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Du braut i aur, d.u hogg i stein,
du tok sd mangt eit ta.k.
Det ldg sd fin ei mold. og skein
i dine fotefar.

Du elska landet der det td.g,
med merke og med mein.
Der djupt i famnen tidt d.u
sd mang ein glimestein.

Dei grov du fram med. kjæ.rleg
som gyllent korn om vdr,
og sddde d.et i tru pd. Han

som gay det vokster_kdr.

hand.

sdg,

D¡kta

ren f ortel livssoga

S¡

uSelan{sgarden i Nes i Vest-Agder ligg høgt i
.lauvskoglia
austanom Selura,
150-meter

óîer

den bratte

h"avet.

Ingeborg Olsdotter fekk mannen sin frå Svinnland

i

Kvines-

Seland og lconá fotografera pd Selandstunet med vakkert utsyn.

Mange og ljose er dei minne eg har etter diktarhovdingen
Hans Seland.-Me mØttest første gong då Vest Agder mållag
blei skipa i Vennesla og seinare på mange målstemner, ungdoms- og bondestemner, men tftast når han gjesta bladstova
i Agder Tidend, der det blei so mang ein hyggeìeg,prat. Men
førðt ut på hausten i 1942, året etter at eg hadde skipa "Sendet på Agder" fekk eg livssoga
pna rned denne

is i år er

i "Agder i

Segn

år sidan han blei
han sjølv fortalde den:

)

100

Far var den einaste

i

grenda som heldt blad. Det var fyrst

"Almr,revennen> og sidan-"Verdens Gango. Han kom óg üáleg
med i Jaabæks bonderørsle. Dermed kóm eg tidleg tït a nã

interesse for politikken. Veto-kampane gjekk på det hardaste
då eg var i I2-I5 års alderen. Eg hugsar vel då telegrammet
kom om 9. juni-vedtaket i 1880.
Hovudvegen Kristiansand-stavanger var bygd gjenom Nes
ein liten mannsalder før eg var fødd. Telegraf fekk me i 1860åra. Men av gardsvegar hadde me ingen i min barndom. Alt
me skulle ha til hus laut me ta på ryggen dei bratte kleivane
opp frå stranda.
Bygda hadde ein "friviljug s
ifrå lærarar som Nils Nesheim
i 1870-åra amtsskule med I. G.
Johan, eldste bror min, gje
synte så sjeldne evner at alle t
skulen, seminariet i Kristiansand. Det heldt meir enn hardt
for far å få låna det som måtte til, men det gjekk då. Han var
sidan 20 år amtsskulelærar i Hallingdal, 10 år styrar av fylkesskulen i Ørskog og 5 år styrar av Strinda fylkesskule.
Lærarskulanè | Søgne og Eigersund vart slegne i hop og
r bror Bernhard. Han las sidan
flytte til
og gjekk eit telegrafkurs i Stapiivat til
Då tida kom fekk eg sjølv gå
vanger o
amtiskulen hos Schjødt, og kom hausten 1884 inn på Stend
landbruksskule i Fana ved Bergen. Brørne kunne då hjelpa meg
med pengane som eg trong. På landbruksskul-en fekk ^eg omfram lærá utskiftingbg kaitarbeid, og vona å finna ei framtid
den vegen. Men det skulle no ikkje så vera.
Mi fyrste store interesse var botanikk. Alt i 12-14 års alderen fanga dette meg. Men mest samstundes kom det for meg
at eg skulle bli "diktar". Og at alt eg levde og såg og lærde var
skule for diktaren i meg. Eg har hatt det med førebod om
slikt som ville henda meg, og det plar alltid slå til.
Nokre månader vintaren 1887-88 var eg <gartnar> og ohusbondsdreng" ved "Pleiestiftelsen for spedalskeo i Bergen. Då
var eg mykje i lag med Mons Litleré som gav ut målblad og
målbøker. Våren t888 kom eg til Jylland for å læra mjølkestell
og vart der eitt år. Eg hadde fine papir der det stod at eg
kunne mine ting, men det vart ikkje av at eg vart meierist
heller. Det var som alt var stengt. Mons Litleré fekk meg til
å reisa i Nordfjord og selja målbøker, og eg kom til å gjera
4 turar for han dit.
Hos Rasmus og Gyda Sindre fann eg så gilde folk. Der skreiv
eg fyrste boka mi: uEin liten gutr,
seia: eg fekk ho i k k j e til, og var
over nyår tok eg boka føre m:g att
ho skulle. Eg sende henne til Jens
lovord. Så kóm boka ut hausten 1891 og fekk gode meldingar,
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best av Arne Garborg
namn> i litteraturen.

Eg vart utb
samfunnet og
hadde liksom
Oslo ville det

i

oVerdens Gang'. Han tala om onytt

i kunstkrinsar, i studentvar stor omsnunad, men eg
førehand at berre eg kom ti-l
og

Garborg var i byen den vintaren og samla tilfang til jubileumsboka om Jonas Lie. Hos han og Mathias Skeibrok vanka

Etter Kolbotnsumaren har eg drive garden heime kvart år.
Sumaren 189ó vart eg gift med Serena Svensdotter Malde frå
Stavanger. Ho kom her til bygda som lærarinne i 1893. Foreldra er frå Time på Jæren. Ho er i ætt med Gruda- og Kvernelandsfolket, far hennar var syskenbarn til Torkell Mauland.
Sven Malde, verfar, var overlag hendig og nevenyttig, og Serena ikkje mindre. Ho lærde seg straks alt gardsarbeid og
kunne læra hine konene i grenda mykje nytt.
Eg dyrka opp ein teig då og då når eg hadde tid. Skaut opp
stein og køyrde bort røyser. I eit solhall fekk eg meg til ein
gild frukthage som eg har hatt stor glede av.
Dei tok meg tidleg til revisor i Nes Sparebank og for Nes
heradsrekneskap. Eg hadde det i 20-30 år, tenkjer eg. Då eg
sa frå meg revisjonen i Sparebanken vart eg formann i kontrollnemnda.
I 2 triårsbolkar var eg varamann til stortinget for Lister
krins, 1915-18 og 1922-25 og møtte på omframtinget i desember 1918.
Sumaren 1893 vart det bygd nytt hus på garden. No feklc

Garden vart meg kjærare etter kvart. Det vil ta ei tid før ein
skjønar kva det er å sitja på gamal odelsjord. Her har mine
forfedre i minst 400 år levt med si sorg og si glede. Her har
dei sprunge sine barnesprang, her leid deira kåte ungdom, her
elska dei og sleit dei for sine. Eg finn steinsæte dei har bygcl
seg med trauste ryggstøde der det var sjåsamt og hyggeleg å
er steinvardar dei bygde då
dryg". Og du mØter att dine

äåttXi!,

borte rrå verdsens

larm og ståk. Det har fare så mangt eit lærdoms vér over

landet. Tykte eg det bar altfor gale i veg, så prøvde eg kanskje
å seia dei eit alvorsord då og då. Men slikt er det elles lite hjelp
i, gud betre.
Voksterlivet ute i natura har eg alltid elska. I tusen former
har det kløyvt seg. Blad og blom skal ha skapt seg sjølve, trur
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vantru vitenskapsmenn. Dei ville hogga bort skapningsunderet
og skapte sjølv tusen under for eitt.
All natur talar då om intelligens, om ein Gud!
Ein god mann vert religiøs når han gjeng ute i skog og mark
og har tankane med seg! Det er mystikk omkring oss frå vogge
til grav. Me veit om bokstavlege bønhøyringar, om sanndraumar og om førebod. Og så skulle me ikkje tru!
Me snakkar om framsteg, og i teknikken har me kome utruleg langt. Men når me les Esaias og Mika, Platon og Epiktet,
så finn me mannanatura seg sjølv lik i dag som i gamletida.
oSame hug og same harm og same von og minneo.
Sume jagar etter æra, andre etter makt, andre etter rikdom
og nyting. Men i alle aldrar var det sume som leita etter d e t
s tørs te, og det vart salt og surdeig i verda. Dei heldt ætta

innepåvegentil livet.
Men livet og livsens kår er mangslungne, og menneska er
ulike. Ælt og oppseding, sed og skikk, tru og tenkjemåte, set
sitt sermerkte stempel på mannen. Og domen lyt falla deretter.

Eg hadde ei god tid no utover. Eg hadde ei gild kona og vakre, trivslege barn. Eg skreiv no kan hende mine beste bøker.
Emnet kom stundom som det var kasta på meg. Såleis med
"Androvo og likeins året etter med nEikeli". Dei har sidan
kome i 2 utgåver samla som "Eikelifolketo. Det var om den
boka Alexander Seippel sa meg at han rekna ho mellom dei
klassiske verk i heirnsbokavlen.

Noreg, vårt land, du er stort og rikt! Det er mange mil vest
Glåma berre, og skog mest alt, men óg sers mykje god dyrkande jord.
Eg hadde søkt forfattarstipend i 9 är, men aldri fått. Kan

til

-

i

arbeid og fest, kor dei hadde det
treivst.

i

alle måtar, og kor dei

minne frå Amerika at du har helst på presidenten vår!), sa han.
Og Roosevelt sa meg gode ord:
"Hels heime. Av nordmenn kan
Amerika aldri få for mange. Dei
er av det aller ynskjelegaste
folkeslag som har kome til landet vårt!"
Eg skreiv ei lita bok nOm Amerika og frendefolket i Vestheimenu. Dei fleste av dei fre¡nste nordmenn ,.der overo fann
sitt
ute på
98. Dei fortalde
farmane og i by
bilet
a.
Lykka mi var
seint
var det
norske Amerik
mål
Gamle
prestar som Hans Stub og Wilhelm Koren fortalde frå den tid
dei kom der for halv hundre år sidan og utover, om motbØr
og slit, men óg om framgang og sigrar. Vanskar er til for at
du skal vinna over dei! Og farmarane stod seg godt ved desse
tidene, jamt over. Eg kom heim att til vårvinna 1904. Når ute
er freista er heime best, veit me.

ren og skreiv
r""ØYgarden'
1907, "Bu-

åleine. ol-a du merke
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til ho som sat dér?"

spurde ho og peika.

uNeio, sa eg,_"eg såg,dei var framande for meg, og såg ikkìe
større på nokon av dei., ..Ho er svenskr, sa flu Stavnheim.
,,Ho er g y n s k! Då du var gjengen sat ho på stolen så bleik
som eit lik: uDen mannen vil Vårherre ein gong bruka til ein
f orunderleg gjerning!" sa ho.
"Då vil egiona han finn
meg trugen)), sa eg.

ning at Henrik Hetles død er forårsaket av noen av annen
person úlføyet ytre voldo.
No skulle alt vera greitt. Men tida gjekk og gjekk. Omsider,
9. desember 1939 kom uGulating lagmannsretts beslutning.
<Begjæring om gjenopptakelse av straffesak mot Mikal G.
Hetle og Ole M. Hetle f orkas tes.>

Lagmannsretten gjorde seg sjølv til oversakkunnige over den
nye store rettsmedisinske kommisjonen! Men det kom han
ikkje vel ifrå.
Saka vart innanka for høgsteretts kjæremålsutval. Omsider- sigra då retten
etter 35 års kamp. Den 27.
april 1942 sa kjæremålsutvalet:- .Den av Bergenhus lagsogns
lagmannsrett 26. juli 1907 pådømte straffesak mot Mikal G.
Hetle og Ole M. Hetle gjenopptas til fornyet prøvelse.,
Hetlesaka er Noregs aller merkelegaste rettssak. Aktene i
saka skal vera eit lite hestelass!
Eg tvilte aldri på at ikkje retten skulle sigra, men eg drog
i tvil det siste om eg sjølv kom til å oppleva dagen.
I 1911 skreiv eg framhald av nSynkvervd": "Tvo herraru. Og
1914 "Eirik Jonsvoll", soga om ein læraridealist frå 1880-90
åra. Garborg skreiv til meg: "Gud skje lov at den boka ein gong
vart skrivi".
olvar den spake" er som "Reidar unge> og "Prinsesse Gullskoo soger om og for born. "Vegvill" kom 1911. Det er slutten
på soga om Tore Herdal frå uSynkverd" og "Tvo herrar>. Det
er mi største litterære sorg at denne soga enno ikkje har kome
s a m I a . Men det kan vel enno bli. "Gard og grunn> kom 1919.
Og eit lite salmehefte, uHelg".
Så er det skjemtesogene. Fyrst kom eit lite hefte som heitte
uKvinnfolk og kararo 1892. &ret etter vart dei munaleg auka
og fekk namnet "Hikstorier". "Seiande segner> kom i 1900
og vart i 1907 slegne ihop med "Hikstorier,,, no med namnet
"Bygdefolk)), som har kome i 3 store opplag. "Nye skjemtesogor> kom 1920 og "Morostubbar, i 1942.
"Arbeidsmann" kom 1922 og nEinbøling" året etter. Sidan
har det vorte lite med bokskriving. Det meste er <Eventyret>,
bygd på ei sann soge frå Amerika og uÅr og dagar", minne og
røynsler f.rà, 40 års forfattarliv. (1931).
Eg finn i eit brev frå Bjørnson til Kielland 188ó: "Jeg vilde
saa f-orfærdelig nødig at den norske diktning faldt ned i det å
behandle lutter raringer og undtagelsers undtagelser
som

den russiske".
Men det var det han mykje godt gjorde, då det lei på. Den
nye generasjonen med Hamsun og Finne og slike skreiv mest
berre om raringar. Og så om hor og ekteskapsbrot. Det skulle
vera umodig,. Og originalt. Og psykologisk. Ja, då, ja, då!
10

Eg har helst hatt interesse for folk som sette seg mål i livet,
dei som
som ville noko, som tenkte fyrst og så gjorde det,
byggjer eit land og er andre til eit føredøme. Dei- forvridne
og sjelesjuke er óg folk, veit me, men det er dei arbeidsfriske
som me lyt lita på og som er f olket. Diktinga bør etter mitt
syn fyrst og framst syna fram d e i , og dei vanskane d e i
laut stri med.

Frå 191ó var eg med i landsstyret for Noregs Bondelag og
sat der i 2l àr. Mest heile tida av dei I a n d s valde. Då eg
slutta vart eg heidra med gullmerket. På landsmøtet i Bergen
1918 bar eg fram kravet om norsk namn i stada for det gamle
då samrøystes gjenom i
"landmandsforbund", og det gjekk
1922.I Bondepartiet var eg fleire gonger med i programnemnda. Eg reiste óg fleire gonger som talar framføre stortingsval.

Til den norske hundreårsfesten i Amerika 1925 hadde eg
den store æra ä bli vald som utsending for alle norske bønder.
Eg sa det til Hambro då me reiste svs¡; .Du er den eine av
150, men eg er den einaste eine av 250.000!"
ngar
Det var gildt å finna a
var
frå fyrste Amerikaferda,
I eig
noko reint for seg sjølv.
sine
staten Minnesota ein lite
årlege store landbrukssjå. Der held me til med festane. Dei 2
storé norske kyrkjesamfunn og alle norske .bygdelaga" hadde
sine årsmøte iamstundes i tvillingbyane. Sers mange norske
frå heile Amerika hadde møtt fram. Det hang norske og ameri-

viklinga.
I dei åra som kom reiste eg mykje om haustane og tala i
ungdomslag. Eg har reist 2 gonger over heile Telemar,k, 2 gonger i Nordfjord og 2 gonger på Sunnmøre. Det var kring 50
ungdomslag i kvart av desse fylka. Eg har óg reist i Hordaland
og Hardanger, Romsdal og Aust-Agder. Eg har vore tre gonger
i Nord-Noreg, ein gong heilt til Hammerfest, i 1910 så langt
som til Troms, og det var endå i den underfulle midnatssoltida. Tredje gongen gjorde eg vendereis i Lødingen og Narvik.
Det kan ikkje vera så fælt mange hundre menneske som har
set meir av det storfelte landet vårt enn som eg har set. Eg er
takksam over at det har laga seg så for meg. Eg skreiv i ei
visa før eg kom ut i verda:
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<Eg lengtar mot noko underfullt
som ligg der ute i verda dulgt,
og ventar på meg som lengtar.>

vårt atter skulle bli frelst
og fritt. Han fann denne vissa i soga og hjå vismennene og
sådde ikring seg med gamle norske visdomsord: Kjem tid,

seg over, men Seland visste at landet

_ Når eg se-r attende-har_livet vore meg eit undersamt eventyr.
Fg har Eyk_je å takka for. Mi "diktande trong> har fått utløysing-i bøker, i nybrot og på andre mårar. Eg tykkjer å ha

levd

livet.

med Salomo visdom. Verre gjekk det med nokre av hans aller
næraste skyldfolk, ein blei hekta, ein annan laut røma landet,
ein sendt til tysk fangelæger o.s.v. Alle styrde i norsk leid og

Når ein ser
verset: uHvad

Melevernoki
einkvan stole i

tidt i hug

salme-

lyst deri ãt bo?o
elne gleda har

salme: "Gud skal
allting laga". Og Per Sivle song: "Gjelder det Noregs
liv eller
død, da kan vi stole på Gud."
Selandsgrenda er lite attkjennande frå min barndom. Du

sokna. Den nasjonale voksteren har vore god, og den økonomiske likeeins. Her har vore mykje å gleda seg ved.
Og enden på framgangen har me enno ikkje sett."

s
s
t

av sine beste skrøner.
diktaren ønska, slo han om frå
at hans sinn no var fyllt av takk
od mot han gjenom heile livet og
no var han glad over å gå inn til sine fedre.
Heile avskilsstunda var ei stor og gripande oppleving for
dei som var tilstades og vil alltid skina i minnekransen som
familien har etter diktaren.
Om morgonen 30. juni 1949 slo hjarta hans for siste gong,
det som i ein lang og stre\¡sam livsdag hadde banka so trufast
for heimen, for kona og born, for gard og grend og alle kjente
og kjære, for land og folk. Et stort fylgje førde båra til kyrkjegarden og her vil det venteleg ikkje vanta kransar og blomar
på store minnedagar i hans liv og høgtidsdagar i landet vårt.
Hans største dag var 17. mai då krossflagget folda seg ut over
ein vaknande vår i natur og folkeliv med lovsong til høgheims
herre. Sjølv forma han takken slik i sin nl7de mai salme"
med tone: olover den Herreo:
Dette er dagen som du ville landet vårt gjeva,
du som eig riket og makta og æra i æva.
Hjarta ditt brann
då du oss dauddømde fann,
Lovde du: Landet skal leva!

Fatigt og fåment var folket og tidene vonde.
Svolt stod for døra og grein imot bymann og bonde.
Storverda kald
gav oss i fiendevald.
Berga oss du berre kunne.
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Du kveikte fridomens hugbrand i federne gilde.
Retten sin tok dei og vågnaden standa dei ville.
Du stod attåt,
styrde i stormen vår båt.
Siger du vann oss med milde.

oDagros og andre dyr" som og kunne høva, men før me gjev
oss inn på diktinga skal me sjå nærare på livet i heimbygda
hans i barne- og ungdomsåra, for det var her han henta emne
og inspirasjon til dei fleste bøkene sine.'t)

Du som so underfullt frelste då verst det mun bita,
du som so trufast til dessar oss vern vilde veita:
Hald i di hand
framleis vårt folk oe vårt land!
Gjev at me ditt folk må heiiát

Det er fortalt om eit brudlaup på Seland i Nes i fyrste helvta
av 1820-åra at dei bruka alle Selandshusa i veitla. I det eine
huset åt dei og drakk, i det andre song dei og las, og i det
tridje spela dei og dansa.
Men kring 1Bó0, kan henda litt før eller seinare, kom det eit
omslag. Det blei då synd å dansa og spela på fela. Kortspel
var no dødssynd av dei fælaste, men det var ikkje bra å læ
heller. Ein spelemann i Refsti brende begge felene sine. Men
skjemten kunne han ikkje løyna bort likevel: nEg elda opp i
omnen for tjuge daler i ved her om dagen. Og brann gjorde
det, men endå fekk eg det ikkje varmt i stova.>
I min oppvokster, fortel Seland, dansa me aldri, og felespel
blei aldri høyrd. Me synda nok, me og, men det laut vera
måte på! Me slo ball, gjekk i ringen, <prega sugga>, obommasto,
leika blindetjuv og so fór ein dag. Og sjømennene spela trekkspel. Alt slikt var lovleg, om ikkje h e i I t bra. Men dei gamle
trØysta med at "bodn er bodn"
Då eg var liten og besta livde hadde eg det fast føre meg
at dei tri fælaste syndene eg kunne gjera var å smida med kniv
om sundagen, å plistra og hogga i dørsvilla. Eg måtte ikkje
herma etter gauken, og når det var torever skulle eg segja:
gong det lyna.
Besta svara aldri
"Kors í Jesu namn!, kvar
- svara alltid:"Gud
ogoddag, når
goddag til henne. Ho

Pug"tl den dyre me helgar med høgtid og gleda.
Kom lat oss frygda oss, kom lat osã lovsõn-gar kvedai
Arven vår frid
auka med onn os med icl
heimlandet hegna og freãa!

nokon sa

signe! ".

orn.

ande jaget etter koneemnene
lei heller ikkje det mørke mot
gode. For han blei oppgåva å
,.Så ingen krok ble mØrk,.
,

-

temning,
den meibygdene
nde som

mar>, kanskje serleg fordi boka
te han visste: heimelivet. I boka
je høgt og bad meg taka dei i
a han ut små avsnitt av *Evenrdenu, "Nye skjemtesoger> og

t4

Frå 1870-åra, fortel Seland, har eg som ein draum om at
dei tala om krigen millom Frankrike og Tyskland. Me hata
Bismarck, me søsken, og me stakk augo ut på han med stoppenål.
Det var forresten ein til me hata. Det var paven. At
- let denne forherda knikten leva, det var noko av
Vårherre
det første eg undra meg på, så i det gudelege.
Men nå skulle han ikkje bli så gamal i synda. Når me blei
store bygde me oss eit krigsskip så langt som ei ulukka og
reiste ned og tok han. Så skulle han få like for at han var etter
Luther jamt og samt.
Striden om kongens veto i 1880-åra minnest eg nokso godt.
Bjørnson, Sverdrup og Jåbæk var gudane våre då. Vallum tala
i Flekkefjord, og han har sidan stade for meg som den beste
t) Sjå og
1915 og seinare år.
"Grannen"
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Dikta rhovdingen

HANS SELAND
Eir t00 års minne
il

Selandsgarden

i

Nes.

Tone: Høye fjell, det gjør dalen trang.

ikkje i min barndom, me måtte hakka
det bli fint nokl Det var difor ei stor
rste kjøtkverna.

Men var det tolmodsverk å hakka pylsedeig, so var det so
Fykje meir moro å støypa talgljos i ijosforrñene som blikkfantane laga.

o
þ
b
tó

kvar manns hus før eg kan minnast,
stort vidunder. Til måls hekk ho over
t midt i srova, og ikring den gjekk ar-

Djupt i dalom eit augo skein,
der spegla seg skog og himmel.
Ouer all venleik ei IufI so rein,
d.u kunne bli ør og svimmel!
-Lyfta og
lokka. Som kyrkjeklokka.
Du hildring!

AIt du od.Ia og sjølv grot ínn
d.u spant det til liv og lagnad.
Det feste fann i dei unge sinn
til lærdom, hygge og fagnad.
Bøker som spraka. Sd mange fekk
Du híIdring!
lsmaka

Pd heíme-gardom, på. odelsgrunn,
du møtte frender mange.
Dei synte sæ.te og offertund,

Signe frøet som du fekk sddd,
det gav oss so rilc eí grøda.

dei gav deg soger lange.
Her du sessa- Og ofra og
Du hildring!

messa.

Lenger mot høgda d.et hev me nå.dd,
med skjemten du lækte t¡dr møda.
Gleda tok smerta. Ndr verst det verka.
Me prisar!
M. Br.
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Mange gjæve menn gjesta Seland, og alle tykte vel om den
gilde og unelege heimen, der kjærleiken rådde, men og om den
vesle vakre garden med det mektige utsynet.
oppe i fjellet", sa stiftamtmann Koren
"Du bur som ei ørnMathias
Skard
som og blei teken av
i ein
tale for Seland.
- blei diktar når han
utsynet
kunne so godt forstå at Seland
- so vakkert landskap for augo sine. Halvdan Koht
støtt hadde
var med Seland opp på høgaste nuten ovanfor garden, og skreiv
seinare at han aldri tidlegare hadde set so opphakka landskap.
nEg måtte tenkja på mor mi når ho stod med rullekniven på
såleis hadde ein gong ei
hakkebrettet og skar opp kjøtet,
- dette landet her sø-n'Alt
diger trollkjerring stått og hakka opp
gjekk i kross og krok. Knausar og knattar stod og slos.t om
romet
,,1 -.)
min heim var eg sæ|,, syng Elias Blix i sin-vakre Nordlandssong. Det same kunne Seland syngja om sin heim. Her låg
sæla, lukka og livet. Heimen var hans rike, hans verden. Her
var grunnlaget for ætta. Her låg minnene. Alt spela han inn i
si dikting til ein høgsumar som skulle vara livet ut! Fedrenes
gjerd og ferd blei hans. Ja, so sterk og fast dikta han seg inn
i heimelivet og bygdelivet at han fekk liksom ikkje tid eller
tanke for skildring av naturen som kvar dag opna seg for utsynet. Men han kunne bli sterkt grepen av fagerdomen og stordomen i naturen. Det fortalte han sjølv. Likevel var heimen
nummer ein, og det er vant å opna ei bok av han utan samstundes å opna døra til ein heim. Serleg ein eller annan bondeheim der kjærleik, helg og høgtid hadde vunne inn. Han treivst
ikkje andre stader. Det låg signing over hans eigen heim, og
minnene frå barne- og ungdomsheimen strøymde jamt på og
gjorde han glad, kanskje serleg i høgtidene. All sin dag hugsa
han det første joletreet dei fekk på Seland. Me pynta det, fortalde han, med kakemenner og kakekoner og kakehestar og
kransar. Dei var søte og smaka so godt at du kunne svelgja
ned tunga etter dei. Eg fekk ei 2-skilling jolekake med kross
på av gudfar Lars kvar jol. Andre jolekaker visste me ikkje
om i den tida.
Heime var me mange slitarar, og det er ikkje til å forstå
korleis me kunne halda klæda våre so nokonlunde heile. Visst
sprang me berrføtte heile sumaren og sparde noko soleis, men
likevel! Far hadde barkekjer i floren og garva saueskinn og
huder. Han gjorde også tretøflar og tresko og selde.

Dei som fatige var gjekk på "legd" det første eg hugsar.
Velkomne var dei ikkje. Ei fór dei rundt med i ein sengebenk
vinters dag og blei slæpt på slede mann og mann imillom. Ei
onnor kravde å bli bori på ryggen frå granne til granne. Frå
18

_ Selandsfolket har tradisjonar etter sine forfedre gjenom
hundrader av år og ein merker karakterdrag som serpregar
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ætta den dag i dag. Lat oss berre taka ei lita soge som redaktør
Ingvald Seland har fortalt.

!
nf6¡ mat lyt me ha!>
Og det gjorde han. Skipsfolket torde ikkje gjera mots.tand,

seglet>, sa Ingvar,

ville kan henda heller ikkje, dei såg at her trongst óg mat.
Ingvar stod då for og mælte opp til kvar etter som dei hadde
med pengar, og dei la til skiparen det han skulle havt for
kornet i Finnmarka. Det var ikkje mange tunnene som blei
tekne. Sume fekk berre ein fjerding, og sume ei skjeppa, har
eg høyrt.
Skipet blei sigleklart og fór nordover med lasta.
Men om- dette hendet blei det ninnberettet>, og alle dei som
nokre riksdaler
hadde vore med på det blei dømde til bøter,
kvar. Sume betalte, men dei som ikkje ville-eller ikkje kunne
betala skulle stå i gapestokken med kyrkja ein eller fleire
preikesundagar på rad.
Ingvar Steinarson valde gapestokken og sa skjemtande: "Eg
har enno att så mykje mjøl av kornet at eg kan få meg ei lefsa
og eta medan eg står i gapestokken."
Då dei høyrde at Ingvar Seland, .obmannen" til dette tok
domen med godt humør, let dei det heile fara, så dei som ikkje
hadde betalt slapp å stå i gapestokken.o

-

Skjemten låg i ætta. Og i grannelaget. Om det fortel diktaren:
"Gamle bestemor mi stod i fjøset og gav kalven mat. So kiem
Hans Helland frå grannegarden innom fjøsdøra, han ville låna
båten. Han kytte av kalven, spurde kor gamal han var, og om
han var matvand.
han et som om det var elvesand",
- "Nei,
svara gamle gudfryktige
bestemor mi so trygt. Eg såg på henne
og undrast. At ho torde segja slikt. Aldri hadde eg høyrt om
nokon som fòra kalvane med elvesand. No ville vel Hans segja
henne beint opp i synet at ho laug, tenkte eg, men han gjorde
ikkje det. Tvert imot. Han tok oppunder dei sterke orda hennar, og sa at det var gildt når kalvane var av det slaget. Dei
tvo gamle tyktes skyna kvarandre godt."
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SELANDSÆTTA er bunne sterkt saman, og Selandsgarden
er og har alltid vore ættarheimen og samlingsplassen.
"Sommerferiene på Seland i 1.920-ärene var fylt av sol, fred
og gleden fortel red-. Johs. Seland. oJeg selv næimet meg konfirmasjonsalderen, farbror Hans stod i full brage som munter
skrøneforteller og glad kamerat, og faster Serena var det faste
administrative faktotum og den trygge menneskelige tilflukt
for alle som levet og åndet på gården.
Der var så mye lys vennlighet over fjell og skog og eng her
oppe, så luftig og så solfylt og sånn rommelighet. I den kvite
jonsoknatt samlet vi oss om bålet som våre fedre hadde gjort
det i mange slektledd. Og bakom v å r t båI, som hilstes av
andre bål fra heitoppene utover landet, lå drømmen og lengselen som hadde fylt slektene gjennom alle tider.
Hverdagene vekslet med arbeid og lek. Stadig var det latter
og moro. Det sørget fàrbror Hans for. Søndagen var gjerne
stille og fylt av fred. Ingen biler til å hakke stillheten i stykker,
ingen radio til å stykke dagen opp i etapper. Da kunne vi gâ
på oppdagerferd på gården. Eller vi kunne sitte med ører på
stilk og lytte til alt det underlige som farbror Hans hadde å
fortelle om dem som levet her før oss. Han ville så gjerne vi
skulle lære oå kjenna ættarbandet,.

En u-f orglemmelig opplevelse var en kveld vinteren 1939-40
da vi satt på Husan i Farsund og Macody Lund og farbror
Hans overgikk hverandre i fortellerglede og sprakende vidd.
De beundret hverandre, de to. Men begge var jo vant til å
spille førstefiolin i hvilket som helst selskap. Nå var begge
dessuten begynt å bli en smule tunghørte, og det resulterte i
at de satt og snakket i munnen på hverandre
og forbi hver- av dem det
andre
¡fs¡ at det tilsynelatende generte noen
aller minste!
De ble bare lykkeligere etter som timene gikk.
Og da farbror og jeg omsider ved midnattid vandret heimover,
stanset han midt på Farsunds torv, slo ut med hendene og
forkynte henrykt opp mot stjernehimmelen: "Eg hev ikkje
havt det so gildt på det eg kan minnast!"
SKRØNEMAKAR OG EVENTYRFORTELJAR

Då Seland steig fram som skrønemakar og eventyrforteljar
Oslo i 1890 àra, var det vanleg å samanlikna han med bilæthoggaren og skrønemakaren Mathias Skeibrok. Dei var begge
frå Agder, den eine frå Lista og den andre frå Nes, og dei tala
mest likt. Skeibrok hadde først kome til Oslo og vunne seg
eit namn der, og då Seland kom og skulle liksom debutera i

i
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Kastar du ein slik i skallen på ein mann, då veit han kva han
fekk, men tak ti gonger so mykje snØ på rekna,
han rister
det av seg og veit av ingen ting!
Skulle det haldast stØrre stemner og det spurdest at Seland
kom der, so visste alle at det blei moro,
og mange strøymde
til. Og lått og liv blei det støtt! Mange lo- so dei hiksta. Ja, det
var dei óg som lo so dei fekk "vondt". Einskilde skjemdest
mest fordi dei ogløymde" seg reint bort i låtten. Gode gamle
Kvåle, høgskulestyraren, såg eg eingong stappa fleire fingrar
i munnen for å halda litt styr på seg, og eldre og unge lo so
tårene trilla.
Fortelja kunne Seland som ingen annan, og det blei han
ikkje berre til gagn og gleda, men og til sorg. Hadde han stade
på talarstolen og .skrØna, eit bel og brått slo om til alvor
lo folk like godt, for dei tenkte at etter alvoret kom skjemten
att, og då kunne like godt Iatterdøra stå open.
Av og til blei Seland brydd av dette, serleg når han heldt
foredrag om politikk og nasjonale emne, for det kunne ta litt
tid 1ør folk skyna at det han sa var livsens alvor og ikkje
skjemt. Men når først det var gått opp for dei som sessa sa'
bant han dei like sterkt i alvoret som i skjemten. For ein framifrå talar var han óg. Nasjonal var han, og bonde- og bygdemann so god som dei var å finna

Hans Seland sotn slcrØnetnakar.
Foto av byste laga av ukjent bilæthoggar

uEldorado" ein kveld, trudde nok dei fleste at han \¡ar euf
skjemtegauk av same slaget som Skeibrok. Halvdan Koht sour
var tilstades i nEldoradoo har fortalt at alle sat og samanlikna.
Hjå Skeibrok fløymde skjemten over. Den rike fantasien hans
forstra utenkjelege skapningar og hendingar, med ein veldig
kornikk over seg. Han var bilæthoggar og teiknar når han fortalde òg. Han var kunstnaren som stod og såg på skaparverket
sitt, og lo himmelhøgt over det. Det var oskrØnero han fortalde.
Men det gjorde ikkje Seland. FIan fortalde igrunnen slett ikkje.
Han levde sjølv med. Han gjekk inn i dei menneska han ville
syne fram. Og det blei "hikste¡is¡
så inderleg sanne og
truverdige!
Mathias Skeibrok traff ein gong Johan Seland, bror til diktaren og sa til han: Gå no heim og fortel til bror din at han
kan knipet; det er å ta eit stort emne og etla det ihop som du
gjer med ein snøball. Etla og etla til det blir som ein isklump.
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POLITISKE DRAUMAR
Bygdefolket på Agder heldt mykje av Seland, og bøndene
ville gjerne ha han som sin talsmann. Men so var det dette

med skrønene,
kunne ein senda ein skrønemakar til tinget?
So var det eit- av dei vanlege nominasjonsmØte ved Mandal.
Mange kandidatar, den eine etter den andre, fall igjenom.
Seland var der óg, men også han blei vraka. Dette tok han
seg n¿er av. Han kjende kjærleiken til bøndene og deira yrke,
og sjølv var han bonde og hadde kallet.
Etter nominasjonsmøtet fór han til Kristiansand og rett opp
i bladstova. Vel inne sette han seg, la hovudet i hendene ei
lang'stund og mælte ikkje eit ord. Men so reiste han seg brått,
tok hatten for å gå og sa nedbøygd og vonbroten: oNo skynar
eg kor dei vil hen i partiet når dei kastar ein mann som meg.>
Dermed fór han sin veg.
No er det berre det å segja at det innan partiet i Vest-Agder
var tvo flokkar, ein til høgde og ein til venstre, slik det vanleg
plar vera i alle partia. Seland såg vidt og fritt i politikken som
i alt anna og blei vel rekna millom dei som stod lengst til
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venstre der flokken var aller minst. Han hadde berre av den
grunn inga von om å vinna fram til Listabenken på Stortinget.
Dette skyna han litt etter kvart, og det store hende at han på

óg, men å stå opp og signa og æra sine motmenn,
nei, d e t
- so ope
er det so visst ikkje mange som gjer, og snaudt nokon
og hjartefint som Seland.

"Det største er det å tena. Den største er den som tener dei
Eit rike i split innbyrdes vert øyde.
Gjev, og du skal
få! Unn andre som deg sjølv!

frìeste.

Hans Seland på bondestemne

i

Åseral

i

30-dra saman nted Guwtar Rolant!

og Magnus Breilid.

ha liv og moro, dei òg. I Selands varamannstid på Stortinget
i 1918 var det aldri ledige stolar ved hans matbord, er det sagt.
FOLKETALAR

Stor lukke for land og folk var det at ikkje Seland hamna i
nokon stortingsmanns- eller statsrådbås. Han hadde eit større
og høgare kall som lurblåsar, diktar, songar, og sist, men ikkje
minst, s_om humoristen som kunne skapa liv og lått og gleda
ut over by og bygd.

Som foredragshaldar var Seland ein av dei aller fremste og
mest nytta på Agder. Best lika han seg millom bondeungdom
og bønder, og det var på deira talarstolar han oflast var å finna.
Det han sa hugsa mange i årevis. Det blei dei til lærdom og
gleda. Enno kjem eldre egder i godlag berre ein nemner nqmnet hans!

SELAND OG BORNA

Ein sumardag kom Frida Rusti til Seland med staffeli, palett
og penslar og skulle smøra minnet om diktaren inn i fargar
på eit stort lerret. Ho skyna straks korleis det skulle gjerast,
for borna hang ikring Seland til alle tider. Ho piassera derfor
24
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tvo av dei minste borna i fanget hans, og slik ser ein han idag
på veggen i diktarheimen.
I boka oHøgsumar" gjev han ein gløtt av korleis han stelte
med borna:
"Åra gjekk som dagar, for dei elska kvarandre.

nd) etla seg derned (i frukt-

til

han:

å ut, idag skal du vera inne og
Han kvinka, for veret var godt og no kunne snart frosten
koma, uEg vil helst vera uterr, sa hán,
"Ja, det kan nok vera detr, meinte ho, o¡¡s¡ me skal vaska
klæ{g eg og mor, og du veit: mannen skal lyda kona ein dag
i millom! Og go kan du ha godt av å kvilã ein dag,>, sa hó
og blunka so løynsk.
Han visst godt kva ho meinte: at no .ku-nne han freista
kva for noko han tykte var tyngst: hennar arbeid eller hans.
Tan smilte, og ho smilte. So nikka han. Ho gjekk og la under gryta.
Det varde ikkje lenge før dei små sutra og ville .,til mor'.
Men det kunne dei ikkje få lov til, for so ville dei sutla i
vaskevatnet og væta seg ut og vera i vegen. Hadde det ikkje
vore for dei minste si skuld, so kunne han klædt på dei tvo
stØrste godt og gjenge u
han-fast. Han
fekk finna eitkvart anna
ndt bordet
han bar det minste,
var han liest
og kraup på golvet. So
og gøyma seg
i omnkråa. Nei, då var dei r
e-mã âa itt;e
vera redde far?" sa þan.
sa dei, men han skulle ikkje
"Nei",
vera bjørn. nBerre for moro?" Nei, no kunne han hellér
vera hest ei stund til. Men helst fortelja eitkvart, sa Tormod.
uKva skal eg fortelja då?"
sa, då ho
kunne tala!> "Ho sa, hjelp
I Eg bytte
mine klør for klauvar. Før
aus tre og
finna både lav og lauve!, o
r ho fekÈ
klauvar? "Ja, det er mest likt til det, elles kunne ho vel
ikkje segja soleis.o
"Kva sa bjørnen då?"
_ ..Langluren, langlur"en vil eg ikkje høyre, men lurhornet,
lurhornet turlar i mitt øvra!
uKvifor ville han ikkje høyra laugluren?
uFor han visste,_at når dei på støylane hadde set han, og
sprang burt på fjella og bles i langluren, so varsla dei folkei
nedi bygda so dei kom med byrsa og skaut etter han.>
26

meir! o bad borna.
"Fortel
So fortalde Sigmund om ein liten gut som hadde ein sau
og eit lite lam inntil Helga stakk hovudet inn og spurde
korleis det gjekk å vera "barnegjente".
oGodt, kan du vita! Trur du ikkje e g kan sjå etter småfolk?"
"Jau, det er likt til det! Eg skal koma deg i hug ein annan

gong medo, svara Helga.
med same ho
Ho tok minstebarnet og gav det suga,
var inne. Sigmund nytta høvet til å ta seg-ein røyk.
Det blei endå verre etter maten. Han var van med å blunda
ein rykk, men idag fekk han greida seg utan middagssvevn.
tykkjer synd i dego, sa Helga (men det er ikkje råd
"Eg
med det idag!" Han lest blåsa: "Å, det gjer ikkje noko.)
Han fann papir og blyant og teikna menner og koner åt
borna. So skulle dei teikna. Men dei ville ha kvar sitt papir
og kvar sin blyant. Han leita i vestelomma og fann ein
stubb til, men so var dei ikkje like lange, og det var gale.
So ville han skjera av den lengste, men det måtte han heller
ikkje. Han ville ta papiret og blyanten frå dei, då skreik
dei i villan sky.
.Trur eg skal henta riset?>
nei, far, ikkje gjer det, so skal me vera snilde.o Det
var"Å,
Tormod.
"Ja, vil du ta den litle blyanten då?"
uJa, men kan me ikkje bytast til å ha han eit bil kvar?"
"Me får sjå."

Berre no minstebarnet ville sovna, so kunne han leggja
bort på senga som snarast likevel. Men nei, minstebarnet ville dansa på fanget. La han det flatt i fanget og
ville byssa, so skreik det. Kunne det vera so mykje bal med
borna dei andre dagane, når Helga hadde dei? Eller var det
berre vanen som gjorde det, meddi ho kunne ver,a like fjåg
og smilande mest alltid? Men han ville spyrja i kveld om
ho ikkje trengde ei barnegjenta til hjelpes. Ho fekk no ikkje
gå og slita seg opp før tida heller, menneskjet!
seg

Det er diktaren sjølv og kona hans ein mØter i Sigmund og
Helga. Av stor interesse er derfor soga om "barnegjenta>. Ein
kjem på at det var i slike stunder rned borna at han nådde

djupast inn i sjelslivet deira og gjorde han til meister ogso
som diktar for born. Mange var det som blåste til borna:
det var ikkje noko å bry seg om dei! Men Seland lærde noko
anna og braut vegen ogso her.
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SELAND OG DEI GAMLE

sola steikte heitaste, ville drøyma at no kom sumaren' Han
kom snart heim atter. Lufta var for skarp enno, og solglansen på all snøen i kring gjorde det rådlaust å lesa i bok. Men
sumàren var då i vente. Det første gule fivreldet var snart
venaste sumarbodet, det var det første livet som sola hadde

i

år.

siste vera la han sers alvor i:
nFra denne stund jeg siger af
al syndens tyst indtil min grav,
jeg vil mig dig forskrive
i hellighed med største flid
at tjene dig i naadens tict,
den du mig vilde give.

Ak Jesu Krist, annamme mig
og lad mig finde ly hos dig

i dine

vunclers hule'
Bevar mig vel fra syndens baand
og styrk mig med din helligaand
til liv og sjæl at skjule'o

. Ein dag fram i slåtten, då
koka middag, tYkte ho det
a. Ho gjekk fram til senga.
Då sov Steinar Aasland den lange svevnen.>

for alt.

Lenge bruka han å verta sitjande. Ofte kom han i hug:
dersom ein kunne hava so godt av seg i kyrkja som her ute!
Men han skyna so vel kvi Jesus sjølv so ofte gjekk åleine
opp på berga for å beda. Han måtte hava det på same måten, mest.

eit lite klypp frå boka hans nEventyret> om
var liten. No hadde lynget teke makta. Her hadde han fylgt
mor si, då han var ein neve stor; han trudde mest det var det
første barneminnet han hadde. Han kvilde seg og rugga vidare. For kvart steg vaks gamle minne opp, han kjende
kor kvar tuva og kvar steinen var honom kjær. Og han hadde ogso vondt for å riva seg laus. For no var han rundt og
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VITSKAP OG VISDOM
nVitskapen spelar basen i dag. I

visdomen

g?-le dagar.stod

øvst. Det er fortalt at då Salomo fekk eit
då ynskte han seg visdom' Vi-sdomen er
rett livsføring, orn lovene for þugnad og
d, lukka og sæla. Visdomen hegdar om dei
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ditt liv, og om dei gode minne som tru, von

deg i fang. Visdomen vil læra deg å halda
attane som mol og rust ikkje kan tæra, og

Ungdomsåra kjem med ofse som vårflaumen. Men no
stend du på knivseggen. No spørst det om sjølvtame og forsaking.

So var det at ein ung Oslo-gut kom på den vituge råda,
at før han ville gå og svelta i hel på bygata, før ville han gicra seg so liten og ring at han søkte arbeid på bondebygda.
Han lakka i vegen oppover Romerike og baud seg fram
både her og der. Men når bonden spurde om han var van
riled dette og hitt gardsarbeid, so svara denne byguten ærleg
som det var til, at han hadde nok aldri drive med slikt
før, men
Nei, då -hadde dei ikkje bruk for han. Og det var nei kvar
han kom. For bøndene kjende heller ikkje då si gjestingstid.
Endeleg skyna guten at han fekk ta det på onnor vis skulle
han ha von om å få arbeid. I neste tunet spurde mannen om
han var van med å miølka. "Kors!o sa Osloguten. Jau, det
var sant! Det hadde kan gjort ifrå han var Fødd, å segja.
Og det kunne han vel ha ein grand rett i; kven veit?
Ja, ja. Då kunne dei kanskje ha bruk for han ei tid frametter.
Neste morgon viser dei karen ned i fjøset. Han fær ein
mjølkekrakk og ei mjølkeringja, og sidan ventar dei at han
greider seg sjølv.
Han kjem inn i kjøkenet ein dryg liten halvtime etter,
sundriven og skiten og blodut og fillut og fæl so det ville
meir enn Wergelands fantasi til skulle ein koma på at h a n
var skapt i same bilæte som andre folk. Han sende m j ø lk e k rakken i eine veggen so beina rauk av han, og mjølkeringja i hin so stavane fauk.
(og takk for meg. No har eg baksa og
"Far vel!" sa han,
baska ein halv time, til eq ikkje orka meir; men trur de eg
er i stand til å få den elendige kua til å setja seg ned på
krakken?"
2. Faster -frå byen.

BYFOLK PÅ LANDET
(Frå
"Nye skjemtesoger.)
1. Byguten som ingen ville leiga.
uDet var e t t e r
store jobbetida i 1890-åra. Lite og
inkje arbeid-å f4 i -den
byen, kva ãu baud deg fram til. Inkje
mo-{ og tiltak til nokon ting. Og pengane,lom det før vär
så flust av, dei var som dei var soknei jorda.
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Har de høyrt om faster ifrå byen? Fru Lie? Kvar sumar,
eller annankvar sumar, då kjem ho til Li, der mannen er
ifrå, og alltid i travlaste hØyonna, for då lid det til at bæra
er best. Ho er ikkje det minste stor på det. Ho tek so vel

til takke med bestestova, og dei tvo lange døtterne fær kammerset innanfor. Sønene på garden lyt liggja iløda so lenge.
Det er inkje bry med henne. Hermetikk til maten hev ho
med sjølv, for det handlar dei med, og kosten tek ho som ho
fær han. Det er berre det at h o ris klokka ni og døttrene
klokka halv elleve, og at mor i hr¡:set må vera på vakt og
halda kaffien varm til dei kjem og skal ha han. Og so må
ein av gutane til byen midt i vika og kjøpa ferskt brød og
hakkakjøt og fersk fisk so dei framande kan få matbyte.
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Men slik ein tur har dei berre godt av. Faster er so glad i
landssmør. Ho kliner so hugnadleg på brødet. Og kvar gong
ho et, so segjer ho: "Ja, je s i e r at dere landsfolk (ikkje
bØnder, ho éi odannet, faster!) dere landsfolk har det godt
som slipper å kjøpe smør! Nei, di t r o r ikkje hva det koster!" Mor i huset veit det kan henda. Ho hadde tenkt so vel,
ho skulle betala siste kraftforsekken med smør ho kunne
lata denne månaden, men no fer det.
Og egg kan ho eta, faster! ja, døttrene med. Tenk, d e t
har dere og gratis på landet! Fløneqe før sig io selv! Og v e d
har dere fritt! Kanbare gà og ta den! Og så d:n herlige landluften! Nei, dere v e t ikke hvor godt dere har det, dere
landsfolk!u
Døtterne ligg i hengekøyar som dei hev havt med seg, og
les Helge-Eriksen-bøker. Imillom uhlelper dei til" i høvet
og bryt av 2-3 riveskaft. Det likar dei godt, er det likt til.
For då lær dei so hjarteleq qodt. nOg skit, ei riva! Farbror
gjer dei sjølv.
nei "onkel"
gong
ho kjem.
So fær ho seg saft til vinteren, faster, kvar
Det er so velsigna med bær hjå farbror, oq farbrorkona er
so flink til å safte. Borna lyt stad og henta bæra, oq det henog e t . <Tenk bær kan
der byfrønene er med i bærskoqen
dere osså få fritt, dere landsfolk!, Ho ser lenge på eit par utgienqne skor før ho skal reisa.
- smått tenkt å gjeva farbrorkona dei. Dei kunne enno
Hadde
bli brukande når dei vart vølte og halvsola. Nei, so tek ho
dei liksogodt med seg. Kven veit om tenestgjenta i byen ville
tykkja mun i å få dei til jol.
Ho takkar so lenge og vel for seg og døttrene då ho reiser.
Dei hev havt det s o gildtl Og no må "endeleg tante komme
og besøke oss i byen!o segier ho.
Og Kari Li fær ærend til byen ein gong. Ho hev med eit
vakkert smørstykke til faster. Og faster takkar og er so
uppi veret. Men jeg s i e r at dere landsfolk har det godt
som har smør gratislo Og no må endele g tante koma og
spisa middag hjå dei i morgon. Tenk, hadde dei no berre
havt eit gjesteværelse, so kunne ho sove der og!
Dei ventar med middagen ein halv time over tida. Men
<tante> kom ikkje. Og ingen kan skyna kva clette tyder. Byfaster er (ganske uroligo for henne. Dei kan då aldri tru ho

hevkomenoko til?
Men til jol hev fru Li i byen <en stor overraskelse" til
mannen
sin: Ein ny ubuffet" til 200 kroner, kjøpt og betalt
for det som ho sparde i hop av husholdningspengane, fortel
ho. "Vil du s å ikke si at clu har en flink kone, bussebasken
min?" segjer ho.
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