeister har kome til gards. 

Ein merkar at forfattaren har skrive med ein ørliten skjelm i augne-

kroken: 

«Etter at bordet var rydda, tok skulemeisteren ein liten nykel opp av 

lomma og opna det raudmåla skuleskrinet. Sakte og tenksamt la han 

«inventaret» opp. Der var ei mengd stavetabellar, heile, halve og 

fjordedels, Hallagers Læsebog, mange Grøgaards Læsebøger nær på 

nye, En from Kristens Nathue, Taarepersen, nokre Herslebs Bibel-

historie, Horsters Bibeludtog, Kongebogen, nokre nytestament, ein 

bibel, nokre tavlebrot utan ramme - det var alt. 

Men nei, likevel, inst i kroken saman med ein trekvart tobakk-rull, 

løynde seg nokre Junkers Regnetabeller, Fortenatus Krønike, 
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Tristan og Indiana. Av desse bøkene las skulemeisteren stundom 

opp for husfolket om kveldane.» 

Det var vanleg å taka til i omgangsskulen i 7-8 års alderen og slutte 

av ei stund før konfirmasjonen i 14-15 års alderen. Men det var også 

dei som måtte prøve seg i fleire år før dei «slapp fram for presten». 

Det skulle lærast mest mogleg utanboks frå Erik Pontoppidans for-

klaring til Luthers katekisme. Denne boka «Sandhed til Gudfrygtig-

hed» av Pontoppidan var forma som 759 spørsmål og svar. Dette er 

nok den læreboka som har hatt lengst levetid i norsk skule. Den har 

nok plaga mange norske born med sitt snirklete og uforståelege 
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danske språk. Eller som det heitte i folkehumoren ved omskriving 

om Pontius Pilatus: «Pint under Erik Pontoppidan.» 

Vart det for vanskeleg «å sleppe fram» på grunn av det boklege, og 

dersom ein høyrde til dei meir velståande i bygda, kunne ein gjera 

som det står i boka «Storgut» av A. O. Vinje: 

«Kast boki min gut og gjev presten ein sau, so slepp du frå all denne 

lærdom.» 

Slik kunne ein også kjøpe seg til plass framover på kyrkjegolvet på 

konfirmasjonsdagen. 

Sameleis kunne meir velståande folk kjøpe seg fri for militær-

tenesta. Difor vart det ofte tala om «smørkapteinar» og «oste-

prestar». 

Ein måtte konfirmerast innan ein fylde 19 år. Frå 1764-1848 var det 

jamvel tukthus-straff for dei som ikkje var det. 

 

 

Niels Windfeld og Kviteseid Seminar 

Niels Windfeld var sokneprest i Kviteseid frå 1773 til han døydde i 

1810. Det er reist ein minnestein over han ved Kviteseid gamle kyr-

kje. 

Windfeld var ein driftig mann på mange måtar. Største og beste til-

taket hans var skipinga av lærarseminaret på Ni-Kosi i Brunkeberg. 

Han gav 1000 riksdaler til dette føremålet, og kona hans la seinare 

endå 1000 riksdaler til. «Kosaskulen», som dette seminaret vart  

kalla på folkemunn, starta i januar 1819 med 14 ungdomar frå byg-

dene ikring. 

Dei var i alderen 17-20 år. Denne skulen kom i dei 70 åra han virka, 

til å gjera mykje for skule og opplysning ikkje berre i Kviteseid, 

men i heile Vest Telemark og vidare med. 
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Seminaret hadde fastskule i Kyrkjekrinsen for elevane frå og med 

Haugland til og med Råmunddalen og heile Lundevallsgrend. Det 

vart lange og tunge vegar for mange av borna og mykje skoft.  

Denne fastskulen var den fyrste i Kviteseid og heile Vest Telemark. 

Han var også øvingsskule for seminarelevane. 
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I 1846/47 vart skulen flytt til Kyrkjebøen. Då fekk Moen krins fast-

skule. Dei fyrste åra heldt fastskulen til på Kyrkjebøen. Dette var 

ikkje noko god løysing anten for seminaret eller skulen. Kviteseid 

kommune laut leige møterom på gardane kring i bygda. Tanken om 

eige hus vart difor tidleg teken opp. Kommunen bygde då så stort at 

fastskulen også fekk rom. Huset var ferdig i 1857 og skulen flytte 

inn i andre høgda. Seminaret vart nedlagd i 1889 og skulen fekk 

bruke heile andre høgda. I dei 70 åra seminaret var i verksemd vart 

det uteksaminert til saman om lag 570 lærarkandidatar. Av desse 

var ei jente. Det var Anne Dorothea Florentz frå Kviteseid. Ho vart 

teken opp som elev i 1885. Styraren fann å måtte søkje stiftsdirek-

sjonen om råd. Det vart gjeve løyve. Ho fekk eksamen i 1887. Det 

var 1890-lova som fyrst gav kvinner same rett som menn til utdan-

ning ved seminara. Frøken Florentz var soleis ei foregangs-kvinne. 

Mellom lærarane ved seminaret var det også berre ei kvinne. Det 

var prestedottera Olea Crøger frå Heddal. Frå 1838 og til slutten av 

1840 åra var ho hjelpelærar ved seminaret. Ho underviste i song og i 

bruk av salmodikon. 

Mange av elevane vart seinare leidande menn i styr og stell rundt i 

bygdene i Vest Telemark og vidare med. 

Har du høyrt uttrykk som «å strø sand på» eller «å fara over med ein 

harelabb»? Det er uttrykk frå før i tida. Før trekkpapiret kom i bruk, 

strødde dei sand på når dei skreiv med blekk og penn. Blekket laga 

dei stundom av knutar som veks på briske-røtene. Dei måtte kokast 

før dei gav frå seg fargestoffet. Harelabben vart brukt som svamp på 

veggtavla. Baksekjerringane brukte også ein storfuglveng til å pussa 

inn mjølet med på bordet når dei baka: 

På gamle dokument kan stå m.p.p. (med påhalden penn). Det var for 

folk som ikkje var skriveføre. Dei heldt i penneskaftet på førehand 

for å vise at dei samtykte i underskrifta. Ein annan skreiv namnet 

deira. Jamvel ved eit av namna under grunnlova på Eidsvoll i 1814 

står m.p.p. 
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Før 1750 ser det ut som rosemålarane ikkje kunne skrive med pen-

selen. Men frå siste halvdelen av 1700-talet kjem kunstferdig gotisk 

fraktur- og kursivskrift på ølbollar, kister og stogevegger. Skrive-

opplæringa kom seinare enn leseopplæringa. Rekning vart drive 

som hovudrekning eller med finger eller pinne i sandkasse. Når eit 

stykke var ferdigt, vart sanden jamna til att til eit nytt. At papiret var 

så dyrt og vanskeleg å få tak i vart ei hindring i skriveopplæringa. 

Det er ingen fabel at folk stundom nytta bjørkenever å skrive på. 

 

 

Fastskulen 

Landsskulelova av 1860 bytte ut namnet rotar med krinsar, men all-

mugeskule vart det framleis heitande. Skulekommisjonen heldt fram 

som styre for skulen og her var presten sjølvskriven formann. Den 

nye lova sa at det skulle byggjast skulehus i krinsen dersom det var 

minst 30 elevar. Og no vart det fart i skulehusbygginga. Om få år 

var det fastskule i nær sagt alle krinsane i bygda. Men desse fyrste 
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skulehusa var kalde og trekkfulle og einaste oppvarming kom frå 

skorsteinen. 

Skulelovene frå 1889 bytte ut namnet allmugeskule med folke-

skule. Den skulle vera for alle. Så fekk me skulestyre. Det fekk eit 

vidare avgjerdsområde enn den tidlegare skulekommisjonen. Skulen 

var no løyst frå kyrkja. Frå 1890 åra og utover i dei fyrste ti-åra etter 

1900 vart nye skulehus bygde rundt i krin-sane eller gamle skular 

blei vølte på eller fekk nye tilbygg. 

 

 

 

Skuleminne frå 1880-åra 

Ein som gjekk på skulen i Kviteseid i 1880-åra har skrive ned eitt 

og anna frå si skuletid. Skulehuset hadde berre eit rom. Der var  

ikkje omn, berre skorstein. På høgre sida av døra stod eit stort skåp. 

Det var sju-åtte lange skulepultar i to rekkjer med eit gangrom i 

mellom. Framom kateteret stod eit lite bord med ein skuff i. Ei vass-

bytte med ause stod bakom jentebenkene. Alle drakk av same ausa, 

men var like friske. 

Så var der ei lita veggtavle og eit sonekart. På ein annan vegg hekk 

«Metrisk mål og vekt» og eit kart over Palestina og eit over Skandi-

navia. Men oppe på skåpet stod ein liten globus ved sida av ein sal-

modikon. Inni skåpet var mange Jensens lesebøker, nytestament, 

skrivebøker og Ole Johannesens reknebøker, dessutan forskrifter til 

skjønnskrift og bibelske biletplansjar. Når ein så tek med tavlene 

som elevane rekna på har ein truleg fått med det meste. 

Nedom husveggen var ein liten hage med fire-fem aplar og nokre 

stikkelsbærrunnar. Haust og vår slo dei ball eller sprang på hamne 

(post og røvar) mellom dei store furene nordom skulestoga. «Sist på 

hamn er røvar!» ropte dei og sprang til leikeplassen. På kalde vinter-
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dagar brann eit stort bål på gruva. Ofte spurde nokon: «Må eg fram 

og varme meg?» Det kunne stå to-tre framfor gruva med ryggen 

mot elden og varme seg. I songtimane sat læraren på kateteret og 

strauk med bogen på den einstrengja salmodikonen; «Fol' er så liten, 

vokser til hest, gutt kan med tiden blive til prest» eller «Glede og 

lyst toner fra bryst». 
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Middags-stunda varde ein times tid. Sume av ungane hadde flesk og 

jordeple med seg. 

Ved skorsteinen hekk tre-fire steikjepanner til bruk, så det kunne 

ange som frå det likaste kjøken. Så lydde det: «Kva har du i dag?» 

«Brød og smør», vart det svara. «Men du då?» «Flesk og jordeple». 

«Skal me eta ihop?» spurde då gjerne dei som hadde brød og smør. 

Om vinteren rende dei på skeiser eller skoløypte på ein liten tilfro-

sen dam ved skulen. eller dei løypte på ski eller kjelkar. Kjelkane 

fekk namn etter gardane der dei høyrde heime. Det var skule annan-

kvar dag. 

 

 

 

 

 

Fleire framlegg til oppgåver og samtale 

Lær stadnamn på heimstaden din og finn kvar stadene er. Det kan 

vera namn på nutar og fjell, elvar og vatn, tjønnar og fossar, dalar 

og berg, moar og lier, staular (støylar) og myrar, gardar og plassar, 

åkrar og jorde osv. Mange stadnamn har gått eller held på å gå i 

gløymeboka. Kva nytte er det å ha stad-namn ute i naturen? Skriv 

opp ein del stadnamn. Prøv å finne ut kva namnet kjem av. Mange 

namn er lette å tyda, men ikkje alle. 

På ei teikning i dette heftet finn du dialektnamn på ein del dyr. No 

kan du prøve med planter. Finn dialektnamn på nokre blomar og 

urter, buskar og tre. 

Spør i familien din eller hjå folk du kjenner om dei har opplevd 

uforklarlege ting eller snodige hendingar. Kanskje dei kan fortelje 

om gamle skikkar. 
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Dei kan også sitja inne med regler, rim eller songar dei kan seia 

fram eller syngje. Gamle råder mot sjukdom og lokale spådomar  

om veret kan du også spørje om. Har du sjølv opplevd hendingar du 

ikkje finn forklaring på? 

Gå til vaksne, kanskje litt eldre folk, og spør kva dei leika då dei var 

born. 

Les ei bok av t.d. Alf Prøysen eller Astrid Lindgren. Finn du even-

tyrmotiv i dei? 

Segnene om «Riselåmi i Brakandalnuten» og «Peningskrini av ri-

sen» kallar me opphavs-segner. Det kjem av at dei vil forklare kor-

leis desse naturformene har vorte til. Men her finst mange fleire 

opphavssegner rundt i bygda. Prøv no du å få spurlag på slike. 

Ordtak, vitsar og gåter er former av folkedikting som gror frodig 

den dag i dag. Noter ned ordtak du kjenner eller frå ei ordtak-

samling. 

Me tek eit døme: «Eplet fell ikkje langt frå treet». 

Kva er meininga bak eit slikt ordtak? Eller bak dei ordtaka du har 

skrive ned? 

Her er ei gåte Sophus Bugge skreiv opp i Vrådal: Det ligg ein stein i 

Roholts å. Når han høyrer kyrkjeklokkene, snur han seg. Svaret på 

gåta er: Steinen høyrer ikkje. 

Eg kjenner ein lærar som har laga gåter for elevane i ymse fag. Her 

er nokre døme: 
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Frå soga: 

Set EG mellom våpen av gammalt slag,  

og vakker stas ein vinterdag. (: Pilegrim) 

Eg er ikkje kopar og ikkje tinn,  

men båe slaga du i meg finn. 

Vart bruka til våpen, spenne og ring  

til vakre, kostesame ting. (: bronse) 

 

Frå geografi: 

Eg var ein spelmann, og trong inga ku. 

Gjev meg ein u, så finn du landet vil eg tru. (: Peru) 

Eg sym mellom sjøgras og tang, 

har bokstavane to og er smal og lang,  

og i Hallingdal ligg eg i ro. (: ål - Al) 

Eg er tøy av edlaste slag 

og ei fossande elv i Trøndelag. 

Du finn meg i skogen der fuglane syng  

på lita tuve blant mose og lyng. (: linnea) 

 

Frå naturfag: 

Eg lever i sjøen, men er ikkje ein laks, 

eg gror i jorda og får tunge aks. (: kveite) 

I skogen eg bur, i holer og ur,  

er lettbeint og lur, 

tek tidt ein nattetur. 

I sjøen eg er, og i stormfullt ver  

lik båe og skjer, 

fårleg for skipa som fer. (: rev)  
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I heftet her er mest fortalt om skulane i bygda fram til fyrste tiåra 

etter 1900. No kan de kvar i sine grender spørje ut foreldra eller 

andre av foreldregenerasjonen om tilhøva då dei gjekk på skulen. Så 

gjer de like eins med besteforeldra eller andre av deira generasjon. 

Er de heldige kan de jamvel finne forteljarar frå generasjonen bak-

om dei att. Slik kan de få kjennskap til tre og kanskje fire skule-

generasjonar bakover. Og så kan de samanlikne. Det er mangt å 

spørje om. Her er nokre forslag, ein del i stikkords form: 

Var det skule i grenda di? Kven hadde lengste skulevegen? Det kan 

vera frå stader der det ikkje bur folk no. Korleis var skulehuset ut-

vendig og innvendig? (ljosforhold, oppvarming, vass-forsyning og 

møblering og pultar, kateter, skåp, gardiner, kart, sløyd- og handar-

beidsutstyr, boksamling, radio, filmapparat osv.) Korleis var toalett-

forholda? 

Var det leikeplass, ski- eller akebakkar? Skulevegen: Korleis kom 

du fram haust, vinter og vår? (spark, ski, rattkjelke, sykkel eller 

gjekk du på føtene?) Brøyting? Fanst det noko du var redd for på 

skulevegen? Skuleskyss? Vart det endringar på noko av dette medan 

du gjekk på skulen? Hugsar du lærebøkene dine? Nista? Korleis var 

jentene og gutane kledde? (sko, regntøy, ransel, veske, ryggsekk). 

Når starta og slutta skuleåret? Kor lang var sumarferien? Kor mange 

skuledagar var det i veka? 

 

 

 

Klassedeling: 

Kor mange årskull gjekk saman? Var nokon av faga sentralisert til 

andre skular i bygda? Kor mange skuletimar om dagen? (småskule, 

storskule). Kva slag leikar og spel dreiv de med? Var det skuleturar? 

(stutte og lange). Kvar gjekk dei? Skogplanting? 
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Festar: Hadde de juletrefest? Når var den og kven skipa han til? 

Korleis var festen? 17. mai feiring? Korleis var avslutnings-festen 

på skulen om våren? Hadde de prøver i skuleåret? Korleis gjekk  

eksamen for seg? Karakterbok? Vitnemål? 

Var det helsesyster, lækjar og tannlækjar? Var det mykje fråvær 

pga. sjukdom, skulking, uføre, fattigdom? Merka du skilnad mellom 

fattig og rik på skulen? Kom nokon og høyrde på undervisninga? I 

tilfelle kven? Korleis var det med fyring og vask i skulen? Fortel 

om spesielle vanskar for dei som gjekk på skulen i krigsåra 1940-

1945. Andre ting eller hendingar som du meiner er verd å minnast? 

Finst det klassebilete eller andre bilete frå skulen? 

Lag deg ei liste over det du vil ha med av spørsmål. 

Til slutt nokre ord om emne som høver for det eller det klasse-

steget. Det er oftast eit spørsmål om kor grundig eller djupt ein vil 

gå i stoffet. 
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SOLREVEN 

Kan du finne ut 

kven det er? 
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(sjå også hefte 1 og 2) 

 

Hans Ross: Ein sogebundel 1869. 

Knut Loupedalen: Eventyr og segnir fraa Telemarki 1923. 

Fleire eventyr og segner i bladet «Dølen», utgjeve av A. O. Vinje i åra 1858-

1870. A. Faye: Norske folkesagn 1. opplag 1833, 2. opplag 1844. 

L. Daae: Norske bygdesagn. 1. samling 1870. 2. samling 1872. Norsk Folkedikt-

ing: 

Bind 1 og 2: Eventyr 

Bind 3: Segner 

Bind 4: Rim, gåter og ordtøke 

Bind 5: Stev 

Bind 6 og 7: Folkeviser 

M. B. Landstad: Norske folkeviser 1853. 

Sophus Bugge: Gamle norske folkeviser 1858. 

Norske viser og stev. Innleiing av Jørgen Moe. 

Auka utgåve ved Hans Ross 1868. 

L. M. Lindemann: Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier 

1. samling 1853. 

2. samling 1878. 

Norske folkedansar: 

1. Danseviser. 

2. Rettleiing om dansen (leiken) ved Knut Liestøl og Klara Semb. Bernt Støylen: 

Norske barnerim og leikar 1899. Ny utgåve på Norsk Barneblads forlag: 

1. Norske barnerim 1959. 

2. Norske leikar 1960. 

Svein Olav Thoresen - Kviteseid lærarseminar. Pedagogisk hovudfag 1979. 
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Det var så om å gjera 

frå kva kant ein høyrde gauken fyrste gong 

om våren. 

 

Slik lyder gaukeverset: 

 

«Norda-gauk er nå-gauk,  

sunna-gauk er så-gauk,  

vesta-gauk er viljar-gauk,  

austa-gauk er giljar-gauk.». 

• 

Nå-gauk:  spår om død 

Så-gauk:  spår om godt år 

Viljar-gauk: spår at ein får det som ein vil 

Giljar-gauk: spår om bryllaup.  
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Fann eg dei stigar 

 

Fann eg dei stigar 

den villande fot 

trødde i urudde lende. 

 

Såg eg dei steinar 

på attlagde tufter 

- dei tala om segn etter segn. 

 

Men det leikar ei hind 

det hjalar eit viv  

det svarar eit mål 

- nordi nutan - 

 

(Frå diktsamlinga «Skjenkjarsveinens visur»  

av Aslaug Vaa.) 
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