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Ytri. 

Dette bruket var ikr. 1645 skilt u t  f rå  Kjærvik og fekk 
ei landskyld av laup smør. Bruket vart upphaveleg kalla 
Ytregard, men namnet vart seinare brigda til Ytri, truleg 
som eit »hermenamn« etter Ytri i Luster. 

I v a r heitte brukaren i 1645. So kjem her ein Mogens 
Bodvardson som seinare flytte til Bersæter. Uml. 1665 kom 
ettermannen M a r k u s  P e r s o n som fyrr hadde havt 
Elvekrok. Markus var g. m. enlrja Anna Jakobsdtr. som 
døydde i 1692. Etter Markus kom her ein T o r s t e i n, so 
O l a og so A n d e r s. Det var berre Anders som vart her 
i nok0 lenger tid, men me veit diverre ikkje nok0 um h a n 
heller. Menso kom J e t m u n d  G u t o r m s o n  F å b e r g  
til gards, og med han få r  me tak i ættesoga på garden. 

Jetmund var f. ikr. 1702 og vart i 1724 g. m. ei Sigrid 
Olsdtr. Kva gard ho var ifrå veit me ikkje. Jetmund og kona 
hadde 5 søner som me veit um. Det var Gutorm som kom 
til Bruheim, Lars som fyrst hadde eit bruk i Fåberg, og 
sidan kom til Espe. So var det Knut som fekk bruket etter 
faren, Anders som budde i Fossøyane, og Ola som ei tid 
budde i Vigdalen, men enda sine dagar på »Britahaugen« 
under Mjelvær. Ola Jetmundson kom i 1758 upp i ei leid 
stoda, med di han som gift mann fekk barn med ei gjenta, 
Anna Gutormsdtr. Nigard, som var av same folket som han 
Ola. Gjenta fødde i dulsmål, men um det var i utide står 
det ikkje nok0 um. Lensmannen fann fosteret i eit lite skrin 
på Ytri, og han sa  a t  han tykte gjenta hadde fare »tåsagtig« 
åt. Alle var elles samde um at  ho var »meget enfoldig, men 
gudfrygtig, tro og skikkelig i alle måder,« som presten Foss 
segjer um henne. Ola hadde bedt gjenta urn »at holde svan- 



gerskabet gedulgt av hensyn til hans kone som ellers vilde 
blive urolig,« og gjenta stakar, heldt de »gedulgt«. Domen 
yver henne lyder so: »Anna bør miste sin hals, og hovudet 
settes på en stage, men anbefales ellers til Kgl. May. Nåde.« 
Domen var rett nok etter lovi som då var, men tidi hadde 
vakse frå lovi, og dette syner seg ved det a t  domaren vil ho 
skal nådast. Kva dom Ola fekk, veit me ikkje. Han var sol- 
dat og skulde difor dømast av militær rett. Og kva den sa 
til sovore veit me ikkje. 

Jetmund Ytri døydde i 1786. 
K n u t  J e t m u n d s o n  som fekk Ytri var f. 1733 og 

vart g. m. Brita Knutsdtr. Bruheim. Knut vart den fyrste 
av brukarane som og vart eigar av Ytri. Han kjøpte bruket 
i 1794 for 210 rdl. Seinare måtte han betale til 2 ætlingar av 
Munthe tilsaman 50 rdl. for odelsretten. Landskyldi hadde 
no minka til 12 mrk. smør og 1/3 hud, eller alt i smør: 1 pund. 

Knut Ytri døydde i 1817. Etter det me kann sjå, var det 
4 born etter han. Det var Jetmund som fekk garden, Sigrid 
g. m. Tøger Ottoson Vamberg, Kari med Anders Andersson 
Hesjevoil, og Berta g. m. Henrik Knutson Haugen. 

J e t m u n d Knutson var f. 1772 og vart i 1796 g. m. 
Eli Larsdtr. Bakken. I 1804 fekk dei skøyte på bruket for 
220 rdl. og kår til foreldri. 

Jetmund og Eli fekk 9 born. Av desse vart dei 4 gifte. 
Det var Knut som fekk Ytri, Brita g. m. Jon Jonson Grov, 
Anders som ei tid budde under Myklemyr, og Sigrid g. m. 
Asbjørn Knutson Nedrelid på plassen »Jørgenøyi«. Eli, Klaus, 
Halvard og Johanna døydde gamle men ugifte, og ein Lars 
døydde tidleg. 

Ingi av borni hans Jetmund vart med farsgarden. Jet- 
mundseldebruketi1821til P e r  A n d e r s s o n  S n e t u n .  
Han var f. ikr. 1765 og var g. m. Johanna Larsdtr. Bakken, 
og soleis svoger til Jetmund Ytri. Det har vel helst vore so a t  
Per alt åtte det meste i Ytri, og a t  ikkje noki av borni hans 
Jetmund har sett seg syn med å taka garden. Per Andersson 
hadde flakka so vide. Ei tid budde han i Øy under Myklemyr, 
so var han ei kort tid på Bruheim, og no kom han til Ytri. 

Men han var no ein eldre mann og slutta med garden i 1830, 
då han let han til sonen Hallvard. Per hadde og ein eldre son, 
Lars, som truleg var han som kom til Snetunbakken. 

H a l l v a r d  P e r s o n  var f. 1799 og vart i 1829 g. m. 
Gjertrud Endresdtr. Berget. Korleis det vart med desse, veit 
me ikkje. Dei hadde 4 born, men kann hende dei døydde 
småe alle saman. I alle høve kom ingen av dei til å verta med 
farsgarden. I 1835 selde Hallvard bruket til N i l s N i l s- 
s o n L i d for 300 spd. Nils var f. 1801 og vart i 1830 g. m. 
Anna Tøgersdtr. Kronen. Dei hadde garden til 1859, då dei 
skøytte til sonen N i l s N i l s s o n d. y. for 200 spd. Nils 
var f. 1831 og vart g. m. Anna Dortea Melkiorsdtr. Kalhagen 
frå Rønnei. Dei hadde i 1875 desse borni: Knut, Nils, Melkior 
og Anna. I 1918 fekk K n u t N i l s s o n garden. Han vart  
g. m. Maria Hansdtr. Vigdal. 

Kjervik. 

Det som no vert kalla Kjervik og Ytri vart fyrr kalla 
Kreken, og det som no heiter Kreken, var fyrr Kjeppe. 

Det var urnl. 1660 at dei tok til å kalla garden Kjervik, 
og nok0 fyrr vart Ytri skilt ut som eige bruk. 

Namnet Kjervik trur dei lærde kjem av kjørr, småskog, 
saman med vik. Elles vert garden i dagleg måte kalla Viki. 

Upphaveleg hadde garden ei landskyld av 1 laup, 1 hud. 
Etter a t  Ytri gjekk frå med 1 pund, vart landskuldi 1 laup 
12 mrk. smør som seinare vart minka til 1 laup. Det var 
altid to mann i Kjervik, so lenge Ytri ikkje var skilt ut, og 
so lenge me kann fylgja garden attende. I 1585 var det 
L a r s og P å 1 som hadde garden. I 1600 var På1 åleina, men 
i 1603 var det ånyo to brukarar: O l a og A n d e r s. So 
vert Ola åleina f rå  1615 til urnl. 1635. Då kjem her ein Jon 
ti1 1645. Det året let han laup frå seg til ein Ivar som 
då vert kalla Ivar Ytregard, og her har me soleis upphavet 
til Ytri. 



I 1657 er her kome ein E i r i k O l s o n som døydde i 
1668. Han hadde berre eit barn, E n d r e E i r i k s o n. 
Han fekk bruket etter faren. I 1664 vert det sagt um han 
Endre a t  han var >fordervet i ainene«, so han kunde ikkje 
vera soldat, men han var ikkje verre enn a t  han kunde taka 
garden. Me veit um han Endre a t  han hadde 3 soner: Anders 
som døydde i Hol, Hallingdal, der han hadde butt i 30 år. 
Broren Johannes kom til Mjelvær, og Eirik Endreson høyrer 
me um seinare. Endre hadde Kjervik til han i 1688 flytte til 
Haugen, der han døydde i 1692. Enkja etter Endre, Susanna 
Larsdtr. vart attgift med Otto Klauson som truleg var son 
til Klaus Helgegard. Dei og hadde Kjervik ei kort tid og 
flytte so attende til Haugen. So kom son hennar Susanna, 
E i r i k E n d r e s o n til Kjervik. Eirik var gift to gonger. 
Fyrste kona hans heitte Metta Kristensdtr. Ho døydde i 1709 
og hadde etter seg mann og desse borni: Kristen som kom 
til Sperla, Lars som kom til Lid, Brita til Haugen, og Anna 
som var død fyrr faren, men hadde vore gift og etterlete seg 
Brita, Metta og Anna Sjursdøtre. Eirik Kjervilc vart attgift 
med ei Anna Knutsdtr. og hadde med henne to born, Knut 
og Metta. Metta vart g. m. Ola Olson Bjørk, og Knut fekk 
Kjervik. 

K n u t  E i r i k s o n  K j e r v i k  var f.  1711 og vart i 
1738 g. m. Sigrid Andersdtr. Kruna. Etter dei var gifte, var 
dei ei tid på Haugen, so p% Bersæter og kom so til Kjervik. 
Dei fekk mange born, men det er berre tri  av dei me ser 
nok0 meir til. Det var Ola som kom til Haugen, Eirik som 
vart i Kjervik, og Gjertrud g. m. Ola Henrikson Kreken. 
Far deira, Knut Eirikson døydde 1769. Han var då komen 
til Prestgarden, truleg som paktar. 

E i r i k  K n u t s o n  var f. 1740 og vart g. m. ei Kari 
Olsdtr. Eirik vart den fyrste sjølveigaren i Kjervik. I 1777 
kjøpte han garden for 158 rdl. Etter det me kann sjå, hadde 
han berre ein son, Knut som fekk skøyte på garden i 1791 
og skulde gjeva 250 rdl. for bruket. 

K n u t  E i r i k s o n  varf .  ikr.1766 ogva r t i  1788 g.m. 
Marta Eiriksdtr. Kruna. Dei fekk 6 bom, men det er berre 

4 me finn att som gifte. Det er Eirik som fekk Kjervik, 
Anna g. m. Anders Kristenson Kjervik, Kari g. m. Klaus 
Klausson Elvekrok, og Eirik d. y. som var gift med Mari 
Kristensdtr. Kjervik, og som i 1832 reiste til Romsdal. 

E i r i k K n u t s o n som fekk bruket etter faren, var 
f. 1788 og i 1819 g. m. Gjertrud Olsdtr. Åsen. Dei fekk 3 born 
som vaks upp. Det var Knut som fekk Kjervik, Marta g. m. 
Eirik Olson Neset, og Eirik g. m. Torborg Andersdtr. Nedre- 
lid. Dei fekk ein part av Fossøyane. 

Som ein vil ha sett, er det til no same ætti som mann 
etter mann har vore i Kjervik. Men med Knut Eirikson vert 
det ei snunad i ættarsoga. 

K n u t  E i r i k s o n  var f. 1820 og vart g. m. Anna 
Olsdtr. Ospeneset, Dei hadde Kjervik til 1869, då dei selde 
til Elias Olson Leirdalen. Ein Ola Knutson, truleg son til 
Knut Eirikson tok garden attende, men selde mest med det 
same til K r i s t e n  O l s o n  O s p e n e s e t ,  verbror hans 
Knut Eirikson. Kristen var f. i 1826 og var g. m. Gunhild 
Andersdtr. Ospehaug. Desse hadde Kjervik til dei i 1885 
selde til K n u t O l s o n V e r k e n, Leikanger, og flytte 
til Åsen. Knut selde att i 1891 til 0 1 a J o n s o n T e i g e n 
somi1919seldetil L a r s  L a r s s o n  T u f t e n .  Konahans 
var Torborg Asbjørnsdtr. Mjelvær. 

Utan um dette er det 3 andre bruk i Kjervik: eitt til i 
K j e r v i k ,  eitt på T u f t e n  og eitt på B e r g e t .  

Kreken. 

Frå gamalt heitte garden Kjeppe, eit namn som dei 
lærde ikkje kann tyda. Det var elles Kjervik som retteleg 
vart kalla Kreken, men seinare har dette namnet gjenge 
yver til det som fyrr var Kjeppe. 

Garden hadde upphaveleg ei landskyld av 1 laup smør, 
1 hud og 1 bukkskinn og var soleis ein av dei største gardane 
i Jostedalen. 

Fyrste gongen me ser Kjeppe nemd er i 1611, då bmi- 



karen heitte A n d e r s. Han svara det året 9 mrk. talg og 
1 geitskinn i leiding. 

Eit par å r  seinare er ein Daniel kome til garden. Han 
kom frå Haugen som han hadde brukt ei tid. Hadde Daniel 
ein av dei største gardane i dalen, var han nok ogso ein av 
dei fremste menn i bygdi. I 1622 har han vorte lensmann og 
heldt fram med dette til 1638 og kann henda enno lenger. 

Som lensmann kom han ein gong til å gjera nok0 soin 
den nye futen tykte gjekk seg for nær. Nokre unge inenne- 
ske hadde kome kvarandre for nær fyrr brudaupet, og det 
skulde dei sjølvsagt bota for. Lensmannen trudde han kunde 
gjera upp med dei for dette og påla kvart par å bøta 2 rdl. 
For desse pengane kjøpte han eit mårskinn som han gav 
futen og meinte med det å ha gjort greida for seg. Men det 
meinte ikkje den nye futen. Daniel måtte bota 10 rdl., for 
han hadde gjenge futen i næringi. 

Ein annan gong var Daniel ineir heppen. Ola Lid hadde 
nytta skjeldsord mot han, og for det måtte han betala lens- 
mannen 10 rdl. 

Daniel hadde garden til uml. 1654. Det ser ut til a t  han 
ikkje hadde born etter seg. I manntalet frå 1664 er det 
ingen i dalen som har namnet Daniel korkje som fornamn 
eiler farsnamn. 

Ettermannen hans Daniel heitte A n d e r s O l s o n. 
Han var ikkje verson hans Daniel, for kona hans som døydde 
i 1690 heitte Kari Andersdtr. og var barnlaus. Anders hadde 
Kreken til uml. 1693. Då kom ein O l a som hadde garden 
nokre fåe år, og so kom ein F i n n som var her frå 1699 til 
han døydde i 1710. Han hadde etter seg enkja og 2 born: 
Finn Finnson som ei tid hadde ein part av Kreken, men sei- 
nare flytte til Luster, og Sigrid som vart g. m. Finn Johan- 
nesson Nigard. Mor deira vart attgift med ein P e r som 
ei tid hadde Kreken saman med styksonen Finn. Dei hadde 
i 1724 kvar sin halvpart av Kreken. Elles veit me ikkje nok0 
um han Per, anna enn det a t  han hadde 3 born: Per Person 
som fyrst var på 0. Myklemyr og sidan kom til Leirdalen, 
Marit som kom til Vigdalen, og Mari til Bjørkehaugen. Både 
Marit og Mari vart barnlause. 

So kom det ein ny mann til Kreken. Det var H e n r i k 
A n d e r s s o n  Å s e n .  Han var f. ikr. 1709 og var to gon- 
ger gift. Fyrste kona var Gjertrud Andersdtr. Kruna, enkja 
etter ein Ola Jensson. Ho døydde i 1776 og hadde etter seg 
med fyrste mannen Anders Olson som hadde vore gift, men 
døydde fyrr mori, og Elisabet g. m. Anders Berseter. Med 
Henrik hadde ho desse borni: Ola som fekk garden etter 
faren, Anders som ei tid hadde plass under Kjervik og sei- 
nare kom til Espe. Lisbet var sjukleg og døydde ugift, Eli 
g. m. Anders Ormberg, og Anna som vart g. m. Otto Person 
Alsmo. Det er ymse å fortelja um han Henrik Kreken. 
Fyrste gongen me ser han for retten var i 1739. Då hadde 
han banka upp han Johannes Mjelvær, og det vart han sjølv- 
sagd stemnd for. Etter kva vitni fortalde gjekk det soleis 
til: Johannes var på veg til tinget i Luster, og på vegen vilde 
han sjå innum han Henrik, som sat og lappa sko. Dei kom 
i tretta um ein ridesal, og Henrik kom til å segja: »Du var 
ver til a t  eg gav deg eit rapp yver nakken.« »So kom og 
gjev meg det d&,« svarte Johannes. Då reiste han Henrik 
seg og tok han Johannes i håret, attmed båe øyri, og sette 
han burt i benken. Men so kom han Ola Elvekrok og kona 
hans Henrik og avstyrde, so det vart ikkje til meir. Alt dette 
sanna han Henrik, men meinte han kunde krevja fred i eige 
hus. Retten meinte likevel nok0 anna og dømde Henrik til 
å bøta 9 rdl. 

Umlag 1740 var det mange både i Jostedalen og i andre 
bygder som måtte låna korn hj& kongen (staten). Seinare 
då dei vart kravde for dette, var det mange som ikkje kunde 
eller vilde betala. Millom desse var han Henrik. Jordi hans 
hadde ikkje lede nokon skade, vart det sagt, men han var 
ein fatig mann, 

hlen Henrik sat på ein etter måten stor gard og måtte 
verta vyrd for det, um ikkje for nok0 anna. Soleis var han 
presten sin medhjelpar, og det var ikkje nok0 lett umbod i 
presten Foss sine dagar. Han fekk so vita han Henrik den 
gongen han skulde gå på jakt etter jostedølene som forsømde 
kyrkja ein 3dje juledag. Dei frå den øvre parten av dalen 



hadde vore i kyrkja både Iste og 2dre juledag, men so 
trudde dei, det kunde klara seg med det, og gav seg på 
heimveg - eller nok0 i den leid. Då presten kom i kyrkja 
3djedag, såg han at åhøyrarane var burte. Sende han so 
Henrik Kreken i veg for henta dei attende. Og Henrik gjekk. 
Han var snart vis um a t  ikkje alle hadde teke beinaste vegen 
heim til sitt, men gjort ein krok på vegen både her og der 
upp etter dalen for å smaka på juleølet. Han nådde ikkje 
syndarane att, fyrr han ut på natti kom til Fåberg, og då 
låg d ~ i  alle og sov, og kunde soleis ikkje synda. Difor kunde 
Henrik fortelja presten a t  han korkje hadde sett eller høyrt 
nok0 gale av dei. Og kva grunnar dei elles kunde ha for å 
gå frå kyrkja, fekk dei sjølv svara for. 

Presten var nok ikkje heilt nøgd med han Henrik den 
gongen, og det vart til det, a t  lian Henrik måtte slutta som 
medhjelpar, og han Jon Nedrelid vart medhjelpar i staden. 
Um Henrik som niedl~jelpar viser me elles til kva me har 
skrive under Kreken. 

Ei tid etter kom det upp a t  han Henrik sjølv hadde svin 
på skogen. Presten varsla lensmannen a t  han skulde stemna 
han Henrik for han 2dre juledag hadde kasta upp i kyrkja, 
av di han var full. Likeeins vart han Knut Kreken stemnd 
for han hadde skjenkt han Henrik for mykje. Henrik måtte 
segja som sant var at  han hadde kasta upp i kyrkja, -men 
ikkje for det a t  Iiaii var full. Det ,kom av et slag eller så- 
kaldende mindelse av den faldende sott lian i kirken blev 
angrebet av, så hans samer da som og derimellem ofte sker 
blev ham betaget, og a t  han således ikke ved om han brek- 
kede sig eller ei.« Anders Ormberg vitna at han og Ola 
Åsen var beden av presten å få  Henrik ut or kyrkja, og då 
dei tok han, såg det iiok so ut a t  han var drukken, men um 
det var so eller ikkje, kunde ikkje dei segja. Andre kunde 
vitna a t  han Henrik hadde drukke berre to potter ø1 saman 
med tre andre, so det kunde han ikkje verta full av. Det var 
ogso retten samd i. Og dei dømde so: ,Henrik og Knut er 
ei overbevist a t  have gjort sig delagtig i den forseelse de 
sigtes for, thi bliver de derfor i alt frikjendt.« 

I 1760 ser me Henrik som klokkar, truleg millombils. Han 
vart då stemd av Ola Grov, for han har ,grebet ind i øvrig- 
hedsembede og uten ordre eksekvert uautoriserte restanser.« 
Kva han Henrik då hadde gjort, eller kva han Ola Grov mei- 
ner med dette, er nok0 uklårt. 

Som fyrr sagt vart Henrik enkjemann i 1776. Han gifte 
seg då att  med enkja i Nedrelid, Marta Asbjørnsdtr. Henrik 
flytte då til Nedrelid, der han døydde i 1782. 

0 1 a H e n r i k s o n som i 1766 fekk bygsel på bruket, 
var f. 1737. Han var og gift to gonger. Fyrste kona var 
Gjertrud Knutsdtr. Kjervik. Ho døydde barnlaus eit å r  etter 
brudlaupet, og Ola vart attgift med Mildrid Olsdtr. Kvam 
frå  Sogndal. Ola Henrikson var fyrste sjølveigaren på gar- 
den. Han kjøpte Kreken i 1771 hjå Ludvig Munthe på Årøy 
og gav 260 rdl. for bruket. Det kann ikkje ha vore so mykje 
Ola kunde leggja i garden, for han lånte 253 rdl. 3 ort hjå 
prost Schweder i Hafslo. Ola Kreken vart elles ikkje nokon 
gama1 mann. Han døydde alt i 1794. Det ser ut til a t  det 
no er kome nok0 veikt inn i ætti. Av dei 6 borni han Ola 
hadde med siste kona si, døydde dei 4 småe. Og av dei to 
som levde upp var sonen Ola heilt til inkjes. Det vert for- 
talt a t  han gjekk i kjole all si tid, endå han vart mest 50 år  
gamal. Systeri Gjertrud var etter det me kan sjå eit dugande 
menneskje. Likevel vart garden lagd ut til sonen Ola som 
odelsmann. Han sat godt i det, for skiftet etter faren syner 
ei eiga av 600 rdl. Det galt no um å få  nokon til å styra både 
garden og han Ola. Og der kom Nils Larsson Lid til hjelp. 
Eldste sonen hans, Lars Nilsson hadde på desse tider fenge 
skøyta på Lid, og faren kunde difor taka på seg å styra 
Kreken. Men so gjekk det slik som Nils Lid truleg hadde 
tenkt, at  sonen vart gift med Gjertrud Olsdtr. Kreken. So 
kunde dei taka styringa i Kreken. Den sjuke Ola Olson stod 
som eigar so lenge han levde, men Lars Nilsson var styraren 
av garden. 

L a r s  N i l s s o n  L i d  varf.1776 og vart i1795 g. m. 
Gjertrud Kreken. Det var nok dei som tykte a t  han Lars 
kom for lett til det, og som meinte a t  stakaren Ola ikkje 



hadde det so godt som han burde. Lars trudde det ikkje var 
nok0 å kjæra på i so måte, men sa  seg samd i a t  um nokon 
annan vilde taka Ola til seg, skulde han Lars svara dette 
kåret til han: 4 kyrefoster, 6 smalafoster og 4 tunnor korn. 
Men det vart likevel so at  han Ola vart verande i Kreken. 
Lars leigde garden på åremål. Han skulde betala 25 rdl. for 
året i leiga og so svara kår til enkja Mildrid. 

So døydde Ola Olson i 1830, og garden gjekk då yver 
til systeri Gjertrud og mann hennar. Lars og kona hadde 
d% garden, til dei i 1830 skøytte til eldste sonen Ola. Han 
skulde gjeva 450 rdl. for garden 

Lars Nilsson og kona hadde 10 born som alle vart vaksne 
og gifte. Det var Berta g. m. Anders Larsson Espe som kom 
til Lid, Ola som fekk garden, Nils som budde på Espestølen, 
Henrik i Kveane ei kort tid, Hans som ogso kom til Kveane, 
Ola fyrst til Nystøl og so til Espelykkja, Lars vart gift med 
Anna Jetmundsdtr. Berseter, men dei ser me ikkje meir til, 
Melkior budde på Åsestøl, Anna Maria vart kona på Haugen, 
og Gjertrud kom til Åsestøl. 

O l a L a r s s o n som fekk Kreken var f. 1800 og gift 
1826 med Kari Tøgersdtr. Kruna. Dei hadde heile Kreken 
ti1 1852. Då selde dei garden i to bruk. Landskyldi på Kreken 
var no mrk. 437. Av dette selde Ola mrk. 2,08 (br. 2) til 
Ola Larsson Fåberg, og mrk. 1,53 til Anders Klausson Elve- 
krok. Ola Kreken flytte so til Kveane under Krelren, Cer 
han bur i 1875. 

A n d e r s  K l a u s s o n  E l v e k r o k  var f. på Mykle- 
myr i 1800 og vart i 1822 g. m. Gjertrud Endresdtr. Lid. 
Etter det me kann sjå, vart dei barnlause. Anders hadde 
farsgarden Elvelrrok, til dei i 1852 kom til Kreken. Her 
vart dei, til dei i 1856 selde til K l a u s  T ø g e r s o n 
E l v e k r o k. Han var brorson hans Anders Klausson og 
f. 1830. Han vart ikr. 1855 g. m. Mari Olsdtr. Kreken, dotter 

til Ola Larsson som fyrr hadde havt garden. Klaus og kona 
hadde bruket til 1878, då selde dei til R a s m u s R a s m u s- 
s o n F å b e r g. Kvifor dei gjorde det, veit me ikkje. For 
dei hadde born nok. I 1875 hadde dei desse borni heime: 
Gjertrud, Anders, Ola, Tøger, Lars, Karen, Andrea og Kari. 

Rasmus Fåberg som no hadde vorte eigar av bruket, var 
f. 1867 og vart g. m. Berta Andersdtr. Lid. Dei hadde bruket 
i 20 å r  og selde i 1898 til O l a  L a r s s o n  K r e k e n .  Han 
vert skriven so, då han kjøpte garden, men var f. på Espe. 
Kona heitte Berta Olsdtr. og var ogso frå  Espe. 

Bruk 2. 

O l a  L a r s s o i l  F å b e r g  som i 1852 kjøpte denne 
parten av Kreken, er det helst truleg ikkje kom til Kreken. 
Han s tår  som eigar, til han i 1858 selde til A n d e r s O l s o n 
K r e k e n, son hans Ola som fyrr hadde heile Kreken. So 
no var to  av borni hans Ola Kreken komne attende til fars- 
garden. 

Anders Olson var f. 1829 og vart g. m. Kari Larsdtr. 
Snetun. Dei hadde i 1875 desse borni: Kari, Olina, Lars og 
Gjertrud. Av desse reiste Kari og 'Gjertrud til Amerika, Lars 
vart på bruket og Olina kom til br. 3. Lars Anderson vart 
g. m. Anna Olsdtr. Verkeii f rå  Leikanger. 

Bruk 3. 

I 1887 selde Anders Olson ein part av bruket sitt (Kve- 
ane) til T r o n d N i l s s o n. Dette vart bruk 3 i Kreken. 
Kona hans Trond var Olina Andersdtr. frå bruk 2. 

Histarielaget 2 



Espe. 

Namnet er det dei kalla eit trenamn. Treet heiter osp, 
i fleirtal espe. Denne garden ser me iklije nok0 til fyrr i 1611. 
Då budde her ein L a s s e son1 betalte 1 geitskinn i leiding. 
Landskyldi var på denne tid 1 pund smr?r, men auka tilsist 
til 2 pd. l bulrkskinn, eller alt i smør: 2 pd. 18 mrk. 

Lasse var her til 1618, då kjem her ein P å 1 som var 
her til 1628. So kjem ein O l a, og etter han i 1646 ein 
T o r s t e i n, vistnolz den same som ei tid hadde vore på 
Haugen og Snetun. Torstein er eit ukjent namn i bygdi, og 
ein skulde mest tru a t  han var komen frå ei onnor bygd. 
Torstein vart lensmann i Jostedal, og meir veit me ikkje um 
han. Han var her til 1665, då kjem ein A n d e r s som hadde 
Espe til 1682, og etter han kom L a r s K n u t s o n S n e- 
t u n. I 1686 er han vorte enkjeinann, men skal gifta seg att, 
og med høve av det held han skifte med borni sine. Han 
hadde då 4 born: Kristen, Knut, Mari og Marcta. Ingen av 
desse veit me meir um. Lars Espe vart so attgift med Gud- 
vor Klausdtr. som truleg var fr9 Mjelvær. Med henne fekk 
han sonen Hallvard som i 1715 fekk bygsel på garden. 

H a l l v a r d L a r s s o n var gift 3 gonger. Kven fyr- 
ste kona var, veit me ikkje. Den andre var Eli Andersdtr. 
Åsen. Ho doydde i 1740, og Hallvard vart attgift med Sun- 
neva Hermundsdtr. Veum frk Hafslo. Då Hallvard skulde 
gifta seg andre gongen, vart han minila um »sine ungdoms 
vildfarelserc. Eli Åsen var trimenning til Barbra Eirilisdtr. 
Leri som Hallvard hadde eit barn med fyrr hann gifte seg 
fyrste gongen. Etter lovi skulde Hallvard ikkje kunna gifta 
seg med Eli Åsen for skyldskapet med Barbra Leri, men på 
søknad til kongen fekk han eit godt svar. 

Det er ogso truleg a t  fyrste kona hans Hallvard var frå 
Luster. For i 1728 selde han nok0 i Haganes i Luster som 
han venteleg har ervt med fyrtse kona. 

Hallvard døydde i 1756. Han Bliadde etter seg enlrja og 
desse borni: Anders som kom til Hesjevoll, Lars som fekk 
Nedrelid, Gunvor, g. m. Ola Rebni i Luster, Sidsel d. e. med ein 

Rognald Andersson i Sogndal, Anna vart ugift, Eli kom til 
Bakken, Marta d. e. var g. m. ein Davik Hugleikson i Luster, 
Sidsel d. y. med Anders Olson Bakken, Marta d. y. med Lars 
Ottoson Fåberg. 

Enkja etter Hallvard, ho Synneva vart attgift med T o r- 
b j ø r n  L a r s s o n  F å b e r g .  Han var 21 å r  yngre enn 
bruri. Torbjørn hadde Espe til so lenge. Men han hadde 
farsgarden på Fåberg å taka til. Stykfaren Lars Jetmundson 
Fåberg styrde Fåberg for han, so lenge Torbjørn var på 
Espe, men då han tok farsgarden, flytte Lars Fåberg til 
Espe. 

L a r s  J e t m u n d s o n  var f .  1731 og vart g. m. enkja 
Kari Johannesdtr. Fåberg. Ho hadde 10 born i fylgje, då ho 
vart g. m. Lars Jetmundson, og med han fekk ho 2 born, 
Sigrid og Lars som vaks upp, og 1 gut som kom av dage saman 
med mori. For so ille gjekk det a t  eit par å r  etter dei var komen 
til Espe, vart kona og den vesle guten'telren av ein snøskreda. 
Um dette hende står det i tingboki: »Lars Jetmundson Espe 
beklaget a t  han i vinter var blevet fristet og hjemsøkt av 
en stor og pludselig fra fjeldet løsnede sneskred, hvorved 14 
hjemme- og udhuse nedbrudt og sønderknust, og alle hans 
småfæ av får, gjeder og svin drzebt, alt hans bohave indtil 
jerngryder i stykker bmdt og ganske spoleret, og det som 
var det bedrøveligste: a t  hans hustru med et deres drenge- 
barn ynkelig omkom og måtte saette livet til under sneen.< 

So vart Lars attgift med Elisabet Eiriksdtr. Kruna, og 
fekk med henne 6 søner og 2 dotter. Datterne døydde småe, 
men dei seks sønene vaks upp og vart alle gifte. Lars Jet- 
mundson døydde i 1808, og siste kona hans i 1828. Av borni 
deira' vart Eirik med garden, Jetmund på Sagøygarden, 
Anders d. e. budde i Runningen under Myklemyr, Rasmus 
flytte i 1823 til Borgund, Sunnmøre, Anders d. y. kom til Lid, 
og Lars til Nystøl. Av dei to som Lars hadde med fyrste 
kona si, vart Sigrid g. m. Ola Knutson Bruheim, og Lars som 
vart konfirmert i 1780 kjem burt f rå  bygdi. 

Lars Jetmundson var fyrste sjølveigaren på Espe. I 
1770 kjøpte han garden hjå kaptein Munthe i Kroken for 



650 rdl. To å r  seinare kjem presten Jens Munthe, bror til 
kaptein Munthe, og forte1 at Lars har fåt t  han til å løysa 
inn Espe, og at Lars då gjekk inn på i staden for renta å 
betala 10 rdl. årleg i 15 å r  og seinare vanleg landskyld. Lars 
skulde ha lov til å hogga nokre tylvter sagtirnber, likevel 
ikkje til skade for skogen. Timberet kan Lars selja til kven 
han vil mot å betala hr. Jens 1 ort 8 skil. pr. tylvt i skoga- 
leiga. Dette vil nok ikkje segja anna, enn at presten har 
brukt odelsretten sin på han Lars, og Lars såg seg ikkje syn 
med å gjeva han nok0 for denne retten. Lars heldt det 
gåande på denne måten, til han i 1778 ånyo kjøpte garden for 
650 rdl. Men då hadde han i 6 å r  betalt ialt 60 rdl. urnframt 
landskyldi til hr. Jens. 

Me kan her ogso nemna at Lars i 1803 gav sonen Jet- 
mund skøyta på eit »Stampemøllestød«, der Jetmund på 
eigen kostnad hadde bygt ei stampa. UEan urn tufti til stampa 
skulde han hava eit stykke rnark, kalla Kvernhusvollane, frå 
ålmenvegen uppetter grovi til ein stor hamar og frametter 
til Krokåkeren. Dessutan skulde han hava fritt ved til 
stampa og fritt timber til vøling av husi. For dette skulde 
Jetmund betala 50 rdl. 

E i r i k L a r s s o n fekk skøyte på Espe i 1809. Han 
var f. 1772 og vart i 1799 g. m. Brita Nilsdtr. Lid. Av borni 
deira kom Elsebø til Bakken, Berta til Espestølen, Anna til 
Hesjevoll, Benta vart g. m. Otto Sørenson Ormberg, Lars 
fekk farsgarden, Nils var g. m. Elsebø Andersdtr. Lid, dei 
ser me ikkje meir til, og heller ikkje til yngste dotteri Brita 
som var f. 1836. Eirik Espe døydde 1845. 

L a r s E i r i k s o n som vart ettermannen på garden, 
var f. 1816 og gifte seg i 1841 med Mari Rasmusdtr. Helge- 
gard. Ho døydde i 1843, og Lars vart attgift med Marie Mel- 
kiorsdtr. Kalhagen, død 1904. Lars fekk garden i 1836 og 
var brukar til han døydde i 1862. Han hadde enkja og 3 born 
etter seg. Enkja vart attgift med Kristian Johannesson 
Bjørkehaugen og fekk med han to døtre, Johanna g. m. 
Kristen Ormbergstøl, og Anna g. m. Nils Bruheim. Med fyr- 
ste mannen hadde ho Eirik som fekk garden, Brita g. m. 
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Lars Larsen Lid, og Mari g. m. Tøger Larsson Kroken. 
På skiftet etter Lars Eirikson vart garden utlagd på 

sonen E i r i k L a r s s o n. Eirik var f. 1846 og vart g. m. 
Anna Maria Johannesdtr. Alsmo. Dei hadde bornl: Lars og 
Johannes, Maria, AZonsina og Johanria. Av desse fekk dei to 
sønene kvar si helvti av gardeil, Maria g. m. Hans Olson Kjer- 
vik, Monsina døydde ugift, og Johanna reiste til Amerika. 

J o h a n n e s  E i r i k s o n  var f. 1674 og vart g. m. 
Andrea Olsdtr. Bjørk. Dei fekk garden i 1911. 

L a r s E i r i k s o n som fekk denne parten av Espe 
vart g. m. Brita Sjursdtr. Bakken. Lars døydde barnlaus i 
1914, 41 å r  gamal. Enkja selde bruket til E i r i k A n d. 
O r m b e r g, som vart »trekt ut att« av Hans Olsson Kjervik 
med retten som kona hans hadde til bruket. Dette er seinare 
delt i 3 bruk. 

Bruk 3 (Espelylrk ja). 

Lars Eirikson selde denne parten som fyrr hadde vore 
plass til M e l k i o r  J o n s o n  K r e k e n .  Johannes Espe 
på bruk 1 »tok det a t t  med retten« og selde seinare til Nils 
Melkiorson Ytri. 

Elvekrok. 

Namnet tyder seg sjølv. Garden ligg på ein stad der elvi 
gjer ein krok på seg. I 1600 budde her ein mann som heitte 
S i v e r. Han svara då l kalvskinn »i frelse«, og det segjer 
oss a t  garden enno ikkje var lagd i landskyld. I 1626 er det 
ein O l a som er brukar, og det vert sagt a t  han brukar 



12 mrk. smør, so no har bruket fenge landskyld. Men so ser 
det ut til a t  garden anten hev lege øyde eller og vore brukt 
under ein annan gard. I 1654 finn me ein G u t o r m i Elve- 
krok. Han måtte det året bøta 3 rdl. for han liadde slege 
lensmannen i hovudet med ei vedskida. Garden hadde no 
fenge ei landskyld av 1 pund smør. Etter Gutorm kom ein 
M a r k u s Pe r s o 11. Han var her til uml. 1670. Dette med 
dei bibelske namni kann få ein til å tenkja a t  det hev vore 
nordfjordingar som no ei tid hev halde til i Elvekrok. For 
etter ein Markus kjem ein Isalc, men korkje Markus eller 
Isak er namn som hev rot i Jostedalen. Elles veit me ikkje 
nok0 meir um desse menn med dei bibelske namni. Men so 
kjem det ein mann med det vanlege namn P e r A n d e r s- 
s o n. Han kann me trygt segja var jostedøl, endå me ikkje 
veit nok0 større um han. Me veit a t  han var bror til klokka- 
ren i bygdi, Per Mjelvær. Per vart ikkje lenge i Elvekrok. 
I 1688 er det kome ein L a r s A n d e r s s o n til gards. Han 
var g. m. ei Kari Olsdtr. som døydde i 1717. Ho var f rå  
Sperla. Av borni hennar var Ola død, men hadde ein son, 
Ola, i Norclfjord, Rasmus hadde vore gift på Fåberg, men var 
ogso død fyrr mori, Anders kom truleg til Bjørkehaugen, 
Synneva g. m. Lars Sjurson Elvekrok, og Agata var g. m. 
Klaus Olson som seinare kom til Bruheim. Det er truleg a t  
Lars Andersson vart attgift med ei Gunhild Olsdtr, som då 
Lars doydde vart attgift med O l a F i n  n s o n som fekk 
Elvekrok etter Lars. Gunhild daydde i 1741, og Ola Finnson 
vart same året attgift med Anna Knutsdtr. Haugen. Med 
Gunhild hadde han sonen Ola Olson. Med andre kona hadde 
Ola Finnson ingi born. Sonen Ola hadde ei tid bruk i Bjørk, 
men kom seinare til Elvekrok. Kor lenge Ola hadde Elvekrok 
veit me ikkje, men det var til uml. 1742. Ettermannen hans 
vart S j u r  O l s o n  K j e r v i k .  Han var f. ikr. 1711 og 
vart i 1739 g. m. ei Kari Kristoffersdtr. Dei vart barnlause. 
Sjur Olson var millom dei mange som i 1742 hadde lede 
skade av elvi. Sjur møtte på tinget og fortalde dette um 
garden og um skaden: Han »kunde så 1 tønde korn, men 
avler intet uden avner som han maler sammen med furubark 

til livets ophold. Gårdens skacle ved elven var i udstrækning 
320 alen, det beholdile 340 alen i længde og 224 alen i bredde 
eller høiden, såvidt indengjerds er.« Og retten segjer: »Her- 
efter øiensynlig befandtes a t  isbrzeens nærgåenhed og kulde 
er årsag til denne gårds misvxlcst. Thi i ageren som nu var 
skudt i aks (22. august) var disse på den side som vendte 
mod bræen fra  vest ganske brune, og på den anden side 
grønne, og aksene var den største del endnu ikke knept, langt 
mindre nogen mad iltcmmen, og så langt på året kan ikke 
ventes noget på grund av kulde og deii daglige kolde vind 
som isfjeldet puster f ra  sig og ved en nats stille veir bort- 
fryser. 

Gårdens skade av elvebrud, so- av elven kon~mer, kunde 
ikke måles. Thi man kunde ikke komine over elven som g i r  
i mange grener, men efter mændenes clrjrzn var over den 
halve del av gårdens engmark bortslryllet af elven som aldrig 
kan komme til bedring igjen, heller ikke Iran avles korn.« 

Etter dette vart landskyldi sett ned til det halve, 12 mrk. 
smør mot fyrr 1 puiid. For urn iltkje nolron kunde bu p& 
garden, meinte skynet a t  ein kvar av de i andre gardane 
kunde gjera seg nytte av det som var att av Elvekrok. Difor 
vart den halve laiidskyldi ståande. 

Det vart likevel buande follr i Elvekrok. Sjur Olson 
slutta tidleg og tok kår, og han som tok garden etter Sjur, 
var L a r s S j u r s o n. Han var stykson til Ola Finnson 
som fyrr hadde liavt Elvekrok og vart i 1735 g. m. Synneva 
Larsdtr., dotter til Lars Andersson som ogso hadde havt 
Elvekrok. Synneva døydde alt i 1740 og hadde etter seg mann 
og ei dotter, Kari som ogso døydde tidleg. Lars vart attgift 
med Mareta Johannesdtr. Snetun. Dei hadde ei dotter, Gunhild, 
som vart g. m. Ola Anderson Bers~ter .  Dei hadde bruket til 
1765. Då kom 0 1 a O l s o n B j r k til garden. Me kallar 
han Bjark, etter di han sist hadde havt Bjørk, men han var 
f. i Elvekrok ikr. 1725. Kona hans heitte Metta Eirilrsdtr. og 
var f rå  Ilaugen. Ola og kona liadde to døtre, Gunhild og 
Anna. Båe desse døydde ugifte. Ola hadde garden til 1778. 
Då vart Elvekrok seld til K n u t  O l s o n F å  b e r  g for 



40 rdl. Ola Olson fekk kår og døydde 1813, kona døydde 
1815. Knut Olson var f. 1739 og vart i 1771 g. m. Eli Paulsdtr. 
Kruna. Ogso desse hadde som mest alle i Elvekrok i dette 
århundrad den lagnad å verta barnlause. Dei hadde bruket, 
til dei dei i 1802 selde til K l a u s  O l s o n  M j e l v æ r  som 
var son til halvbror hans Knut. Klaus betalte 400 rdl. for 
Elvekrok og dertil kår til Knut og kona. 

Klaus Oison var f. ikr. 1764 og vart i 1788 g. m. Anna 
Eiriksdtr. Kruna. Ho doydde på N. Myklemyr i 1798 og hadde 
etter seg mann og 3 bom: Eirik, Eli og Ola. Klaus vart året 
etter attgift med Kari Andersdtr. Hesjevoll og vart med 
henne verande på Myklemyr, der han styrde eit bruk for 
ein slektning, til han kom til Elvekrok. Med andre kona 
hadde han 4 born som vaks upp. Det var Anders og Tøger 
som den eine etter den andre hadde farsgarden, Klaus som 
var g. m. Eli Henriksdtr. Gjerdet og som med henne flytte 
til Luster i 1846. Og so var det Anna g. m. Endre Hansson 
Lid med bustad på Espelykkja. Av Klaus sine born med fyr- 
ste kona døydde Eli og Ola vaksne, men ugifte, og Eirik vart 
i 1824 g. m. Kari Berseter. Dei kjem heilt burt frå bygdi. 

Klaus hadde bruket til han i 1830 skøytte til sonen Anders 
for 200 spd. Klaus døydde same året, men enkja levde til 
1844. 

A n d e r s  K l a u s s o n  var f. 1800 og vart i 1822 g. m. 
Gjertrud Endresdtr. Lid. Dei vart ogso barnlause. I 1852 
selde dei garden til Tøger Klausson, bror hans Anders. Tager 
betalte ogso 200 spd. for Elvekrok. Anders Elvekrok kjøpte 
seg same året bruk i Kreken. 

T ø g e r K l a u s s o n var f. 1805 og gifte seg i 1830 
med Astrid Endresdtr. Lid. Dei hadde plassen Røysekaste 
under Elvekrok, til dei fekk garden. Tøger og kona gjorde 
meir like for seg enn dei fleste som til no hadde butt i Elve- 
krok. Dei hadde ialt 10 born. Av desse veit me um dei 5. 
Det er Anders som ei tid hadde farsgarden og som sistpå 
budde på Stubben under Fåberg, Klaus som kom til Kreken 
etter farbroren Anders, Kari g. m. Jetmund Olson Ormberg- 
støl (?)  som fekk Røyskastet, Anna g. m. Anders Hallvard- 

son Fåberg, og Gjertrud g. m. ein Anders og som budde som 
enkja på Elvekrok i 1875. 

I 1875 er det enkja etter Tøger Klausson som har gar- 
den. Ho selde i 1880 til sonen K l a u s T ø g e r s o n. Han 
var f. 1830 og vart g. m. Mari Olsdtr. Kreken. Dei hadde ei 
tid eit bruk i Kreken etter farbror hans Klaus, Anders Klaus- 
son, men i 1880 fekk dei skøyte på Elvekrok hjå enkja Astrid. 
So fann Klaus a t  Amerika var betre enn Jostedalen, selde 
Elvekrok og reiste til Amerika i 1883. Elvekrok selde han 
til Nils Nilsson Ytri. Nils kom ikkje til Elvekrok, med di han 
mest med det same gjorde byte med O t t o A n d e r s s o n 
P i k k h a u g som fyrr hadde havt Pikkhaug. Otto var 
brorson til Astrid og Gjertrud Endresdøtre som båe fyrr 
hadde havt Elvekrok. Han var f. 1826 og vart g. m. Gjertrud 
Olsdtr. Kreken. Dei hadde i 1875 desse borni heime: Anders 
d. e. Ola, Lars og Anders d. y. Otto Andersson hadde Elve- 
krok til han i 1902 skøytte til sonen Lars Ottoson. Han var 
f. 1866 og vart g. m. Sigrid Hansdtr. Kreken. 

M jelvær. 

Presten Foss skriv i 1750: »Mielviersdalen var i gammel 
tid en stor slet dal med 6 jorder, siger man.« Der har nok 
,jostedølene sagt nok0 for mykje, i alle hrave når det gjeld 
tidi etter Svartedauden. Men kva Mjelvzr ikkje var i Foss 
si tid, vart det eit par århundrad seinare, for no er det 7 bruk 
under Mjelvær. 

Det er elles uråd å f å  heilt greide på Mjelvær-brxki den 
fyrste tid, etter garden vart teken upp att. Det er ikkje berre 
det a t  brukarane her som på dei fleste gardar i dalen flytte 
ofte, men her er det som gardane og flytte eller kjem heilt 
burt. Eit par bruk kom heilt burt og andre skifte storleik 
anten uppetter eller nedyver, og det er breden som styrer det 
heile. 

Upphaveleg var Mjelvær delt i Øvre Mjelvær og Nedre 



Mjelvær. Den siste vart nemnd »Ned-i-garden« av dei som 
budde på 0. Mjelvær, og etter kvart vart namnet på N. Mjel- 
vær til Nigard. Bj~rkehaug heitte det tredje bruket i Mjel- 
vær, det kom upp nok0 seinare enn dei andre. 

I 1585 var det to mann på heile Mjelvær. Bruki deira 
vart rekna for like store, og kvar av dei skulde svara 15 mrk. 
smør og pund ost til presten. 

Sidan vart det stundom to og stiindom tri mann i Mjel- 
vær. Men det løner seg lite å nemna nanini på brukarane, for 
me får vite so lite um dei, og heller ikkje vart nokon av dei 
lenge på garden. 

Det er frå uml. 1710 a t  me får greida på brukarane, so 
me kann fylgja dei ned til vår tid. Me skal då taka til med 
0. M j e l v æ r .  

Her hadde ein J o h a n n e s  E n d r e s o n  havt bruket 
ei tid, til han døydde i 1711. Enkja etter han heitte Steinor 
og vart attgift med Rasmus Knutson Fåberg. Steinor diirydde 
1716, og Rasmus vart attgift med ei Aagata Trondsdtr. som 
døydde barnlaus i 1718. So vart Rasmus attgift med Brita 
Jetmundsdtr. Fåberg. Med fyrste kona hadde Rasmus sonen 
Johannes, men med dei to andre konone sine hadde han ingi 
born. Men diverre hadde han eit barn med ei tenestegjenta 
etter han var gift 3dje gongen. Det kosta han halve buet, 
men det ser ut til a t  han ikkje har kunna Iøyst seg or den 
skuldi. Då futen 7 år etter spør åimugen kor det er med 
Rasmus som enno ikkje hadde gjort greide for seg, vart 
svara a t  han var »en forarmet mand«. Det gjekk nok so at 
Rasmus døydde frå det heile. Ilan daydde i 1739 og segjest 
då vera 51 år  gamal.' Sonen Johannes kom til Bjørkehaugen. 

Etter Rasmus kom O l a O t t o s o n (Fåberg) til Mjel- 
vær. Han veit me ikkje nok0 um, og han vart her heller ikkje 
lenge. Men lenge liok til å uppleva det verste som har hendt 
Mjelvær i dei siste århundrad. Um dette hende skal me fyrst 
lata presten Foss fortelja. Det hende det året Foss kom til 
Jostedalen, og han forte1 um det i 1750. Det er uni korleis 
breden la to bruk øyde i Mjelvær: 

»I 1742 blev avtagsforretning avholdt. Da var det 100 

alen fra breden til nærmeste hus, men fra  den tid og til år- 
dagen etter i 1743, hadde breden skudt sig frem ikke bare 
de 100 alen, men ogsa taget husene, omkastet dem, veltet 
dem med sig med en umådelig mængde jord, grus og store 
stene og knust dem i små stykker som endnu er tilsyne, og 
besidderen måtte med hast forlade gård og grund med sine 
eiendele og sage hus hvor han kunde. Denne gård Nigard er 
med ager og eng ødelagt. Desuden har breden nærmet sig 
Bjerkehaugen, taget ager og eng, så lrun husene står tilbage. 
- Man har også erfaret hvorledes den f ra  1748 er gået til- 
bage, men kun sent, dog kan det merkes.« 

Um den same avtaksforretning står dette i tingboki: 
»Befandtes det ødeliggende av gården a t  tilhøre Christoffer 
Munthe med 1 pund smør og 1 hud, og Anna Åsen 1 pund 
smør. Dette øde bruk ligger nærmest isbreden som har 
nærmet sig 20 alen nær de tomme eller ødestaende gårdens 
huse, hr. Munthes part, som av folk var forladt for 4 år  siden. 
Samme brede kommer ned fra det store isfjeld og tildækker 
den hele dal over f ra  det ene fjeld til det andet, over nogle 
tusend alens bredde frem i Tremmen, hvor det midt for går- 
den efter instrument og gisning er over 140 alen høit, fører 
fra sig fra grunden alt hvad der forekommer av jord og store 
stener som bjerge, hvilket er ikke mindre end ubegribeligt. 

Denne bre har efter skjønnet dækket over al gårdens 
slottemark, fæbeite og stølsbeite i strækning henved mil, 
i hvilken strækning av fæbeiter også den øvrige del av går- 
den Mjelvær har været lodtagere, og det lidet overblevne av 
den øde ager og engemark, som tilhører Chr. Munthe og øde 
haver været, således er bedærvet at  der ei kunde være behol- 
den for til i nød. 

Med det andet ødebrug i Mjelvær, 1 pund, tilhørende 
Anna Åsen, har fast lige beskaffenhed, så intet korn på 
denne part kan komme til modenhed, thi det fandtes endnu 
(23. august) ikke knept på grund av kulde av breden. Kan 
derfor ikke blive noget andet end et ødegårdsbeite for de 
andre nærliggende jorder, dog er en husmand på denne part, 
Knut Matisen, som der har husly. 



Den i brug værende anpart i Mjelvær, tilhørende Chr. 
Munthe og beboet av Ole Ottosen, har i landskyld 2 pund og 
skatter av 2 pund 4% mrk. Her fandtes ingen synbar skade, 
uden den fælles udmark som breden har overdækket. Ellers 
ligger dette brug uden for en stor haug som nogenlunde fore- 
kommer og møder den sterke og kolde vind fra breden. 

Futen slær fast: »Denne gård som før var 3 mands brug 
er for de to vedkommende nu øde.« Han spør skynsmennene 
um dei trur dei bør strukast av matrikulen. Til dette svara 
mennene: »Det største bruket vert å sletta, men det som er 
att av Anna Åsen sitt bruk kann verta ståande med ei land- 
skyld av 6 mrk. mot fyrr 1 pund. 

Ola Ottoson sin ettermann vart O l a R a s m u s s o n 
F å  b e r g. Han var f. ikr. 1720 og vart g. m. Eli Olsdtr. 
Fåberg. Ola døydde i 1795, og kona i 1813. Dei hadde 9 born 
som vaks upp. Det var Ola som fekk Nigard, Anders som 
kom til Øygarden i Luster, Berta g. m. Otto Paulson Mjelvær, 
Kari med Ola Hansson som kom til Dalsdalen i Luster, Marta 
d. e. g. m. Rasmus Larsson Alsmo, Ola som kom til Snetun- 
bakken, Klaus som me har skrive um under Elvekrok og 
Marta d. y. g. m. R a s m u s  E i r i k s o n  B e r s æ t e r .  
Det var desse siste som kom til Mjelvær etter Ola Rasmusson. 
Men det var ikkje lenge dei var der. Likevel vart Rasmus 
den fyrste sjølveigaren på garden. I 1787 kjøpte han Mjelvær 
hjå løytnant Frants Munthe for 200 rdl. Dei av Munthe- 
ætti på Årøy tok garden attende med odel, men i 1789 kjøpte 
Rasmus at t  og gav no 250 rdl. Same året bytte Rasmus seg 
til Bersæter med verbroren O t t o P a u l s o n L i d som 
no kom til Mjelvær. Otto var f. på Helgegard i 1747 og vart 
i 1776 g. m. Berta Olsdtr. Mjelvær, dotter hans Ola Rasmus- 
son som fyrr hadde havt garden. Av borni til Otto og Berta 
vart Paul på garden, Eli var g. m. Anders Andersson Ber- 
sæter, Ola kom til Nigard, og Marta vart g. m. Knut Anders- 
son Grov, som me ser um seinare. 

Otto Mjelvær døydde i 1832 og kona i 1835. 
P a u l O t t o s o n som fekk garden, var f. 1776 og vart 

i 1798 g. m. Anna Andersdt. Haugen. Paul fekk garden i 

1807 for 500 rdl. og hadde han til 1830. Han døydde i 1847. 
Kona var død i 1839. Dei hadde etter seg 4 born som me veit 
um. Det var Anders som fekk garden, Agata g. m. Anders 
Endreson Lid, Anna g. m. Otto Olson Baggetun, og Sjur som 
i 1837 vart eigar av Nigard. 

A n d e r s  P a u l s o n  var f. 1798 og gifte seg i 1829 
med Eli Johannesdtr. Sperla. Dei hadde garden i 5 år og selde 
so til K n u t  A n d e r s s o n  S n e t u n  som var g. m. far- 
syster hans Anders. Knut var f. på Snetun i 1788 og vart i 
1815 g. m. Ingeborg Olsdtr. Nigard. Ho døydde året etter, 
og Knut vart attgift med Marta Ottosdtr. Mjelvær. 

Knut og Marta fekk 2 bom: Otto som fekk garden, og 
Ingeborg som vart g. m. Ola Olson Baggetun. Knut hadde 
Mjelvær, til han i 1845 skøytte til sonen Otto. 

O t t o K n u t s o n var f. 1818 på Leitehaugen, der faren 
budde den gongen, og vart gift i 1843 med Anna Olsdtr. Mjel- 
vær (Berget?). Dei hadde garden til dei i 1873 selde til 
H a n s  H a n s s o n  S t u b b e n .  Han hadde bruket eit par 
å r  og bytte seg so til Vamberg med L a r s A n d e r s s o n 
V a m b e r g. Lars var f: i Lid i 1833 og vart g. m. Gjertrud 
Nilsdtr. Ytri. Dei hadde i 1875 desse borni heime: Berta, 
Anna og Gjertrud. Berta var jordagjenta. Ho vart g. m. 
A n d e r s  L a r s s o n  L i d  som i 1888 fekk skøyta på 
garden. 

Nigard. 

Det var um dette bruket a t  det i 1742 vert sagt a t  det 
var heilt øyde. Likevel krånad det til att. 

Den fyrste me med vissa kann segja budde i Nigard var 
F i n n  J o h a n n e s s o n .  Me veit ikkje nok0 um upphavet 
hans. Han var g. m. ei Sigrid Finnsdtr. som døydde i 1741. 
Ho hadde etter seg mann og desse borni: Johannes, Finn, 
Eirik, Lukris, Astrid og Anna. Som enkjemann kom Finn 
Nigard i skade for ei enkja Anna Olsdtr. Mjelvær, sonekona 



til Rasmus Knutson Mjelvar. Futen vilde gjerne vita um 
dei vilde gifta seg, men til det sa han Finn beint nei. Og ho 
Anna var mest like so kaut på det, med di ho svara: »Han 
måtte so visst hava sin eigen vilje.« Og so vart det bøter: 
Han 24 rdl., og ho 12 rdl. Dette vart visstnok meir enn han 
Finn kunde tåle, og både han og borni kjem burt frå bygdi. 

So går det ei tid, fyrr me ser nokon bur i Nigard, som til 
no hadde vore plass. 

0 1 a 0 1 s o n M j e l v a r, son hans Ola Rasmusson er 
den næste me finn som husmann i Nigard. Han var f. 1748 
og vart g. m. Sigrid Sørensdtr. 0. Vigdal. Sigrid døydde i 
1795 og hadde etter seg mann og 8 born. Det var Rasmus 
som kom til Leirmo, Søren i Grov, Ola Baggetun, Eli som 
vart på Nigard, Ingeborg g. m. Knut Andersson Snetun, 
Knut som budde i Nigard, Berta som kom til Leteigen under 
Lid, og Tøger som vart g. m. Sigrid Rasmusdtr. Bersæter, 
men som me ikkje ser meir til. Eli Nigard som vart på 
plassen var f. 1782 og vart i 1812 g. m. O l a O t t o s o n 
M j e l v æ r som fekk plassen etter verfaren. Ola var f. 1784. 
Eli døydde alt i 1616, og Ola vart attgift med Benta Petersdtr. 
0. Vigdal. Med fyrste kona hadde Ola sonen Otto som døydde 
liten, og med Benta fekk Ola desse borni som me veit um: 
Peter, Eli, Ola, Lars, Søren, Paul, Hans, Anders, Bernt og 
Berta. Av desse var to tvillingpar: Paul og Hans og Anders 
og Bernt. Dei siste døgdde båe som små. Ola Ottoson døydde 
i 1844, og enlrja vart attgift med Lars 01son 0. Fåberg. 

Same året Ola Ottoson doydde, vart plassen sjølveigar- 
jord, med di eigaren, Anders Paulson Mjelvær i 1834 selde 
Nigard til ein Nils Nilsson for 100 spd. Nils selde i 1837 til 
S j u r  P a u l s o n  M j e l v æ r  som truleg har nytta odeis- 
retten. Me ser ikkje nok0 um at Sjur vart gift, so triileg har  
han vore ungkar og spelemann. Han heldt heller ikkje lenge 
ut på Nigard. Det vert sagt a t  dei fann han død på lande- 
vegen ein dag. I 1839 selde han bruket til lensmann Ola Urdal 
som elles ikkje kom til å bu på Nigard. Ola Urdal selde a t t  
i 1841 til A n d e r s  O l s o n  B a g g e t u n .  Han var son 
til Ola Olson Baggetun og f. 1802. I 1837 vart han g. m. 

Kari Olsdtr. Alsmo. Det kann henda Anders sat  for tungt 
i det. Han betalte 270 spd. for bruket, og det var kann henda 
nolro for mykje. Han selde i 1847 uml. halvparten av Nigard 
(br 4) til Otto Gutormson Fossøyane for 200 spd., so no sat 
han at t  med det halve for billeg pris. Etter det me kann sjå, 
hadde Anders og kona berre eit barn, sonen Ola som fekk 
bruket etter faren. 

O l a A n d e r s s o n var f. 1838 og vart g. m. Kari 
Ihutsdtr.  Bjørk. Av borni deira vart 3 på farsbruket. Fyrst 
sonen A n d e r s O l s o n N i g a r d g. m. Marta Ingebrikts- 
dtr. Bjorkehaug. Anders kom seinare til Bjørkehaugen etter 
verfaren og let Nigard til broren K n u t O l s o n g. m. Syn- 
neva Hallvardsdtr. Fåberg. Knut selde til systeri Kari Olsdtr. 
Nigard som vart g.m. J o h a n n e s  E i r i k s o n  S n e t u n .  
Knut Nigard kom seinare til Bukve. 

Nigard b, bruk 4. 

Her var det a t  O t t o  G u t o r m s o n  F o s s ø y a n e  
tok til i 1847. Otto var f .  1812 og gifte seg 1841 med Brita 
Olsdtr. Baggetun. Dei fekk borni Marta, Ola og Gutorm. 
Ingen av desse ser me meir til i bygdi. Otto Gutormson hadde 
bruket, til han i 1863 selde til N i l s A n d e r s s o n L i d. 
Han var f.  1816 og gifte seg i 1848 med Eli Olsdtr. Baggetun. 
Det ser ut  til at dei vart barnlause. I 1875 selde dei bruket 
til Rasmus Rasmusson Fåberg som Aret etter selde til (ein 
ny?) N i l s  A n d e r s s o n  L i d .  Kona hans var Anna 
Olsdtr. Sperla. Dei hadde Nigard, til dei i 1882 selde til O l a 
J o h a n n e s s o n B j 0 r k e h a u g og sjølv flytte dei til 
Bukve. Ola var f. 1843 og vart g. m. Marta Olsdtr. Halveg. 
Dei hadde bruket til dei i 1918 skøytte til O l a O l s o n 
N i g a r d som vart g. m. Johanna, dotter hans Ola Johan- 
nesson. 



Pikkhaug (br. 5) .  

Denne parten av Mjelvær skøytte Paul Ottoson i 1830 
til versonen A n d e r s  E n d r e s o n  L i d .  Han var f. 1797 
og gift i 1826 med Agata Paulsdtr. Mjelvær. Dei fekk 10 born. 
3 av desse døydde småe, men dei andre ser me ikkje meir til, 
so nær som han Otto som fekk bruket etter faren. Dei andre 
var Endre, Melkior, Hans, Anders, Rasmus og Marta. Anders 
Endreson hadde bruket, til han i 1864 skaytte til sonen 
O t t o A n d e r s s o n. Otto var f .  1826 og vart gift med 
Gjertrud Olsdtr. Kreken. Dei hadde i 1875 desse borni: 
Anders, Ola, Lars og Andreas. Otto hadde Pikkhaup til han 
i 1883 bytte seg til Elvekrok med Nils Nilsson Yttri. I 1909 
vart bruket seld etter fullmagt til J o n A n d e r s s o n 
P i k k h a u g f. Snetunbakken. Kona hans var Sigrid Anders- 
dtr. Fåberg. Nils Nilsson reiste til Amerika. 

Bruk 6. Ospehaug (Kleivi) 

Ikkje ein gong Pikkhaup vart udelt. Då Nils Ytri i 1883 
hadde vorte eigar av Pikhaug, selde han plassen Ospehaug 
til L a r s L a r s s o n Y t r i. I 1919 selde Lars til broren 
A n d e r s L a r s s o n. Kona hans er Eli Asbjørnsdtr. No 
er Kleivi delt i 2 bruk. 

Bruk 2. Bukve. 

Endå dette bruket står som nr. 2 i matrikulen, er det 
yngre enn fleire av bruki i Mjelvær. 

Det var i 1845 at Knut Andersson Mjelvær selde denne 
parten av garden til versonen O l a O l s o n B a g g e t u n. 
Han var f.  1806 og vart i 1843 g. m. Ingeborg Knutsdtr. Mjel- 
vær. Dei selde og reiste til Amerika i 1869. Kjøparen vart 
Knut Ottoson Mjelvær. Han selde året etter til O l a J o- 

h a n n e s s o n L i d. Ola var f. 1835 på Hesjevoll og vart 
g. m. Synneva Olsdtr. Espestøl. Dei hadde bruket, til dei i 
1882 selde til N i l s  A n d e r s s o n  L i d  som var g. m. 
Anna Olsdtr. Sperla. Nils selde i 1894 til M a r t i n u s 
L a r s s o n K r u n a, g. m. Kari Henriksdtr. Myklemyr, og 
Martinus i 1916 til K n u t O l s o n N i g a r d. Kona hans 
var Synneva Hallvardsdtr. Fåberg. 

Br. 7 (B jørkehaugen) . 
Som me alt har sagt under Mjelvær, bnr. 1 var Bjørke- 

haugen alt tidleg komen til ein annan eigar enn dei som elles 
åtte jordi i Jostedalen. Det var enkja i Åsen som i 1742 åtte 
denne parten av Mjelvær og som fekk sin part sett ned i land- 
skyld frå 1 pund smør til 6 mrk. Um dei på Åsen sjølv har 
brukt Bjørkehaug eller bygsla bruket til andre, veit me ikkje. 
Kann henda det var slik a t  det var ein husmann på staden, 
og a t  det meste vart brukt av eigaren. 

Detvarein A n d e r s  L a r s s o n  som døydde påBjør- 
kehaug i 1740. Um han var husmann eller hadde bygsel på 
bruket, veit me ikkje. Han hadde kona og 3 born etter seg. 
Den næste me treffer på Bjørkehaug er  I n g e b r i k t 
K n u t s o n F å b e r g, bror til Rasmus Knutson Mjelvær. 
Han var f. uml. 1708 og var andre gongen, i 1742 g. m. Kari 
Rasmusdtr. Fåberg. Dei vart gamle folk på Bjørkehaug. 
Ingebrikt døydde i 1781 og vert kalla gardbrukar. Han hadde 
etter seg enkja, Kari og desse borni: Ola, Astrid og Ragnhild. 
Av desse fekk Ola seinare Bjørkehaug, Astrid var g. m. 
Anders Andersson Haugen, og Ragnhild vart ugift. 

Etter Ingebrigt Knutson kom O l a J e t m u n d s o n 
Y t r i. Han kom ogso som sjølveigar til gards, etter di han 
same året kjøpte Bjørkehaugen av Anders Åsen for 85 rdl. 
Ola var f. ikr. 1726. Kona hans må vera den Ragnhild Bjørke- 
haug som døydde i 1795 76 år  gamal. Det er elles ikkje 
mykje me veit um han Ola. Han budde ei tid i Vigdalen, 
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men i Jostedalen ser me ilrkje nok0 til han, fyrr han kjøpte 
Bjørkehaug. Han hadde ei dotter, Sigrid, som i 1783 vart 
g.m. O l a  I n g e b r i k t s o n  B j ø r k e h a u g ,  sontilInge- 
brikt som fyrr hadde bygsla Bjørkehaug. Ola var f. ikr. 1758. 
Han fekk s k ~ y t e  på Bjørkehaug i 1808. Ola og kona hadde 
6 born som vaks upp, 5 søner og 1 dotter. Dotteri døydde 
vaksi og ugift, Knut ser me heller ikkje meir til. Ingebrikt 
fekk garden, Jetmund hadde sist plass under Lid, Ola hadde 
plass under Bjarkhaug, og Rasmus budde på Rabben under 
Bjørk. 

Ola Ingebriktson døydde i 1831 og kona i 1833. 
I n g e b r i k t O l s o n, f. 1783, gifte seg i 1805 med 

Kristi Johannesdtr. Nes frå Luster. Ho døydde i 1819, og 
Ingebrikt vart attgift med enkja Mari Knutsdtr. Ytri. Ved 
skiftet etter fyrste kona hans Ingebrikt vert det sagt, a t  dei 
kunde så 4-5 tuimor korn på bruket og fora hest og 10 
f enabeist . 

Ingebrilrt hadde med fyrste kona eit barn, sonen Johan- 
nes. Han fekk ckuyte på bruketi 1834, og kjøpesummen var 
75 spd. 

J o h a n n e s  I i i g e b r i k t s o n  var f. 1806 og vart 
i 1832 g. m. Marta Larsdtr. 0, Fåberg. Av borni deira veit 
me um Ingebrigt som fekk faGgarden, Kristian som kom til 
Espe, Ola hadde heimen sin i Lykkja under Espe, og Inge- 
borg g. m. Per Ottoson i Svori under Bjørkehaug. Lars kom 
til Bjørk, og Kristi kom til Halveg. 

Johannes Ingebriktson døydde i 1846, og enkja vart att- 
gift med O l a  H a n s s o n  N e d r e l i d .  Han hadde so 
garden, til styksonen Ingebrikt vart vaksen. 

I n g e b r i k t  J o h a n n e s s o n  var f. 1834 og vart 
g. m. Brita Andersdtr. Lid. Dei hadde i 1875 desse borni: 
Johannes, Anders, Ola, Berta og Marta. Det vart yngste 
dotteri, Marta, som vart på garden. Ho var f. IS72 og vart 
g. m. A n d e r s  O l s o n  N i g a r d .  Dei hadde bruket til 
dei i 1908 let det til sonen O l a A n d e r s s o n. Kona hans 
er Sofia Larsdtr. Elvekrok. 

Lid. 

Lid var med dei fyrste gardane som vart tekne upp att  
etter Svartedauden. I 1585 er det ein H a n s som har bru- 
ket. Han skulde yta 2 geitskinn for året til presten. I 1600 
er her ein E i r i k, han svara 1 geitskinn i leiding. Etter 
han kjem ein ny Hans som var her til 1614. Lid har då ei 
landskyld av ibi laup smør, men nokre år  etter er landskyldi 
auka til 1 laup smor og 1 bukkskinn, so garden har vorte 
med dei største i dalen. So er ein O l u f E i r i k s o n bru- 
kar frå 1614 til 1638, og etter han kjem 0 1 a S i v e r s o n. 
Denne Ola må anten ha arbeidt mykje på garden, eller so 
må han vera av same ætti som dei som fyrr har havt garden, 
for han hadde »Ryddebolsret« til bruket, d. v. s. ei slags odels- 
rett for han hadde anten frå  nyo eller ved meir dyrking gjort 
bruket munarleg betre enn det hadde vore. Sonen Sjur fekk 
so garden etter faren, betalte faren 14 rdl. for denne retten, 
då han i 1653 tok mot garden 

S j u r O l s o n var gift med ei Gurid Arnfinnsdtr. og 
dreiv med lrrøterhandel ved sida av gardsstellet. Me ser at  
han tid og annan var på Austlandet med k r ~ t e r .  Sjur daydde 
1679 og hadde etter seg enkja og 2 boril, Anders og Anna. 
Desse veit me ikkje meir um. Mann henda var Anders den 
same som seinare kom til Kruna. Etter Sjur kom ein B' i n n 
til Lid. Truleg var han g. m. dotter hans Sjur, ho Anna. 
Elles veit me ikkje nok0 um han Finn heller, anna enii det 
a t  han sat smått i det og låg ofte etter med skatten. 

Frå 1698 er her kome ein ny brukar, S j u r ,  men heller 
ikkje han veit me meir um. Sameleis er det med ein O l a 
som var her frå 1710 til 1730. Det er det gale at  me har kor- 
kje prestebok eller folkeforteljing frå Jostedalen i denne tid. 
Etter Ola kom ein A n d e r s som var her til 1749. So fzer 
me til å f å  meir greida på brukarane. Anders sin ettermann 
var P a u l  A n d e r s s o n  K r u n a .  Mona hans heitte 
Anna Andersdtr. I 1760 sat ho som enkja i Lid og har då 
desse borni heime: Anders d. e., Anders d. y., Sjur, Otto, Eli 
og Anna. Mor deira segjest då vera 52 år gamal. Fleire av 



borni var fødde på Kruna, og dei eldste tykkjest vera dregne 
mot Krunedalen. Anders d. e. kom til Bersæter, Anders d. y. 
til Haugen, og broren Otto hadde ogso ei tid Bersæter. Eli 
vart gift til Elvekrok, men Sjur og Anna ser me ikkje meir til. 

Då Paul Andersson døydde, fekk sonen Anders d. e. Lid. 
Men i 1776 flytte han til Bersæter, og H a n s O l s o n B e r- 
s æ t e r  kom til Lid. I 1771 hadde Hans Bersæter kjøpt 
både Bersæter og Lid hjå Ludvig Munthe på Årøy. Bersæter 
selde han til Anders Paulson Lid, og sjølv tok han Lid. Hans 
Olson var f. uml. 1712 og gifte seg i Gaupne i 1746 med 
Bereta Larsdtr. Lunden. Ho var ei eldre syster til Nils Lars- 
son som me har skrive um under Myklemyr og Grov. Hans 
og kona vart barnlause. Dei vart båe mykje gamle. Hans 
døydde 1803 og var då uml. 90 år  gamal. Kona døydde året 
fyrr. I 1777 hadde dei skøytt Lid til bror hennar Bereta, 

y 

N i l s L a r s s o n som dei siste åri hadde vore hjå dei, 
fyrst på Bersæter og so på Lid. 

N i l s L a r s s o n var f. ikr. 1727 og var soleis ein til- 
komen mann, då han i 1773 vart g. m. Berta Hansdtr. som 
skal ha vore frå Vigdalen. Nils d~ydde  i 1808 og hadde etter 
seg enkja og 10 born. Av desse vart Lars på garden, Hans 
kom til Bringe, Anders hadde bustaden sin på Leteigen under 
Lid, Nils kom til Ytri, Brita g. m. Eirik Larsson Espe, Gjert- 
rud og Anna reiste til Romsdalen, Benta vart gift i Stryn, 
Nordfjord, Kari kom til Øygarden i Luster, og Berta til Vig- 
dalen. 

L a r  s N i l s s  o n var f. 1776 og gifte seg i 1795 med 
Gjertrud Olsdtr. Kreken. Um dei viser me til kva me har 
skrive under Kreken, der dei var si lengste tid. I 1795 hadde 
Lars fått skøyta ogso på Lid, men han hadde ei ung mor 
og mange syskin som kunde styra med Lid, og sjølv vart 
han i Kreken. I 1818 vart eldste dotteri Berta g. m. A n d e r s 
L a r s s o il E s p e, og i 1819 fekk desse skøyta på Lid. 
Anders Espe var f. 1788 og kona i 1797. Anders og kona 
fekk etter det me kann sjå Il born. Av desse døydde nokre 
småe, og av dei som vaks upp kom Elsebø som kona på Bak- 
ken, Gjertrud vart gift til 0. Fåberg, Anna vart i Lid, Lars 

kom til Mjelvær og sameleis Nils. Dei andre, Berta, Anna, 
Mildrid og Sigrid veit me ikkje meir um. Anders Larsson 
hadde garden til han i 1855 skøytte til sonen L a r s A n- 
d e r s s o n. Han var f. 1833 og vart g. m. Gjertrud Nilsdtr. 
Ytri. Dei hadde Lid, til dei i 1868 flytte til Mjelvær. Lid 
selde dei til L a r s L a r s s o n F å b e rg som var g. m. 
Anna Andersdtr. Lid, syster til Lars Lid. 

Lars Fåberg var f. 1822, same året som kona. Dei hadde 
i 1875 borni Lars og Anders. Båe desse vart i Lid. Lars fekk 
garden i 1884, og Anders fekk Øygarden som vart skilt u t  
frå Lid. Til Øygarden fekk han ogso Osphaug under Mjel- 
vær som broren Lars hadde kjøpt i 1883, og som han i 1918 
selde til Anders. Anders har bustaden sin på Mjelvær. 

Lars Larsson d. y. segjest vera f. 1853 og vart g. m. 
Brita Larsdtr. Espe og fekk farsbruket i 1884. I 1917 fekk 
enkja rett til å sitja i uskifta bu. 

Av dei gamle kårfolki i Lid døydde Anna i 1900, og man- 
nen i 1910. 

Fåberg, nedre. 

Fåberg har so lenge me veit noko um garden, vore to 
bruk, nedre og øvre Fåberg. Båe var rekna like gode og 
hadde kvar ei landskyld av 1 laup smør og 1 bukkskinn. 
Etter som dei svara landskyldi i smør og skinn skyna me a t  
gardane har vore rekna for gode forgardar, men ogso høveleg 
for kornavl. 

P a u l heitte fyrste brukaren me veit um her på garden. 
Han var her i 1585 og slutta uml. 1720. Garden må ha vore 
rekna som ein god korngard, med di Paul skulde svara 4 
mæler korn til presten. Bruki på Fåberg og på Fossen var 
dei einaste som gav korn i presteløn. Etter Paul kom ein 
J o h a n n e s som døydde 1639. Enkja styrer garden i 1640, 
men so kjem ein I s  a k som truleg har vorte g. m. enkja 
hans Johannes. Isak var her til uml. 1663. Då kjem her to 



brukararsomstundes: R a s m u s  O l s o n  og J o h a n n e s  
J e n s s o n. Rasmus kjem snart burt, og i staden for han 
kom A n d e r s  A i ~ d e r s s o n  0. F å b e r g ,  brortilBotolv 
og Skule Fåberg. Anders og Johannes har so garden til 1680, 
då ein A r n e kjem i staden for Johannes. Arne slutta i 
1698, og etter han kom B o t o l v  A n d e r s s o n  B. F å -  
b e r g, som frå uml. 1700 har heile N. Fåberg åleine. 

Elles veit me iklrje meir um dei som m etil no har nemnt. 
Etter Botolv Andersson lrom R a s m u s L a r s s o n 

E l v e k r o k. Kona hans heitte Marta Olsdtr. Dei hadde 
borni Ola d. e., Lars, Ola d. y., Kari og Marta. Av desse veit 
me at  Ola d. e. kom til Mjelvær, Lars var ei tid på Hesjevoll, 
og det siste me ser til han, budde han på Ormberg. Kari vart 
gift til Bjørkehaug, og Marta til Vamberg. Ola d. y. ser me 
ikkje meir til. Mor deira, ho Marta, vart attgift med Ola 
Knutson Nedrelid og med han fekk ho sonen Ola Knutson. 

Dei siste åri Rasmus hadde garden, hadde han med seg 
ein G u t o r m J e t m u n d s  o n. Kona hans heitte Brita 
Bendiksdtr. Gutorm døydde alt i 1735 og hadde etter seg 
enkja og 2 søner: Jetmund og Bendik. Av desse fekk Jet- 
muiid seinare bruket etter faren, og Bendik hadde bustaden 
sin i Gjerde. 

J e t m u n d  G u t o r m s o n  var f. 1702 og flytte til 
Ytri, der me har skrive meir um han. Etter a t  både Ola Knut- 
son og Jetmund var komne frå Fåberg, kom det ein ny mann 
til gards, og det var P e r  A n d e r s s o n  S n e t u n .  Han 
var P. ikr. 1707 og vart i 1730 g. m. Mareta Ottosdtr. Sperla. 
Dei budde nokre å r  på Myklemyr, til dei i 1743 kom til 
Fåberg. Etter det me kann sjk, hadde dei desse borni: Anders 
som hadde Fåberg etter faren, Otto som ei tid var lærar og 
seinare kom til Alsmo, Ola ser me ikkje meir til, Kari vart 
g. m. Bendik Olson som truleg var f ra  Gjerde, og Bereta 
vart på Fåberg. Per Andersson hadde garden til 1758 og 
døydde i 1778; kona derydde i 1783. 

A n d e r s P e r s o n som fekk bruket etter faren, var 
f. 1731 og var fyrst g. m. Kari Olsdtr. Grov. Ho døydde i 
1762 og hadde etter seg ein son, Ola, 4 vikor gamal. So vart 

Anders attgift med Kari Jonsdtr. Grov. Med henne fekk 
han I l  born. Um desse høyrer me meir under Snetun. Anders 
hadde Fåberg til han i 1768 flytte til Snetun. 

Syster hans Anders, Bereta Persdtr. vart i 1771 g. m. ein 
L a r s A n d e r s s o n som fekk N. Fåberg etter Anders 
Person. Kven denne Lar'ii var, har me ikkje fått  greide på. 
Han var f .  uml. 1734 og døydde i 1815. Lars Fåberg hadde 
2 born: Bereta som me ikkje ser mek til, og Anders som fekk 
garden etter faren. 

A n  d e r s L a r  s s o n som fekk Fåberg etter faren, 
var f. 1772 og vart i 1791 g. m. enkja etter klokkar Lars 
Olson Bjørk, Gunhild Andersdtr. Ejmrk. Ho hadde med fyr- 
ste mannen 2 søner, Anders og Ola, og fekk med Anders 3 
born: Lars, Brita og Iars d. y. Anders Larsson var mest 
alltid på flyttesjau. I 1803 bytte lian seg til Bruheim med 
O l a A n d e d s  s o n som kom til Fåberg. Tvo å r  etter 
bytte Anders Larsson seg frå  Bruheim til Myklemyr, og tri  
å r  seinare til Vamberg som han same året selde til klolrkar 
Johannes Huus. Og so er det det rare a t  me ikkje ser meir 
korkje til Anders Larsson eller nokon av huslyden hans i 
Jostedal. 

Ola Andersson som bytte seg til Fåberg frå  Bruheim 
vart ikkje anna enn kkmann pk FSLberg. For same dagen 
han gjorde byte med Anders Larsson, skøytte han Fåberg 
tilversonen R a s m u s  L a r s s o n  M y k l e m y r .  Hanvar  
son til lensmann Lars Myklemyr og f. 1777. I 1802 vart h m  
g. m. Mareta Olsdtr. Bruheim. Dei fekk G born som vart 
vaksne. Det var Lars som fekk Fåberg, Kari g. m. Ola Søren- 
son Berget, Sigrid g. m. Rasmus Endreson Lid som hadde 
plass under N. Fåberg, Torborg g. m. Ola Larsson 0. Fåberg, 
Gjertrud med Nils Andersson Leteigen, og Ola med Kari 
Endresdtr. Lid. Tøger Rasmusson hadde plass under Fåberg, 
og Anna g. m. Anders Hansson Nedrelid. Rasmus Larsson 
døydde i 1824. På skiftet etter han får me vita a t  dei fødde 
2 hestar, 12 naut, 5-6 ungnaut og 60 smalar og geiter på 
garden. Dei sådde 5 tunnor korn og 5 iuuilor potetar og avla 
20 tuunor korn og 40 tunnor potetor. Taksten på garden var 



600 spd. Rasmus hadde sagt a t  eldste dotteri, Kari skulde ha 
fyrste retten til Berget. 

L a r s R a s m u s s o n som no fekk garden, var f. 1803 
og gifte seg i 1841 med Anna Andersdtr. Leteigen. Lars Få- 
berg vart lensmann i bygdi. Han og kona hadde 3 born. Av 
desse fekk Rasmus garden, Anders hadde ogso nok0 jordveg 
under Fåberg, og Marta gift til N. Myklemyr. 

R a s m u s L a r s s o n var f. 1843 og vart g. m. Gjert- 
rud Larsdtr. Kruna. Sonen L a r s R a s m u s s o n fekk 
garden i 1876. Han vart g. m. Anna Larsdtr. Mjelvær. 

Bruk 2. (Berget). 

Lensmann Lars Rasmusson Fåberg skøytte i 1830 denne 
parten av Fåberg til verbroren Ola Sørenson Berget. Han 
var f. uml. 1804 og var son til Søren Olson Nigard som sidan 
1803 hadde bygsla Berget som då var plass. Ola vart i 1827 
g. m. Kari Rasmusdtr. N. Fåberg, syster til lensmann Lars 
Fåberg. Ola Berget skal på ymse vis ha vorte ein halden 
mann. Barneflokken var heller ikkje stor. Det var Marta 
som me ikkje ser meir til, so Anna som kom til 0. Fåberg, 
og Rasmus som fekk bruket etter faren. 

R a s m u s  O l s o n  var f. 1836 og vart g. m. Marta 
Rasmusdtr. Fåberg. Dei fekk bruket i 1881. Dei hadde dot- 
teri Kari som vart g. m. Jon Olson Espe som fekk både gjenta 
og garden. 

Fåberg, svre. 

Det var truleg på 0. Fåberg a t  Ha l l v a r d budde i 
1585. Han og skulde yta 4 mælar korn til presten. I 1612 er  
her kome ein J o h a n n e s, og i 1614 ein 0 1 u f som er her 
til uml. 1620. Då kjem A n d e r s til 1658, og etter han ein 
ny Anders, A n d e r s K n u t s o n heitte han og var f rå  

Snetun. Anders var gift 2 gonger. Kven fyrste kona 
hans var, veit me ikkje, men den andre heitte Agata 
Andersdtr. og var enkja etter ein Gutorm då ho kom til 
Fåberg. Med henne hadde Anders ein son, Botolv som kom 
til N. Fåberg. Men med fyrste kona hadde han fleire born. 
Soleis Anders som ogso kom til N. Fåberg, Johannes som 
kom til Mjelvær, og Skule som vart faren sin ettermann på 
0. Fåberg. 

S k u l e  A n d e r s s o n  var f. ikr. 1665 og bygsla fars- 
garden i 1704. Han var g. m. Gurid Paulsdtr. Lunde frå  
Havslo. Far  hennar var jostedøl og bror til Ola Arneson 
Åsen. Det var ikkje so lett for han Skule å verta gift. Han 
hadde diverre havt to born, fyrr han vart gift. Det var i 
1687 han var ute og gjekk fyrste gongen. Gjenta heitte 
Gjertrud Klausdtr. og var i skyld med han Skule. Domen 
yver dei lydde slik: >Begge bør rømme stiftet i to år, han 
til bergverkerne, hun til fiskerleierne, og bøde efter yderste 
formue. Og når de bevislig har efterlevet dommen og sig 
kristelig forholdet, må de hver for sig bygge og bo, hvor de 
løster. c 

To å r  seinare kom Skule burt i det same. No var det 
med ei Mareta Andersdtr. Men då rymde Skule or bygdi, og 
gjenta fekk to å r  ved »fiskerleierne«. I 1694 var Skule likevel 
komen til rettes, og no fekk futen tak i han. Skule vart dømd 
å fara ut or stiftet og vera burte i 5 år, men fyrr han for, 
skulde han stå åpenbart skryft. So ser me iklrje nok0 til han 
Skule fyrr i 1706. Då hadde futen ånyo erend til han. Skule 
hadde, sa futen, »handlet og omgået med falsk mynt av otte- 
skillingsstykker«. Det var ikkje so ratt  få  av desse skillin- 
gane som var komne ut yver bygdene, og dei fleste var tilsist 
komne til futen som skattepengar. Og vegen desse pengane 
hadde fare, synte alle attende til han Skule. Med lensmannen 
i fylgje kom Skule til futen, og her kunde han fortelja a t  
han hadde vore inne i Årdal, og der hadde han selt nokre par 
»bondesko« og i /2  hud lær, og for dette hadde han fåt t  otte- 
skillingar. Og so hadde han fåt t  3 mark hjå Mons Nordfjor- 
ding som han hadde tilgode hjå han. Var alle desse pengane 



falslre, so var det Skule uvitande. Seinare då han kom for 
retten, hadde han anna å fortelja. Det var »frillesonen« hans, 
han Knut som hadde laga pengane. Sjølv hadde Skule likevel 
ikkje visst a t  dei var falske. Dette hadde han ikkje sagt til 
futen, for han vilde i det lengste berga sonen. Men no var 
han Knut rymd, og ingen visste kor han hadde teke vegen. 
Knut hadde sagt til bestefaren, han Anders a t  han vilde reise ' 

til mor si på Røros. 
Saki vart framdrygd og det gjekk mest tvo å r  fyrr ho 

kom fram att. Knut var enno på videvanke, og han Skule 
heldt fast på sitt. Han segjer no a t  han fekk misstanke til 
sonen som »alltid brugte stoberi av maljer, knapper og andet 
sådant småtøi«. Men retten trudde ikkje meir enn so måte- 
leg på han Skule. Sume av vitne trudde a t  bestefaren hadde 
sett støypeformi hjA han Knut, og saki vart ånyo framdrygd. 
Men han Skule vart sett fast. Då saki so kom fram att, var 
ogso gamle Anders Fhberg tilstades. Han sa a t  han hadde 
høyrt av bror sin, han Lars Espe, a t  lensmannen hadde lyst 
ut um desse falske pengane på kyrkjebakken siste påskedag, 
og han Lars hadde spurt han, um han visste noko um desse 
pengane, men til det måtte Anders svara nei. Han hadde ofte 
sett han Knut støypa kulor, maljer og sovore av bly og ten. 
Han brukte då ei form av klebberstein, men aldri nok0 anna. 
Knut hadde vore mykje »bedrøvet i sit sind«, då han skildes 
f ra  dei, og han Anders hadde sett a t  stykmori hadde gjeve 
han noko mat med i skreppa, og då Anders tykte det var lite 
nok, gav han guten ei smalasida og 6 skill. i pengar. Sa til- 
slutt at han »med så høi ed som kunde forelegges ham« vilde 
sanna kva han no hadde sagt. 

Skule slapp lett frå det heile den gongen. Domen lydde 
slik: Det er ikke bevist a t  Skule har lavet pengene eller været 
medvirker. Men han har av faderlig kjærlighed ville skjule 
og dølge sønnens forseelse længst mulig og av den grund 
gjort ei1 feilagtig bekjendelse for fogden i hans hus, men 
da han kom for retten, har han givet en sandfærdig for- 
klaring og bliver a t  frikjende. Men da han har ført fogden 
bag lyset og herved bragt tvivl ind og gjort sagen vidtløftig, 

bør han ialt betale 10 rdl. i bøder. Knut Skuleson bør lide 
efter lovens 6te bogs 18de kapitel 2dem artikel.« 

Året etter måtte Skule for retten, for han hadde slege 
fa r  sin. Vitni skulde vera broren Botolv og ei Marta Olsdtr. 
Men Botolv sa a t  han hadde ikkje vore tilstades, og Marta 
kunde ikkje mnta. Dermed var det iklrje meir å gjera med 
saki den gongen. Men på same tinget hadde faren stemd 
han Skule for ein koparkjel som Skule hadde lånt hjå han. 
Sirule sa a t  han hadde fåt t  kjelen som 1 ~ n  for 5 års arbeid, 
men til det svara faren a t  Skule hadde få t t  langt meir enn 
han skulde i l~orn, kreatur og mykje anna. Kjelen hadde 
Skule selt til Otto Haugen. Han vart dømd til å levera 1:jelen 
attende seinast innan 15 dagar. 

I 1713 kom Skule opp i det som var verre enn alt det 
han til dessar hadde vore fram i. Syster til kona hans Skule, 
Sissel Lunde som tente hjå Skule, var kornen burt på vegen 
frå  Rønnei til Jostedal, og dei meinte at han Skule hadde teke 
livet av henne. Skule og Sidsel hadde vore ein tur  til Hafs!o. 
Um denne turen forte1 Skule: 

Pinseafta reiste han og ho Sissel burt til Indre-Hafslo, 
og kom til han Ingvald Molland pinsedag um kvelden. Ing- 
vald var av same folket som dei på Lunde. Tredje pinsedag 
gjekk ho Sidsel til alters ved Fet kyrkja, og fjordedag pinse 
tok dei på heimveg til Jostedal, fyrst til Ronnei og so fram 
etter dalen. Då dei kom fram til Stegøyane, fram mot Leirfal- 
let, bad han ho Sigrid stiga av hesten, etter di det var fårleg 
å rida her. Då ho var komen av hesten, gjekk ho nokre steg 
attende og nedum eit kjørr, som Skule trudde på »naturens 
vegne«. Medan han stod og såg etter henne, gjekk hesten 
f rå  han frametter vegen, og Skule måtte gå etter for S taka 
hesten som han »krøkte« fast i ein ospestuv. So la han seg 
i bakken og korta tida med å sjå på nokre folk som løypte 
timber tvert yver på andre sida elvi. Då det drygde noko, 
fyrr  ho Sidsel kom etter, gjekk han attende der dei skildest 
og tok til å ropa på henne. Trudde so at  ho hadde telre vegen 
gjenom ein stege og gjekk eit stykke burt etter stegen. Men 
då han ikkje såg nok0 til henne der heller, kasta han klyvi 



av hesten og tok vegen attende til Rønnei. Der fortalde han 
til svogeren sin og til ,prestekvinden« frå  Jostedal som og 
var komen til Rønnei, a t  ho Sidsel var komen burt frå han. 
So reiste han fram etter dalen att, og fremst i Stegøyane 
fann han helgaklædi henna Sidsel: Ei raud vadmelsdås, ei 
svart trøya og eit snørliv. Klzedi var lagd vel saman og var 
heilt turre. Dei klzedi ho hadde på seg: Sko, sokka, ein bleika 
serk, ei svart dås, belte og hovudplagg, såg han ikkje nok0 
til. Då han kom fram til Fhberg, sa han til kona at han 
hadde misst henne Sidsel på vegen, men a t  ho truleg var gått 
attende til Rønnei. Elles vart det ikkje tala meir um dette 
då, for det var nett kome ein framandkar til gards. 

So gjekk det eit halvt år, fyrr saki kom upp att. Då 
hadde dei funne liket av henne Sidsel på ein grande i Rønneis- 
elvi. Skule heldt enno på sitt same: Han var skuldlaus i det 
som hendt var. Han måtte vera med lensmaimen ned 
til Rønnei, då liket var funne, og måtte etter gama1 tru leg- 
gja handi si på liket »udi tanker at det skulde sees tegn på 
hende«. Men nok0 teikn var ikkje å sjå korkje på liket eller 
på han Skule. Det var likevel ikkje lett for han Skule å verja 
seg. Soleis var det funne ei sylgja i klædi hennar, og det 
hadde han Skule tagt med. No sa han a t  sylgja hadde vore 
i uppluten hennar, utan a t  han hadde set ho. Og ein »hår- 
bore« hadde vore i lumma hennar, og den hadde Skule heller 
ikkje tala um. Lensmannen lrunde vitna a t  Skule hadde sagt 
til fleire at  han ikkje hadde funne nok0 etter ho Sidsel, og 
til Agata Leirmo hadde han sagt, då ho såg a t  han hadde 
nokre kvendeklæde i kløvmeisen, a t  det var prestkona sine. 
Skule hadde ogso på ein uvyrden måte tala um hendingi. Til 
Rasmus Jordanger hadde han soleis sagt: Eg  veit ikkje anten 
det var F. eller Vorherre som tok henne. Eg tok henne under 
foten då ho skulde stiga av hesten, og var meint på å skuva 
henne på elvi, men det gjekk ikkje.« Han hadde ogso truga 
lensmannen, då han vilde bryta upp låsen på kista hennar 
Sidsel. 

Kona hans Skule bad um å sleppa å gjera eiden, og det 
smaka vel og av noko. Likevel fann retten at det ikkje låg 

fyre klåre prov for a t  Skule var skulda. Det var då ikkje 
anna å gjera enn å lata han Skule sverja seg fri. Eiden vart 
sagt fram for han, og deretter »gjorde han med opragte 
fingre sin fuldkomne benægtelsesed.« Retten sa då Skule 
fri, »dog er Skule Fåberg formedelst adskillige årsager udi 
denne sag så mistænkelig a t  han efter lovens anledning bør 
gjøre sin benægtelsesed hvad han også har gjort, og derfor 
må frikjendes. Men som Skule ved urigtig og ulovlig omgang 
med sagen har i adskillige tilfælde gjort både sagen dubieus 
og sig selv mistacnkt, hvorover retten har havt des større 
årsag at undersøge sagen og bl. a. har måttet holde to ekstra- 
ordinære ting, så bør Skule inden 15  dage betale 24 rdl.« 

So er det stilt um han Skule til 1739, då han ein dag 
saman med sonen Paul vart stemnd for å ha brukt kniv på 
Johannes Mjelvær. Skule freista å koma frå  dette og, men 
det gjekk ikkje. Han vart dømd til å betala»For 2 sår: 3 x 3 
lod sylv for kvart sår, og for knivdrag 3 X 15 lod sylv er ialt 
63 lod sylv eller 31 rdl. 3 ort. Desse bøtene kunde ikkje han 
Skule betala, og etter dom av stifsbefalingsmanden skulde 
han stå i gapestokken ein time fyrr preika og ein time etter 
preika. Lensmannen vitnar a t  Skule hadde stått i gapestok- 
ken ved Jostedals kyrkja 6te sundag etter trifoldigheit. 

Her endar Skule Fåberg si saga. Han døydde i 1743. 
Kona hans døydde to å r  fyrr. Skule Fåberg hadcle 4 born 
som me veit um: 2 med kona si og to med andre. Ein son, 
Anders døydde ugift i 1736. Paul lever i 1739, men sidan ser 
me ikkje meir til han. Knut og Mareta var »frilleborni«. Um 
han Knut har me høyrt fyrr. Han kom attende til Jostedal. 
Truleg har dei funne han ein eller annan stad austpå, og so 
har han fått  domen sin der. I 1736 vart han gift i Jostedal 
med ei Kari Rasmusdtr., og sidan ser me ikkje meir til han, 
fyrr systeri Mareta døydde i 1785. Då var han Knut død, 
men hadde etter seg to bom, Boltolv og Gjertrud som båe 
budd i Eivindvik. Truleg har han Knut flytt dit, etter han 
gifte seg. Systeri Mareta tente på Fåberg i 1760 og var då 
43 år gamal. Seinare vart ho gift med enkjeinannen Knut 
OZson Bruheim, men vart barnlaus. 



Det er soleis lite truleg a t  det no er ættlingar av Skule 
Fåberg i Jostedalen, og det er vel ikkje større å anka yver. 

Etter Skule kom L a r s B t t o s o n  til Fåberg. Han 
må me tru var f rå  Sperla. Lars var gift tvo gonger. Fyrste 
kona hans heitte Gunhild Torbjørnsdtr. Ho døydde i 1741. 
Med henne hadde Lars 2 born, Otto og Torbjørn. So vart 
Lars attgift med Kari Johannesdtr. som vistnok var frå 
Espe. &led henne fekk han 7 born. Lars Fåberg sat smått 
i det. I 1744 var han »gansl;e forarmetg. Kan skal ha vore 
ein svær bjorneslryttar, men ogso av dei som hr. Foss var 
etter for »kirkens forsømmelse«. 

Lars døydde i 1757, og enkja vart attgift med L a r s 
J e t m u n  d s o n Y t r i, som bygsla Fåberg i 1758. Her 
budde han, til han 1 1764 lrom til Espe, der me ser nok0 meir 
Lini han. Av dei to sanenr som Lars Ottoson hadde med fyr- 
ste lrona si, kom Ctto til Vamberg og Torbjørn til Fåberg. 

T o r b j ø r n  L a r s s o n  F å b e r g  vart g. m. enkja 
etter Hallvard Espe, Synneva Hermundodtr., og hadde nokre 
år  Espe etter Hallvard. I 1764 let han stylrfaren Lart Jet- 
mundson få Espe, og s j ~ l v  kom han attende til farsgarden. 
Torbjarn og Synneva vart barnlause. Dei hadde garden til 
1778, d i  brorson hans Torbj~rn, L a r s O t t o s o n V a m- 
b e r g fekk bruket. Lars var f .  1756 og var ei kort tid lærar, 
fjrrr han vart gift. Ifan gifte seg i 1776 med Marta Hall- 
vardscltr. Espe, men daydde alt i 1778. Han hadde etter seg 
enkja og sonen Otto. Enkja vart attgift med O l a B l s o n 
Å s e n, som i 1775 kjapte garden hjå presten i Hjelmeland, 
Jens Munthe, for 350 rdl. Ola var soleis fyrste sjølveigaren 
på garden. Gla og kona fekk 5 born som vaks upp. Det var 
Lars som fehk Fåberg, Elallvard som kom til Vamberg, Tor- 
bjorn var husmann under Fåberg, Anders budde i Ospe- 
haugen, og Synnevar vart g. m. Hans Nilsson Lid. Dei hadde 
ei kort tid eit bruk i Bringe, Luster, men kom seinare att- 
ende til Jostedal, der dei vart buande på Stubben under 
Fåberg. Kona hans Cla Olson døydde i 1520, og Ola vart 
attgift med Ragnhild Ingebriktsdtr. Ndrelid. Ola Olson 
hadde i ungdomen vore larar i bygdi. Han doydde i 1839, 
og andre kona hans i 1843. 

L a r s O l s o n som i 1807 feklr bruket etter faren, var 
f.  1780 og vart i 1806 g. m. Ingeborg Olsdtr. N. Fåberg. Lars 
går a t t  i bygdi som »Skule-Lars« etter di han ogso var lærar 
i bygdi. Han var elles ein mykje vyrd mann. Soleis ser me 
han møter som valmann i 1817, og han var presten sin med- 
hjelpar. Kona hans døydde i 1845, og Lars vart attgift med 
enkja Berta Persdtr. Nigard. Med fyrste kona hadde han 
12 born. Av desse veit me um dei 8 som vart gifte. Det var 
Ola d: e. som fekk garden, Søren som kom til Aasen, og Ola 
d. y. som saman med broren Sjur flytte til Sogndal, Anders 
budde ei tid i Kreken, seinare i Åsestølen, Kari vart g. m. 
Melkior Larsson Kreken, og Hallvard fekk garden etter 
broren. Ein son Eirik f. 1830 ser me ikkje nok0 meir til. 
»Skule-Lars« hadde garden, til han i 1839 let han til sonen 
0 1 a L a r s s o n d. e. Han var f. 1806 og gifte seg i 1840 
med Gjertrud Andersdtr. Lid. Dei vart barnlause. Det vert 
sagt um Ola Larsson a t  han var 100 jolaftor på Fåberg, den 
siste som lik. Han døydde i 1904. Kona var død i 1793. Dei 
hadde havt garden, til dei'i 1873 let han til bror hans Ola, 
H a l l v a r d  L a r s s o n  F å b e r g .  Hallvard var f. 1829 
og vart g. m. Anna Blsdtr. Berget. Hallvard var klokkar og 
lærar i bygdi. Han skøytte garden i 1918 til sonen O l a 
11 a l l v a r d s o n. Han segjest f.  1854 og vart g. m. Johanna 
Rasmusdtr. N. Fåberg, f. 1862. Dei fekk desse borni: Hall- 
vard, Lars, Rasmus og Anna. Hallvard vart g. m. Berta 
Persdtr. Stubben, men døydde fyrr han fekk garden. 0. Få- 
berg vart då delt soleis at  Ola, son hans Hallvard fekk %, 
Lars, farbroren fekk lk og den andre farbroren, Rasmus, 
resten. 

Haugen. 

Dette er nedste garden i Krunedalen. I 1585 vert gar- 
dane i Krunedalen alle kalla »Krondalen«, so me veit ilrkje 
kva brukaren heitte på kvart einskilt bruk, når me tek unda 
sjølve Kruna, der brukaren heitte Einar. 



I 1600 budde det ein J o n på Haugen. Han slutta i 1610, 
då der kom ein Daniel, som i 1615 flytte til Kjeppe, der 
me har skrive nok0 um han. So kom ein H a n s til Haugen. 
Han var her til 1628, då T o r s t  e i n vart ettermannen 
hans. Um Torstein har me nok0 meir under Snetun og Espe. 
Han hadde Haugen til 1634. Då kom ein R a s m u s som 
var her til 1664. Kona hans heitte Berta Persdtr. Etter 
Rasmus kom A n d e r s  J o h a n n e s s o n ,  'som var her til 
1689. So ein J o h a n n e s som me må tru var son hans 
A n d e r s. Han var her nokre fåe år, og so kom E n d r e 
E i r i k s o n K j e r v i k. Han var g. m. ei Susanna Larsdtr. 
som ein skulde t ru  var f r  Gudbrandsdalen, etter di ho hadde 
syskeni sine der. I 1754 var det ein gudbrandsdøl, Gregorius 
Gregoriusson, ein systerson hennar Susanna, som melde seg 
som rette ervingen hennar Susanna. Og lensmannen, Tøger 
Snetun sanna dette og fortalde a t  Susanna hadde med Endre 
Haugen 3 soner som alle døydde etter mori for 25-30 sidan. 
Etter at  Endre var død, vart Susanna g. m. Otto Klauson, 
men med han hadde ho ingi borri. Susanna døydde for uml. 
26 år sidan. Det livde enno fleire borneborn etter ho Susanna 
og Endre Haugen. 

Etter Endre Haugen kom soleis O t t o K l a u s  s o n 
til Haugen. Truleg var han son hans Klaus Helgegard. Otto 
hadde ein bror, Jakob, som pakta prestgarden hjå Henrik 
Nitter, og ei syster, Gudvor g. m. Lars Espe. Otto og Susanna 
var som sagt barnlause. Men han Otto stelte seg so at han 
fekk barn med tenestgjenta si, og det som gift mann. I d e t  
heile var jostedølene i eldre tider nok0 lei med dette &=ka 
seg ei attåt-kona. Otto måtte for skuld sine synder vera - 
2 år ved bergverki, og gjenta vart for alltid lyst ut or bygdi. 
Men fyrst skulde ho halde seg 2 år ved »fiskerleiene«. Otto 
døydde i 1721, og kona i 1728, Etter Otto kom ein ny mann 
til Haugen. Det vai E i r i k E n d r e s o n, son henna Su- 
sanna som me fyrr har skreve cm. Eirik hadde fyrr han 
kom til Haugen eit bruk i Kjervik. Han var gift to gonger. 
Fyrste kona hans heitte Metta Kristensdtr. Ho d~rydde på 
Kjervik i 1709, og Eirik vart attgift med Anna Knutsdtr. 

som visstnok var frå Snetun. Med fyrste kona hadde Eirik 
4 born: Kristen Sperlen, Lars som kom til Lid, Brita g. m. 
Anders Bjørkehaugen, og Anna som døydde fyrr faren, men 
hadde etter seg 3 døtre med ein Sjur. Med andre kona hadde 
Eirik sonen Knut som ei tid var på Haugen og sidan kom til 
Kjervik, og Metta g. m. Ola Olson Bjørk. 

Eirik døydde i 1740. Enkja vart attgift med enkjeman- 
nen Ola Finnson Elvekrok, men livde som eillrja hjå dotteri 
på Bjørk i 1760. Ho var d& 84 å r  gamal. 

Etter Eirik hadde sonen Knut garden ei tid, men flytte 
til Kjervik i 1742. Den nye mannen på Haugen vart 
A n d e r s  A n d e r s s o n  K r o n e n .  Han var f .  ikr. 1707 
og vart i 1737 g. m. Kari Klausdtr. Bruheim. Dei hadde 6 born 
som vaks upp og vart gifte. Det var Agata som vart på Hau- 
gen, Eli g. m. Anders Larsson Asestøl, Paul som kom til 
plassen Krokjiljane, Berta g. m. Ola Nilsson Lid, Marta g. m. 
Ola Knutson Kjervik, og Anders som kan henda e r  den same 
som kom til Hes jevoll. 

Anders Haugen, far  deira, var heller ikkje nok0 mynster 
på ein god ektemann. For å ha fått barn med ei som var 

, vart han dømd til festningsarbeid i 2 år, og 
ho 1 år til diskerleienec Og dessutan skulde dei bøta, han 
24 rdl. og ho 12 rdl. 'Anders orka visst ikkje å betala dette. 
14 år  seinare er futen etter han for denne boti, men då vert 
det sagt a t  han Anders var en »forarmet mann« som ingen 
ting kunde betala. I staden fekk han 12 dagar på vatn og 
brød. Han sat i fangehuset på Dale, Luster, og Finn og Kayi 
Dale fekk 2 skil. for dagen for å halda han med vatn og 
brød. Dei vitna baketter a t  noko anna fekk ikkje han Anders 
hjå dei »til livets ophold«. 

Anders hadde garden til 1771. Han vart enkjemann i 
1762 men vart vistnok attgift med ei Astrid Ingebriktsdtr. 

Eldste dotteri hans Anders, Agata, var f. 1742 og vart 
g. m. A n d e r s  P a u l s o n  K r u n a ,  som fekk Haugen 
etter verfaren. Anders Paulson var f. 1734 og vart i 1770 
g. m. Agata Haugen, som var syskinbarnet hans. Anders 
Paulson var ulik dei som hadde vore på Haugen fyrr. Han 
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var presten sin medhjelpar frå 1775 til 1783. Når han slutta 
so tidleg, kom det av a t  han var veikhelsa. Han døydde i 
1789, og kona døydde i 1795. I 1778 hadde Anders kjøpt 
garden hjå presten Jens Munthe for 250 rdl. Anders og kona 
hadde 5 born etter seg, ein son og 4 døtre. Då faren døydde, 
var sonen berre 3 å r  gamal, og døtrene frå  17 til 8 år. Ingen 
av dei kunde taka garden, då mori og døydde. Verjone deira 
gjorde difor avtale med mostermannen, Ola Knutson Kjer- 
vik, at  h a i  skulde taka garden og hava den i 14 år, til sonen 
Anders vart valrsen. Anders slrulde hava sitt uppøle hjå 
Ola, til han var 14 år  gamal, og sidan skulde Anders hava 
5 rdl. dei fyrste 4 åri og 10 rdl. dei 5 siste som tenarløn. 
Ogso den yngste dotteri, Brita skulde Ola Knutson ala upp. 

A n d e r s  A n d e r s s o n  var f. 1786 og gifte seg i 
1808 med Mari Jonsdtr. Nedrelid. Av systrene hans Anders 
vart Kari g. m. Ola Ivarson Gjerde, Agata med Rasmus 
Larsson Kruna, Anna med Paul Ottoson Mjelvær, og Brita 
med Ola Olson Nigard. 

Broren Anders tok garden i bruk i 1810 og hadde han til 
han i 1836 skøytte til sonen A n d e r s  A n d e r s s o n  d.y. 
Han var f. 1809 og vart i 1835 g. m. Mari Tøgersdtr. Kruna. 
Dei hadde i 1846 desse borni: Gjertrud, Johanna, Maria og 
Torborg. I 1853 seide Anders garden og reiste til Romsdalen. 

Av syskeni hans Anders fekk Jon ein part av Haugen, 
Hans budde i 1875 i Baggetun under Haugen, og Lars reiste 
til Romsdalen i 1842, men vart gift i Jostedalen i 1848 med 
Kari Persdtr. I<runa, og er truleg reist attende til Romsdalen 
for godt. Den nye eigaren av hovudbruket på Haugen var 
H a l l v a r d  S j u r s o n  B a k k e n .  Han var f. 1801 og 
gifte seg i 1828 med Anna Eiriksdtr. Espe. Dei hadde til 
1876 3 born: Sjur som i 1862 fekk bruket etter faren, Sisilia 
som vart g. m. Hans Andersson Haugen i Baggetun, og Brita 
som kom til Snetun. 

S j u r  H a l l v a r d s o n  var f. 1828 og vart g. m. Kari 
Olsdtr. Grov. Dei hadde i 1875 borni Hallvard, Ola og Anders. 
Seinare fekk dei fleire. I 1908 skøytte Sjur garden til sonen 
H a l l v a r d S j u r s o n, som vart g. m. Anna Nilsdtr. Ytri. 

Bruk 2. 

Fyrr Anders Haugen i 1853 reiste til Romsdalen, skøytte 
han pålag tridjeparten av garden til broren Hans. Han selde 
a t t  i 1855 til broren Jon. 

J o n A n d e r s s o n var f. 1819 og vart g. m. Anna 
Larsdtr. Kreken. Dei fekk 3 born: Anders som reiste til 
Amerika, Jon som fekk bruket etter faren, og Marta g. m. 
Jon Person Grov. Jon Andersson døydde i 1890. I 1886 
hadde han skøytt bruket til sonen J o n J o n s o n. Han er 
f. 1872? og vart g. m. Øllegård Johannesdtr. Grov. I 1900 
selde Jon bruket, men samstundes vart det eit tridje bruk 
på Haugen, med di Jon selde plassen Baggetun til Anders 
Jetmundson Baggetun. Sjølve bruket på Haugen selde han 
til L a r s T ø g e r s o n H a u g e n. Kona hans var Kari 
Jonsdtr. Grov. Jon Jonson Haugen reiste til Amerika. 

Bruk 4. (Flatjord). 

Sjur Hallvardson selde plassen Flatjord til yngste sonen 
Eirik. Han var f. 1888 og vart g. m. Brita Oladtr. Kreken. 

Helgegarden. 

Det gjekk nokso lang tid, fyrr Helgegarden vart til nolro. 
Garden er nemnd i 1611, då her budde ein O l u f som er 
død 1615, då enkja styrer. Seinare skifte brukarane sverande 
ofte, til det umkr. 1640komein R a s m u s  S i g v o r d s o n .  
Um Sigvord her er presten si form for Sjur, veit me ikkje. 
Rasmus hadde i 1664 to søner: Paul som var vanfør, og 
Eirilr som hadde berre eit auga. Um dette var rett  so gale 
som det lydest, kann vera nok0 uvist. Det var soldat-emnor 
dei leitte etter den gongen, og det var merkeleg kor mykje 



sjukdom det var millom det unge karfolket. Og Jostedal låg 
langt unda, so det var iklrje so lett for nokon løytnant å røkja 
etter, kor mykje sant det var i desse listene som presten 
sende til styremaktene. Rasmus var på Helgegarden til 1665, 
då her kom ein K l a u s som var her åleine til 1688, då han 
fekk ein medbrukar som heitte M o n s og som truleg var ein 
verson hans Rasmus Sigvordson. Mons døydde i 1689 og 
hadde etter seg enkja, Marta Rasmusdtr., som vart attgift 
med L a r s 0 1 s o n S p e r l a. Lars hadde so Helgegarden 
saman med Klaus til 1694. Då slutta han Klaus, og Lars 
hadde sidan garden åleine. Fyrste kona hans Lars må vera 
død ikr. 1728, då Lars som var barnlaus vart attgift med 
enkja Anna Sjursdtr. Asen. Han flytte då til Åsen, der han 
døydde 1736. 

So kom det ein R a s  m u s  J e n s s o n til Helgegard. 
Um han høyrer me meir under Kruna. Han flytte til Kruna 
i 1742, og P a u l  A n d e r s s o n  K r u n a  kom i staden til 
Helgegard. Paul var her til 1760, då han måtte flytta for 
E i r i k  O l s o n  B e r s æ t e r  som var verson hans Rasmus 
Jensson Kruna. Eirik vart ikkje lenge på Helgegard. Han 
fekk Kruna hjå verbror sin, Knut Rasmusson Kruna som var 
barnlaus. So kom ein P e r H e r m u n d e o n til Helgegard. 
Han og var gift med ei dotter til Rasmus Jensson Kruna. 

Kor Per var ifrå, veit me ikkje. Men jostedøl var han, og 
me gisser på at  han var f rå  Fåberg. Per vart ingen gama1 
mann. Han døydde i 1787. Kona hans, Marta Rasmusdtr. 
døydde året fyrr. Dei hadde berre eit barn, dotteri Sigrid, 
somi1786vartg.m. H a n s  A n d e r s s o n  B j ø r k e h a u -  
g e n frå Luster. Han var f. 1751 og døydde i 1830. Verf aren 
Per Hermundson hadde i 1772 kjøpt Helgegard av skyld v2 
laup smør og 1 bukkskinn og samstundes kjøpte han 12 mrk. 

til Bjørk, og av døtterne budde Marta d. e. på Gardshaug, 
Anna vart g. m. Otto Andersson Sperla, og Marta d. y. med 
Ola Eirikson Myklemyr. Foreldri deira døydde båe i 1830. 
R a s m u s H a n s s o n som fekk garden, var f. 1787 og vart 
i 1818 g. m. Johanna Larsdtr. Nedrelid. Me kann her nemna 
at Rasmus som ungkar var valgrnann i 1814. Etter det me 
kann sjå hadde Rasmus og Johanna 4 born: Hans, Mari, 
Sigrid og Per. Av desse fekk Hans farsgarden, Mari vart 
gift til Espe, Sigrid veit me ikkje meir um, og Per hadde ei 
tid eit bruk i Espe. 

H a n s  R a s m u s s o n  som fekk garden, var f. 1818 
og vart g. m. Brita Larsdtr. Leirmo. Dei hadde garden til 
1856, då dei kjøpte Bullingberg i Gaupne. Av borni vart 2 
att i Jostedal. Det var 'Sigrid som kom til Bjørk, og Anna 
som sistpå kom til Helgegard. 

Hans Rasmusson selde Helgegard i 1871 til H a n s 
O t t o s o n S p e r l a. Han var f. 1825 og vart g. m. Inge- 
borg Olsdtr. Baggetun. Dei måtte lata garden attende til 
Lars Hansson Bullungberg, men styrde garden som paktar- 
folk, til Lars Bullungberg i 1886 skøytte til systeri Anna 
Maria Hansdtr. Ho vart g. m. L a r s E i r i k s o n S n e- 
t u n som soleis vart eigar av Helgegard. Heller ikkje Lars 
vart lenge på garden. Kona hans døydde barnlaus i 1897, 
og då kom A n d e r s  O t t o s o n  S p e r l a  og tok garden 
,med retten«. Han var g. m. Kari Hansdtr. Fossøyane. Kari 
var enkja på Bruheim, då ho vart g. m. Anders Ottoson. Me 
viser her til det me har skrive under Bruheim. Anders og 
Kari hadde berre eit barn, sonen Otto, som i 1903 fekk skøyte 
på Helgegard. O t t o A n d e r s s o n var f. 1875 og vart 
g. m. Johanna Sjursdtr. Bakken. 

smør i Gjerde, alt for 260 rdl. Seljaren var presten Jens 
Munthe. 

Bruk 2. Sigrid var soleis jordagjenta, og Hans Bjørkehangen 
fekk garden med henne. Han og Sigrid fekk 7 born som vaks 
upp. Det var Rasmus som fekk garden, Per og Anders må 

I 1877 vart 0 y g a r d e n under Helgegard skilt ut som 
eige bruk. Det var Lars Bullungberg som det året skøytte vera reist or bygdi, for dei ser me ikkje meir til. Hans kom 
denne parten av garden til Lars Eirikson Snetun som seinare 



ogso vart eigar av bruk 1. På skiftet etter Lars i 1912 vart 
Oygarden av skifteretten seld til broren Johannes Eirikson 
Nigard. Kona hans var Kari Olsdtr. Nigard. 

Bruk 3 (Gjerde). 

Otto Andersson selde Gjerde til Lars Person Gjerde. 
Kona hans var Anna Tøgersdtr. Sagarøyane. 

Bruk 4. 

Otto -4ndersson selde halvparten av br. 1 til Anders 
Andersson Snetunbakkane. Han var g. m. Andrea Nilsdtr. 
Ormberg. 

Kronen. (Kruna) . 

Garden vert nemnd i 1374, då ein A s b j ø r n budde på 
garden. Han hadde og ein son Hermund. Dette a t  det var 
folk på Kruna 35 år etter Svartedauden skulde prova a t  segni 
segjer for mykje, når ho vil a t  dalen vart lagd heilt øyde i 
Svartedauden. Det tok vel nok0 tid, fyrr alle var gjengne 
frå heimane sine. Men det vart til det. 

I 1585 var det ein E i n a r som hadde Kruna. Hans 
part a.v upphaldet til presten var 18 mrk. smør og lh pund 
ost. Kruna hadde då og seinare ei landskyld av 1 laup smør, 
1 hud og 1 bukkskinn, eller alt i smør: 1 laup 2 pund 6 mrk, 
same landskyld som Kjeppe, og desse gardane var den tid 
dei to største i dalen. Einar var her til ikr. 1615. Då kjem 
her ein Sjur, eller som presten då skreiv: S i g v o r d P a u l- 
s o n .  Sjur vart på Kruna både vel og lenge. Leidingi av 

garden var i hans tid M pund talg, 1 geitskinn. Sjur Kruna 
var millom dei likaste i bygdi. Han var ei tid ogso lensmann 
i bygdi. 

I 1653 vart han Sjur ute for nok0 bisnelegt. Han hadde 
ein son, Klaus som stemde faren til å gå fri, garden, med di 
Klaus meinte seg å hava ryddebolsrett til 12 mrk. smør i 
Kruna. Dette hadde Klaus sjølv rudd upp, segjer han. I dette 
høve får me vita av han Sjur, a t  han har havt Kruna i 40 år. 
Klaus hadde havt ein annan gard, segjer Sjur, og at denne 
garden har vorte øydelagd av vatsflaum, kann ikkje han til. 
Klaus held fram a t  han i 1636 hadde fått  ein »frelseseddel« 
på v2 laup i Kruna hjå Peder Nilsen (Hjermann) som den 
tid var forvalter for Allehelgens gods, og a t  mori hadde gjeve 
Klaus lov til å rydja denne parten av garden. Domen lydde 
likevel på at han Sjur framleis skulde hava garden. 

Frå 1666 hadde Sjur med seg eln medbrukar som heitte 
J e n s. Han var kann henda son eller verson hans Sjur og 
kunde vera Jens Olson Helgegard, bror hans Lars som kom 
til Åsen. Frå uml. 1670 er Jens hovudmann på garden, men 
har med seg, fyrst ein J a k o b og seinare ein P e r. Um 
desse veit me ikkje meir enn namnet. Frå  1703 kom ein 
A n d e r s S j u r s o n til Kruna. h3e gissar på a t  han var 
frå Lid. Kona hans heitte Eli Paulsdtr. Anders var av dei 
gjevaste i dalen. Han var mest altid med n%r nok0 skulde 
gjerast, millom anna hadde han det uhuggelege arbeid å vera 
med å likna ut »dagskatten« i 1713. Anders døydde i 1741. 
Han hadde etter seg enkja og desse borni: Sjur, Paul, Anders, 
Gjertrud, Agata og Sigrid. Av desse kom Anders til Hau- 
gen, Sjur til Bakken, Gjertrud til Kreken, Sigrid til Kjervik, 
og Agata som me ikkje veit meir um, og Paul som for det 
fyrste vart pk garden. 

P a u l A n d e r s s o n bygsla Kruna i 1727, inen flytte 
til Lid ikr. 1738, der han døydde i 1753. 

R a s m u s J en s s o n var nsste mann på Kruna. Kor 
Rasmus kom frå, veit me ikkje. IIan vart gift i Leirdalen 
med Anna Andersdtr., enkja etter Knut Jetmundson Leir- 
dalen. Etter dei kom til Jostedal, hadde dei fyrst Helgegard, 



og kom so i 1742 til Kruna. Rasmus Jensson må ha vore 
iioko meir enn det vanlege. Han kunde både lesa og skriva. 
Ein gong han skulde vera vitne på Dale, hadde han rygg- 
verk so han ikkje kunde møta. Men han sende provet sitt, 
skrive av han sjølv. I striden millom presten Foss og ein 
rekafant av ein student, Bastian Stabel, heldt han med stu- 
denten, og det likar me han mindre for. Rasmus var den 
einaste jostedol som betalte attende til kongen det korn som 
han som mest alle andre i dalen hadde lånt i 1744. Som draps- 
mann av bjørn og ulv er han ogso ofte nemnd i skriftene. 

Rasmus døydde i 1759 og hadde etter seg enkja og 5 
born. Det var Knut som fekk Kruna etter faren, Sigrid gift 
til Ilelgegard, Kari med lensmann Lars Kruna, Marta g. m. 
Per Hermundson Ilelgegard, og Synneva som ogso var gift, 
men må ha butt utanfor bygdi. 

K n u t  R a s m u s s o n  er f. 1724 og vart i 1745 g. m. 
Mareta Andersdtr. Snetun som var f. ikr. 1703. Ho var soleis 
mykje eldre enn mannen, og ekteskapet var barnlaust. Knut 
bygsla Kruna i 1755, og 2 å r  seinare kjøpte han garden hjå 
presten Jens Munthe for 300 rdl. Syskinbarnet hans Knut, 
Sjur For i Luster, var trygdemann for kjøpesummen. Då 
Knut ikkje venta å få born og k a m  henda og fordi skuldi 
tyngde, aelde han i 1758 to tridjepartar av garden til ver- 
broren E i r i k O l s o n H e l g e g a r d, som likevel til 
vidare vart buande på Helgegard. I 1773 kjøpte Eirik ogso 
resten av Kruna. Knut og kona skulde hava kår, og gamle- 
kona, ho Mareta skulde »have sit sæde i høisædet kaldet udi 
bordenden fremfor andre, om de ønsker a t  bo i den gamIe 
stue. Ellers skal de have en ny stue som står ovenfor den 
gamle.« Kårbrevet var skreve i 1760. 

E i r i k O1 s o n var f. på Bersæter ikr. 1723. Han 
vart i 1747 g. m. Sigrid Rasmusdtr. Kruna og flytte med 
henne til Helgegard, der dei var, til dei ikr. 1762 kom til 
Kruna. Frå 1773 til 1780 hadde Eirik heile garden, men då 
skøytte han tridjeparten av garden til sonen Rasmus. Ras- 
mus hadde sin part, til han i 1785 selde til broren Tøger 
Eirikson, som i 1788 bytte seg til Fossen med K n u t G u t- 

o r m s o n som kom til Kruna. Om Knut viser me til det me 
har skrive under Fossen. Han vart ikkje lenge på Kruna. 
I 1791 byter han seg til ein part av N. Mylrlemyr med lens- 
mann L a r s T 0 g e r s o n S n e  t u n. Dei to andre tridje- 
partane av garden hadde Eirik Olson i 1785 skøytt til sonen 
O l a E i r i k s o n. No bytte Ola seg og til Myklemyr med 
lensmannen som på denne måten vart eigar av heile Kruna. 
Um Ola Eirikson har me skrive under N. Myklemyr, og det 
same har me gjort um Lars Tøgerson. Det var ikkje lenge 
han hadde Kruna. Han døydde i 1795 og hadde då lete gar- 
den til sonen Tøger. Då Lars var død, vilde enkja hava rett 
til å taka kåret i pengar. Det vart gjort soleis a t  2 kyre- 
foster vart rekna til 5 rdl., 2 tunner korn til 7 rld., 2 smale- 
foster til 5 ort, 1 svinefoster anna kvart år til 1 rdl. 2 ort, 
og i staden for ein åker og ein slotteteig skulde ho hava 5 ort. 
Og so skulde ho bu i Nystoveloftet eller »Eirik-stabburet«. 

Lars Kruna og kona hadde 5 born etter seg. Det var 
Tøger som fekk garden, Rasmus som kom til Fåberg, Gun- 
hild g. m. Vilken Sjurson Sviggo i Hafslo, Torborg g. m. Jon 
Nedrelid, og Kari g. m. Jakob Talle i Luster. Midelen etter 
Lars var 460 rdl. 

T ø g e r L a r s s o n var f. 1774 og vart i 1802 g. m. 
Gjertrud Andersdtr. Eikjum, ytre Havslo. Dei hadde 5 born: 
Kari g. m. Ola Larsson Kreken, ,4nna med Nils Nilsson Lid, 
Lars fekk garden, Maren g. m. Anders Andersson Haugen, 
og Anders som vart g. m. Ingeborg Jonsdtr. Gjerde. Dei 
hadde Øygarden under Kruna. Tøger Kruna døydde i 1854 
og kona i 1830. 

L a r s  T ø g e r s o n  varf.  1808og gifte s eg i  1836med 
Johanna Andersdtr. Haugen. Ho døydde i 1837 og hadde 
etter seg ei dotter, Gjertrud, som vart g. m. Rasmus N. Få- 
berg. Lars Kruna vart so i 1842 attgift med Kirstina Persdtr. 
Skildum frå  Luster. Med henne hadde han Tøger, Per, Kir- 
stina, Johanna, Martinus, Kristoffer, Lars og Nils. Den siste 
døydde ugift i 1887. Av dei andre vart Johanna g. m. Johan- 
nes Andersson Grov, og Tøger fekk garden. Lars Kruna 
døydde i 1888. 



T ø g e r  L a r s s o n  var f .  1843 og vart g. m. Mari 
Larsdtr. Espe. Dei fekk skøyte på garden i 1872. Dei hadde 
desse borni: Lars, Laurits, Toger, Laura g. m. Per P. Grov, 
Maria g. 'm. Tøger P. Kronen, og Gjertrud. På skiftet etter 
faren vart garden utlagd på sonen Lars. 

L a r s T ø g e r s o n var f. 1874. Han hadde garden til 
han i 1911 selde til Per Person Grov. Men andre sonen hans 
Tøger Kruna, L a u r i t s K r u n a solrte garden attende 
med odel og vart ei tid brukar av Kruna. Laurits som ogso 
var Iærar i bygdi søkte seg burt og selde garden i 1820 til 
Per P. Grov d. y. Seinare har garden vorte nokso mykje 
utstykkja. 

Tun skal upphaveleg vera namnet på elt inngjerd styklre 
mark, og dette skulde tyda a t  Snetun upphaveleg har vore 
eit gjerde, like under snjobreden, difor Snetun. 

Truleg var det her at ein H e lg e buclde i 1585. Han 
skulde svara l/z våg ost til presten. So ser me ikkje garden 
nemnd fyrr i 1611, då ein A n d e r  s er brukar. Garden 
hadde då ei landskyld av 1 laup smor og 1 bukkskinn, og leid- 
ingi vart 4 mrk. talg og 1 geitskinn. Om han Anders veit me 
a t  han ein gong matte bøta 3 rdl, for han hadde arbeidt p; 
eln 3djedag (påske eller pinse). I-Ian hadde Snetun til 1638, 
då lrom T o r s t e i n som til då hadde havt Haugen. Tor- 

stein var truleg gift med enkja etter Anders. Han hadde 

garden til 1650, då han flytte til Espe. So kom K n u t A n- 
d e r s s o n som truleg er ein stykson til Torstein. Kona 

hans heitte Sigrid Olsdtr. Dei døydde båe i 1692. Same året 
dniydde sonen Hallvard, so skiftet etter desse tri  vart halde 
på same tid. Borni som levde etter dei var Anders 0. Fåberg, 
Johannes og Lars Espe, Brita g. m. Jens Mjelvær, Marta med 
Johannes Bersæter, og Anna som var ugift. Kor lite ein kann 
leggja i det som vert sagt um soldater-emni som vart skrevne 

i 1664 skal me taka dette som eit døme: Um Anders som kom 
til 0. Fåberg, vert det sagt at  han var »stam og tåbelig«. Me 
merkjer iklrje nok0 korkje til samming eller tåbelighet, i van- 
leg meining då, korkje hjå Anders eller sonen Skule. 

Ingi av Knut sine born vart med farsbruket. Her kom 
A n d e r s K n u t s o n G r o v. Kona hans heitte Torborg 
Larsdtr. Kor ho åtte heime, veit me ikkje. Ho lever i 1760 
og bur då hjå versonen Knut Rasmusson Kruna. Ho segjest 
då vera 83 år  gama1 og blind. Anders Knutson vart iklrjc 
nokon gama1 mann. Han døydde i 1711, og hadde då etter 
seg desse borni som alle var umyndige: Lars som kom til 
Saue i Luster, Per som kom til Fåberg, Gunhild g. m. Tager 
Ottoson Snetun. Marta g. m. Knut Rasmuoson Kruna, og 
Anna g. m. Ola Henrikson Abyrge i Gaupne. Mor deira, ho 
Torborg, vart attgift med ein Johannes Eirikson og fekk med 
han 3 døtter: Gjøron som vart ugift, Kari g. m. Lars Fåberg 
og døydde på Espe, og Marta g. m. Lars Sjurson Elvekrok. 

Johannes Eirikson hadde garden til ikr. 1724 og doydde 
i 1741. Skiftet etter han vart halde på Saue i Luster, so det 
ser ut til a t  Johannes og kona har halde seg der ei tid. 

Ettermannen på Kruna var T ø g e r O t t o s o n. Det 
er etter han dei har teke namnet Ravn, dei som no har dette 
namnet, rnen sant å segja kann me ikkje prova kven han var 
son til. Men me må tru a t  han var son til Otto Hansson som 
ei tid hadde N. Myklemyr og som var soneson til presten 
Otto Ravn. 

Tøger Ottoson var f. ikr. 1700 og vart i 1724 g. m. Gun- 
hild Andersdtr. Snetun. Same året bygsla han Snetun. 

Det kann segjast mykje både godt og vondt um han 
Tøger. Han var ein mann som vilde fram, og fram lrom han 
um ikkje altid på sømeleg vis. Han vart lensmann i 1737 og 
rådde heldest som ein herse i dalen. Med si ættarbyrgskap 
var det so rimeleg a t  han kom i strid med presten Matias 
Foss, ein strid som var til liten hæder for båe partar. Presten 
vilde på ein nok0 einsynt måte rette på inangt og mykje i 
folkelivet, og Tøger med heile si ætt var trassuge og tykte 
sagte a t  dei som sjølv ætta frå prestar, ikkje turvte gjeva seg 



inn under nok0 prestevelde. Helst når det var ein fatig stakar 
som Foss som vilde råde dei. Presten på si sida vart etter 
kvart meir og meir einsynt og var etter Tøger og folket hans, 
so ofte han kunde koma til med det. Helst var det kyrkje- og 
heilagdagslovene han nytta mot dei. Soleis stemnde han 
Tøger og mange andre, for dei ikkje hadde vore i kyrkja ein 
3dje joledag, men i staden reist på vitjing hjå skyldfolket 
sitt upp gjenom dalen. Dei brukte to-tre dagar til dette, endå 
dei hadde sagt at dei laut heim for å sjå til rettes med beisti. 
Retten fann likevel at  det ikkje var nok0 å leggja dei til last, 
so dei vart frikjende, og presten stod att med skammi. 

Ein annan gong fekk presten høyra at Tøger og nokre 
andre var reist til Fåberg, der syster til kona hans Tøger 
låg i barnseng. Dette var ein laurdag, og presten som d% 
kjende seg viss um at dei ikkje vilde koma til kyrkja um sun- 
dagen etter, sende medhjelparen sin, han Henrik Kreken til 
Fåberg for å henta dei til kyrkja. Men vegen var lang, og 
han Henrik gav seg gode stunder, so han kom ikkje til Fåberg 
fyrr seint på natti, då alle var somna. Henrik somna med, og 
alle sov til langt ut på sundagen, so det vart nok for seint % 
tenkja på kyrkjegonga. Ogso denne gongen vart presten 
den som tapte. 

I eit brudlaup ein gong seinare var Tøger og sonen 
Anders so nærsøkjen med presten, a t  han var på veg og vilde 
gå frå brudlaupet. Men so hadde ogso presten vore nok0 
uvyrden etter som Tøger sa. Presten hadde sagt til han 
Anders: »Gakk fra mig, jeg anser dig ikke som en jordbonde 
men for en løsgjenger og løsstripper.« Sovore måtte ikkje 
segjast til ein lensmanns-son. Elles måtte Tøger denne gon- 
gen bøta mde 2 lodd sylv for han gong etter gong tok ordet 
frå vitni. 

I 1757 er Tøger komen so langt at  han kann verta sjølv- 
eigar. Han kjøpte det året garden hjå eigaren då var, løyt- 
nant Gerhard på Mo i Hafslo. Tøger gav 200 rdl. for garden. 

gong til hjå han. Sidan fekk han fred for odelsretten. 
O t t o T ø g e r s o n var f. 1731, og då faren døydde i 

1760 tok han både garden og lensmannsyrket etter faren. 
Han styrde so båe deler til han i 1768 vart g. m. lensmanns- 
dotteri Kristina Tomasdtr. Dalsøyri i Luster. Ho tykte vel 
ikkje stort um å koma til Jostedal, og året etter finner me dei 
på Lavoll i Luster, og seinare fekk dei garden Talla hjå far 
hennar. 

Av dei andre borni hans Tøger Snetun kom Lars fyrst til 
Myklemyr og sidan til Kruna, Anders kom til Bjørk, Kari 
vart g. m. Sjur Vilkenson Bullingberg som kom til For, og 
Torborg vart g. m. Hans Kristofferson Leirmo, som ei tid 
hadde Bullungberg der Torborg døydde i 1771. Son hennar 
var Tøger Hansson på Lærdalsøyri. Då Otto Snetun flytte 
til Luster, pakta han Snetun til syskinbarnet sitt, A n d e r s 
P e r s o n F å  b e r g. Anders pakta garden for 14 år  og 
skulde svara kår til Otto og kona. Seinare har Otto selt gar- 
den attende til presten Jens Munthe, som i 1778 selde til 
Anders Person for 450 rdl. 

Anders var f. ikr. 1731 og var fyrst g. m. Kari Olsdtr. 
Grov som døydde i 1762. So vart Anders attgift med Kari 
Jonsdtr. Nedrelid. Anders hadde i alt 12 born som vaks upp 
og vart gifte. Med fyrste kona hadde han sonen Ola som kom 
til Grov. Dei 11 med andre kona var Per som kom til Ytri, 
Ola hadde heimen sin på Bersethaugen, Otto på Fossen, 
Anders hadde Snetunbakken, Eirik hadde plass under Grov, 
Knut kom til Mjelvær, Kari til Grov, Marta d. e. til Berget, 
Marta d. y. til Bersæter og Anna ogso til Bersæter, og Jon 
vart på Snetun. Anders døydde i 1817 og kona i 1821. I 1800 
hadde det vorte nok0 usemja truleg millom brørne um gar- 
den. I panteboki får me vita a t  etter eit forlik i forlikskom- 
misjonen skulde garden verta delt i to like store luter. Per 
skulde hava den eine parten og broren Ola den andre. Det 
vart soleis no to bruk i Snetun: Bruk 1 og bruk 2. 

A 

Aret etter skøytte Tøger Snetun til sonen Otto for 290 rdl. 
Otto vart »stemnd på retten« av bror til løytnant Munthe, 
presten Jens Munthe i Luster, og måtte kjøpa garden ein 



Bruk 1. 

Det var P e r A n d e r s s o n som fekk dette bruket. 
Han var f. 1767 og vart ikr. 1792 g. m. Marta Ottosdtr. Alsmo 
d. e. Ho døydde i 1795 og hadde etter seg mann og 2 born: 
Anders og Otto. Året etter vart Per attgift med Johanna 
Larsdtr. Bakken. Per hadde då ei tid butt i Øyane, på Bru- 
heIm og Alsmo. I 1800 kom Iian til Snetun. Etter det me 
kan sjå hadde Per og Johanna desse borni: Lars som vart på 
Snetrin, Hallvard kom fyrst til Ytri og seinare til Rønnei. 
Anders til Alsmo, Atle til Leirdalen og Per til Ytri. Per var 
den siste som hadde bruk 1 åleina. I 1827 delte han bruket 
millom broren Anders Andersson og sonen Lars Person. 
Broren Anders fekk det me vil kalla br. 3 og sonen Lars fekk 
det som var at t  av bruk 1. 

L a r s P e r s o n var f. 1797 og vert skriven Øyane då 
han i 1822 vart g. m. Anna Jonsdtr. Snetun, syskinbarnet 
sitt. Dei felrk ialt 8 born, men kor mange det var av desse 
som valrs upp, veit me iklrje. Eldste dotteri Johanna vart i 
1845 g. m. E i r i k  O l s o n  L e i r d a l ,  og desse fekk same 
året skøyte på brgket. Dei hadde i 1875 desse borni: Marta, 
Lars, Gla og Johannes. I 1891 er Johanna vorte enkja, og 
ho slrøytte då garden til sonen Lars. 

L a r  s E i r i k s  o il var f. 1847 og vart gift med Anna 
Haiisdtr. Helgegard. Dei var barnlause, og i 1907 har gamle 
Johanna ånyo vorte elgar av bruket, som ho det året skøytte 
til andre sonen 0 1 a E i r i k s o n. Han var f. 1851 og gift 
med Torborg Olavsdtr. Grov. Dei hadde dotteri Johanna, som 
var g. m. Sjur Andersson Bakken, som fekk bniket. 

Bruk 2. 

Denne halvparten av Snetun skøytte Per Andersson i 
1800 til broren Ola for 450 rdl. Ola hadde bruket i 5 å r  og 
selde i 1805 til broren.Jon. 

J o n  A n d e r s s o n v a r f . 1 7 7 1  og g i f tesegi  1794med 
Marta Ottosdtr. Alsmo d. y. syster til brorkona hans Jon 
som og heitte Marta. Jon og kona hadde ei tid butt på 
Alsmo, ei tid i iDyane og so kom dei til Snetun. Etter det me 
kann sjå hadde dei desse borni: Anna g. m. Lars Person 
Snetun, Anders som ogso vart på Snetun, Otto på Leitehaug 
under Grov, og Per og Jon kom til Grov. 

Jon Andersson hadde bruket, til han i 1836 skøytte til 
sonen A n d e r s J o n s o n. Anders var f. 1801 på Alsmo 
og vart i 1836 g. m. Gjoron Persdtr. Vigdal. Dei fekk ein son 
Jon. J o n A n d e r s s o n var f. 1838 og vart g. m. Marta 
Persdtr. Leirdalen. Dei hadde i 1875 desse borni: Anders, 
Per, Jon, Johannes, Jørgen, Brita, Anna og Gjøron. Faren 
vart attgift med Brita Hallvardsdtr. Haugen og hadde bruket 
til han i 1904 let det til sonen Anders. 

A n d e r s J o n s o n segjest f. 1862 og vart g. m. Marta 
Kristensdtr. Åsen. 

Bruk 3 (Bakkane). 

Som me har fortalt under br. 1, delte Per Andersson 
bruket sitt i 1827 i to partar, og den eine fekk broren Anders. 

A n d e r s  A n d e r s s o n  var f. 1783 på Alsmo, der 
faren då budde, og vart i 1816 g. m. Eli Ottosdtr. Mjelvær. Dei 
hadde berre ei dotter, Kari som i 1840 vart g. m. Per Jonson 
Snetun, som fekk bruket. Anders Andersson, far  hennar 
Kari, døydde i 1836, og dermed var Kari jordagjenta. 

P e r  J o n s o n  S n e t u n  var f. 1808 og kona i 1817. 
Kari døydde lat i 1844 og hadde etter seg 2 born: Anders og 
Jon. Per vart so attgift med Anna Olsdtr. Alsmo. Dei fekk 
borni Kari, Brita og Per. På skiftet etter mori, vart bruket 
lagd ut til sonen Anders. 

A n d e r s P e r s o n var f. 1841 og vart g. m. Ingeborg 
Andersdtr. Åsestøl. Dei hadde i 1875 desse borni: Kari, Per, 



Anders og Jon. Anders Person døydde i 1908 og hadde då 
enkja og 6 born etter seg. I 1913 fekk sonen Per skøyta på 
bruket. 

P e r  A n d e r s s o n  var f. 1868 og vart g. m. Anna 
Olsdtr. Fåberg. 

Grov. 

I 1585 er det truleg ei enkje som har Grov. Ho budde 
i »Krondalen«, utan at garden er nemnd. Men a t  ho skulde 
yta vog smør til presten, tyder på at  det måtte vera Grov 
ho hadde. I 1600 står ein E n d r e som brukar, men truleg 
er dette feilskriving for »Enken«, for i 1603 er det ogso ei 
enkja, no saman med ein A n d e r s. Anders er truleg son 
til enkja, og etter dei namni som seinare kjem i ætti, trur 
me han heitte A n d e r s K n u t s o n. Anders fekk garden 
åleine og er brukar til ikr. 1660. I 1645 står Anders i skatte- 
manntalet med kona og ei vaksi dotter heime. I 1661 er det 
ogso nemnd ein Oluf Grov som truleg er ein son hans Anders. 
Same året får han sonen Knut som medbrukar, men i 1664 
er Knut vorten åleine på garden. Det vert i 1666 sagt a t  
garden kan føda 1 hest og 12 naut og har 21/:'. tunnesæd åker. 
Knut er alt då ein eldre mann og segjest å hava ein son Knut 
som er  »stam og tåbeligc. Det skal me ikkje tru nok0 
større på. 

Knut var g. m. Marita Olsdtr. Åsen. Han er ofte framme 
som vitne i ymse saker og tykkjest å ha vore ein mykje 
vyrd mann i bygdi. I 1684 var han ute for den uheppa at 
isbreen tok støylen hans. Futeenkja Birgitte Munthe som 
då åtte Grov, førde prov for a t  Knut kunde støla i »Jæger- 
dal«, saman med gardane Kreken og Espe. Der var gras 
nok, sa vitni. 

Knut Grov døydde i 1694. Han hadde etter seg enkja 
og desse borni: Anders på Snetun, Ola som fekk farsgarden, 
Anna g. m. Knut Gutormson Bakken, og Gjertrud som 

døydde ugift. Det går i bygdi den segni at  Knut Andersson 
var ein framandkar, ein student som fordi han hadde gjort 
nok0 gale måtte ryma til Jostedal, der han vart gift med ei 
prestedotter. Kor mykje det er i dette, vil ein sjå av det som 
me har skrive um upphavet hans Knut. Men no har det 
verkeleg vore ein student i Grov som me skal sjå seinare, 
so segni har nok0 ho fær i likevel, so som det mest alltid er  
med slike segner. 

Enkja etter Knut vart attgift med ein P e r N i l s o n 
som hadde det meste av folket sitt på Indre-Hafslo, so han 
var truleg derifrå. Per N i l s s o n som hadde det meste av 
folket sitt på Indre-Hafslo, so han var truleg derifrå. Per 
Nilsson hadde garden til i 1712 og døydde i 1714. Det var 
nok0 ugreida um arven etter Per. Han var etter måten ein 
halden mann. Buet etter han syner ei eiga av 550 rdl, og det 
var mange pengar i dei dagar, då ein kunde f å  ei mjølkekyr 
for 3 rdl eller mindre. Likevel tykte ervingane a t  dei fekk 
for lite og stemnde enkja. Dei førde presten Henrik Nitter 
og kona som vitner, men me får diverre ikkje vita kva dei 
hadde å fortelja. Lensmann Anders Åsen vitna a t  der var 
mange pungar med 20 rdl i kvar pung, men kor mange pen- 
gar i alt, visste han ikkje. Saki vart framdrygd, sidan enkja 
ikkje møtte, men seinare ser me ikkje meir til ho. Marta Grov 
døydde 1718. 

Sonen O l a K n u t s o n som fekk Grov i 1712 var f. 
ikr. 1678 og var g. m. Anna Ottosdtr. Sperla. Ola var klok- 
kar i bygdi då han tok imot Grov. Han hadde i 1716 det lite 
hyggelege umbod å vera med å likna ut »dagskatten« som 
folk jamt yver nekta å betale. 

Spursmålet um støl var ånyo uppe i Ola si tid. Ola Grov 
og folki på Bersæter fekk no lov til å støla i Sandhaugdalen 
og taka stølsved der, likevel so at  Fåberg-brukarane gav 
sitt samtykke. 

Ola Knutson døydde i 1754. Han hadde etter seg enkja 
og 6 born: Knut, Otto, Lars, Mareta, Kari og Gjertrud. Her 
kjem studenten som segni talar um. Um eldste sonen Knut 
vert det sagt at  han er »studiosus« og 33 å r  gamal. Han vert 
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ikkje nemnd under skiftet etter mori, og må soleis vera død 
utan å ha nokon etter seg. Broren Otto fekk Grov, Lars var 
lærar i Kristiansund, Kari var g. m. Anders Fåberg, Mareta 
med klokkar Ola Åsen, og Gjertrud døydde ugift i 1779. 

O t t o O l s o n var f. ikr. 1722 og var fyrst g. m. Marta 
Andersdtr. Leirdalen som døydde i 1782. Ho var 15 å r  eldre 
enn mannen og var barnlaus. Otto vart i 1783 attgift med 
enkja Eli Jonsdtr. Bjørk og fekk med henne sonen Anders. 

Otto Olson var, segjer prokurator Randulf, ein »super- 
klok mand« og vil dermed segja a t  han ikkje var lett å f å  rett 
på. Det var nok og so a t  Otto gjerne vilde hava rett, ogso 
når han hadde urett. Han hadde ofte saker for retten. Ei 
av desse heldt han gåande i yver 2 år. Det var med Nils Lars- 
son som seinare kom til Lid. Nils tente som ungkar på Sne- 
tun og dreiv elles som fehandlar. I ein »hæderlig bryllups- 
forsamling« i Bakken hadde Otto kalla Nils »tyv og kjelt- 
ring«, og endå etter at  brudlaupsrusen var yver, meinte han 
å kunna føra prov på a t  det var sant det han hadde sagt. Og 
han var seig å få tak i. Ein gong tala han urn eit vitne som 
skulde bu i »Felgen«. Til dette sa  prokurator Randulf som 
hadde saki for han Nils, at  nok0 Folgen fantest ikkje, utan 
so det var på månen. Saki vart nok0 dyr for han Otto. 5 rdl 
til justitskassen, 5 rdl til Jostedal fatigkasse og 25 rdl til 
Nils Larsson i sakskostnad. 

Otto var som mest alle jostedøler ein gjev bjørneskyttar. 
Han var 18 år  gamal, då han skaut den fyrste. Han var ogso 
den fyrste som vart sjølveigar på garden. Han kjøpte Grov 
i 1758 hjå presten Jens Munthe og gav 230 rdl. Av desse 
skulde 200 rdl. stå med pant i garden. 

Året etter a t  Otto var attgift, døydde både han og kona. 
Det vart so folket deira som måtte taka seg av både garden 
og borni. Forutan han Anders hadde Eli frå fyrste ekteskap 
ei dotter, Kari Andersdtr., som var 9 år då mori døydde. 

Det vart då gjort so a t  Ola Andersson Snetun skulde 
styra garden i 16 år for eit utsvar av 28 rdl for året. Av 
desse skulde Anders Snetun hava 10 rdl dei fyrste 8 åri og dei 
neste 8 år  6 rdl for å ala upp odelsmannen Anders Ottoson. 

Lensmann Lars Myklemyr skulde i 9 år hava 8 rdl for året 
for ho Kari, halvsyster hans Anders. 

O l a A n d e r s s o n som no tok til i Grov, var ikkje 
jordlaus mann. Han åtte eit bruk i Myklemyr som han i 1779 
bytte med Bruheim. Då han kom til Grov, let han Bruheim 
styra av andre, og då han var ferdig med Grov bytte han 
seg til N. Fåberg. Ola var f. 1762 og gifte seg i 1780 med 
Sigrid Sørensdtr. Vigdal, f.  1745. Dei fekk 3 døtre: Marta 
g. m. Rasmus Larsson Myklemyr, lensmanns-son, Kari g. m. 
Ola Eirikson Åsen, og Ingeborg med Lars 0. Fåberg. 

Fyrste kona hans Ola døydde i 1808, og Ola vart attgift 
med Gjertrud Henriksdtr. Myklemyr. Ola Andersson døydde 
på Fåberg i 1827. 

A n d e r s  O t t o s o n  G r o v ,  f. 1784, og alen upp hjå 
Anders Snetun, vart i 1803 gift med dotter hans Anders Sne- 
tun, Kari. Ho var 15 å r  eldre enn mannen. Kann hende dette 
gjorde nok0 til a t  samlivet millom dei ikkje vart det beste. 
Etter det me kann sjå, hadde dei 3 born: Otto som kom til 
Sperla, Anders som døydde 4 år gamal, og Anna g. m. Sjur 
Olson Sperla. Dei flytte til Luster i 1842 og hadde då 5 born. 

Anders Ottoson hadde heile Grov, til han i 1826 delte 
garden i to like store deler. Den eine delen bytte han med 
Anders Johannesson Sperla mot å få heile Sperla. Han let 
so kona og borni flytte til Sperla og sat sjølv at t  i Grov med 
den halve garden. I 1836 var Anders komen frå  Grov. Gar- 
den vart seld på auksjon til sonen Otto Andersson Sperla, 
som same året selde halvdelen til Jon Andersson Snetun, 
som året etter ogso kjøpte den andre halvparten. Det som 
Jon Snetuii no hadde kjøpt av Grov kallar me bruk 2. Fyre- 
bils held me oss til den parten av Grov som Johannes Sperla 
hadde bytt til seg. Um J o h a n n e s  A n d e r s s o n  
S p e r l a har me skrive nok0 under Sperla. Her skal me taka 
med nolto um borni hans, so vidt me veit nok0 um dei. Det 
var ialt 18 eller 19 av dei. Kor mange det vaks upp av desse 
veit me ikkje, og heller ikkje kor det vart av dei som vart 
vaksne. Me veit urn Anders som fekk bruket etter faren, 
Marta som vart g. m. Sjur Rasmusson Sperla, Eli med Anders 



Paulson Mjelvær og Gunhild g. m. Johannes Olson Hesjevoll. 
Av dei andre me veit um, døydde Lars 21 år  gamal, og Johan- 
nes kom vekk på breden i 1833. 

A n d e r s  J o h a n n e s s o n  som fekk bruket, var f. 
1795 og vart i 1829 g. m. Øllegård Eiriksdtr. Prestgarden frå  
Gaupne. Me ser a t  dei fekk borni Brita, Gjertrud, Johannes 
og Eirik. Av desse vart Brita g. m. Jetmund Olson Baggetun, 
Gjertrud vart ugift, Johannes fekk garden, og Eirik veit me 
ikkje meir um. Anders Grov døydde i 1845, 50 år  gamal. 

J o h a n n e s  A n d e r s s o n  som fekk garden, var f. 
1840 og vart g. m. Johanna Lar~dtr .  Kronen. Dei hadde i 
1875 borni Øllegård, Anders og Lars. Av desse fekk Anders 
garden og Øllegård vart g. m. Jon Jonson Haugen. Dei rei- 
ste til Amerika. 

A n d e r s  J o h a n n e s s o n  var f. 1870 og vart g. m. 
Gjøron Jonsdtr. Snetun. Dei fekk skøyte på garden i 1909. 

Anders Ottoson hadde denne parten av Grov til 1836, 
då garden vart seld på auksjon til sonen Otto Andersson. 
Men han selde garden att  året etter til Jon Andersson Snetun. 

Anders Ottoson reiste no frå bygdi. I 1837 flytte han 
til Sogndal, og seinare skal han vera død i Gravdal um Bergen. 

Otto Andersson var på bruket til han .selde til Jon Snetun. 
Otto hadde mange bom, men av desse er det berre tvo me 
kann sjå er i bygdi i 1875. Det er Hans som då var paktar 
på Helgegard, og Sigrid som bur hjå han og er ugift. 

Jon Snetun kom ikkje sjølv til Grov. Bruket han hadde 
kjøpt her, delte han millom sønene sine, Per og Jon. Dermed 
fekk me 3 bruk i Grov. 

P e r J o n s o n som fekk eine helvti var f. 1808 og vart 
i 1840 g. m. Kari Andersdtr. Snetun og seinare med Anna 
Olsdtr. A!smo. Per Jonson fekk skøyta på sin part i 1842, 
men let broren Jon få ein part av bruket, so no vart det 

3 bruk i Grov, Per Jonson hadde bruket til han i 1874 let det 
til sonen Jon. 

J o n P e r s o n var f. 1843 og vart g. m. Mari Jonsdtr. 
Haugen. Son deira, J o n J o n s o n, fekk bruket i 1910. 
Han er gift med Anna Melkiorsdtr. Grov. 

Brink 3. 

J o n J o n s o n som fekk denne parten hjå broren Per, 
var f. 1813 og vart g. m. Brita Jetmundsdtr. Ytri, f. 1802. 
Dei vart barnlause, og i 1880 skøytte Jon bruket til brorson, 
P e r P e r s o n G r o v. Han vart g. m. Brita Eiriksdtr. 
Snetun. 

Fyrr Per Jonson slutta på bruk 2, selde han ein plass 
hadde vore under bruket til brorson? sin Ola Eirikson Grov. 
Han vart g. m. Sigrid Tøgersdtr. Fossen. Som enkja skøytte 
ho bruket i 1890 til sonen Tøger Olson. Bruket har dei kalla 
»Nyørk«. 

Bersæter. 

K r i s t o i f e r er fyrste mannen me veit urn her. Han 
var her i 1585 og skulde gjeva 2 geitskinn til presten for 
året. Han er her ogso i 1597, då »Einar i Jostedal« gav han 
eit slag ein eller annan stad. 

I 1612 er her ein G u t o r m som då vart rekna millom 
husmenn, so no må det ikkje ha vilja budd nokon retteleg 
bonde på Bersæter. I 1621 bur både Gutorm og ein husmann, 



Lasse, på Bersæter. Garden har då fåt t  ei landskyld av Y2 
laup smar og 1 bukkskinn eller alt i smør: 2 pund 6 mrk. 
F'rå 1626 til uml. 1640 er det tvo brukarar på Bersæter: B e n- 
d i k og L a s s e. Den siste er vel den same som fyrr var 
husmann. Etter Bendik kjem J a k o b saman med Lasse, og 
desse tvo er brukarar til uml. 1650. Det året har ein av dei 
ein vaksen son som heitte Anders. Han må ha vore ein våg- 
sam kar. Heile Jostedal var den gong Apostelgods, d. v. s. 
Apostelkyrkja i Bergen åtte heile dalen. Kyrkja hadde ein 
mann til å styra med å taka inn landslryldi og elles sjå til- 
rettes med eigedomane, og denne mannen var i 1650 This 
Nage1 frå Bergen som seinare sette seg til sori handelsmann 
i Solvorn. This Nage1 hadde i 1650 vore på tur til Jostedal, 
og då han »kom ridende til den treje gård fra  Grov mødte 
han Anders Bersæter som køyrde timber. Anders slog til 
Nagel med et træ og sa: ,Det skal du have for hin aften«. 
Dette vitna Oluf Grov og lensmann Torstein Espe. Saki vart 
framdrygd til »Gud vil bemeldte This Nage1 selv tilstede 
kommer.« Men lagnaden har ikkje vilja det, for me ser i all 
fall ikkje meir til saki. 

På same tid kjem det tvo nye brukarar til garden. Det 
er J e t m u n d  L a s s e s o n  og G u t o r m .  Jetmund må 
me tru er son hans Lasse som fyrr har havt nok0 av garden, 
men Gutorm veit me ikkje nok0 meir um. Han kjem ogso 
snart burt f rå  Bersæter, men Jetmund vart her til ikr. 1710. 
Frå 1661 hadde han ein Anders med seg, og det er  truleg 
den same som var etter This Nagel. Anders vart heller ikkje 
garnal på bruket, for i 1663 kom her ein M o g e n s B o d- 
v a r d s o n. Han var truleg ein son til Bodvar Kolbeinson 
som i 1664 hadde p l a s  under Ytri. Mogens var g. m. ei 
Bereta Knutsdtr. og døydde i 1683. Han hadde etter seg 
enkja og 9 born: Mogens, Lars, Knut, Torstein, Eirik, Bod- 
var, Anna, Solveig og Mareta. Etter Mogens fekk Jetmund 
med seg ein ny mann: J e n s O l s o n Helgegard, bror hans 
Lars som kom til Åsen. Han Jens gjekk det gale med. Han 
»forså sig i egteskabcc, d. v. s. han fekk som gift mann barn 
med ei gjente, og etter di han ikkje kunde betala bøter, skulde 

han »lide på kroppen«. Jens vart på Bersæter til ikr. 1710. 
Han slutta soleis umlag på same tid som han Jetmund. 

Me har sett a t  det til no mest alltid har vore 2 brukarar 
på Bersæter, og me må tru a t  den eine av dei har budd på 
Berstærhaugen. 

F'rå 1710 vert dei 2 bruki skift i 2 like partar, kvar med 
ei landskyld av 1 pund 6 mrk. Til det som me kallar bruk 1 
kom Anders Andersson Kruna, som i 1739 vart g. m. Kari 
Klausdtr. Bruheim. Dei var her til 1740, då dei flytte til 
Haugen, der me har skrive nok0 meir um dei. Til Bersæter 
kom so K n u t  E i r i k s o n  H a u g e n  som var g. m. 
syster hans Anders Kruna som fyrr hadde Bersæter, Sigrid 
Ander~dtr. Kruna. Den andre helvti av Bersæter fekk O l a 
J e n s s o n, son til Jens Olson som fyrr  hadde havt Ber- 
sæter. Ola var g. m. Elsebø Eiriksdtr. Ormberg. Ola døydde 
tidleg, og hadde etter seg enkja og 7 born, som alle var fødde 
i åri 1722-1729. Av desse finn me at t  Jens som i 1760 hadde 
tilhald på N. Myklemyr og var g. m. Anna Asbjørnsdtr. Myk- 
lemyr og Eirik som ei tid var på Kruna, men døydde på Myk- 
lemyr i 1795. Av borni hans Eirik fekk Ola Myklemyr, Ras- 
mus kom til Bersæter, Tøger til Fossen, Elsebø g. m. Lars 
Espe, Anna med Klaus Mjelvær og Marta med Knut Kjervik. 
Ei dotter hans Ola, Elsebø, vart seinare kona på Bersæter. 

Då Ola Jensson gjekk burt, fekk Anders Kruna ogso 
denne helvti av Bersæter, so no var det til vidare berre ein 
brukar på Bersæter. Og fyrebils var det heller ikkje stort 
å dela på. Garden hadde vore ute for mykje uheppa dei aiste 
åri. I 1742 vart det halde »avtagningsforretning« på fleire 
gardar i Jostedal, og millom dei var Bersæter. Um dette s tår  
det i tingboki: 400 alen fra gårdens huse, mellom to fjeld 
i et fjeldskar kaldet Tufteskar har av den vidtbegrebne Joste- 
dalsbræ eller isfjeld sig nedtrængt det hele isfjeld, førende 
med sig en utrolig og ubeskrivelig mængde af store stener, 
dels som bjerge store, hvilken isbra: lrommer fra  norden og 
viser mod sønden til et fjeld, Høge-Niben kaldet, hinsides 
elven. De dannemænd Ole Grov og Ole Bjørk forklarer a t  

' denne bræ i deres ungdoms minde kun var på dette sted i 



Tufteskåri øverst i fjeldet, men trængte sig nu ned gjennem 
skåren ned på den flade mark mod elven og på en 10 års tid 
trænget sig 100 favner. På den flate mark er bræen nu i sin 
bredde, hvor den fører frem for sig alt som forekommer, 
fra gården og fremover 840 alen. Fra sonden fremmenfor 
»Høge-Nipen« har Vetledallsbræen trængt sig ned. Bersæters 
slottemark og fæbeite samt fzhave og stølsbeiter er for det 
meste borte, og for menneskelig øine ei formodes nogen tid 
mere at  kunne blive bar eller komme til nytte.« 

Åkeren stod enno (21. august) heilt grøn, nok0 knept og 
nok0 uknept, so lite eller inkje mat var å merke, og dette 
var kulden frå breden å takke, no meir enn fyrr. Det vart 
ogso sagt at i dei siste 18-20 åri hadde gardeh tvo gonger 
misst alle husi sine i snoskreda, so dei hadde måtta setja 
husi upp att på nye tufter. Brukaren, Anders sa at  han dei 
siste åri berre hadde avla lettekorn og agner, som han hadde 
male saman med halm og furebork for å halde livet uppe. 
Han fødde like vel enno 5 kyr. (I 1664 fødde dei 2 hestar 
og 9 kyr på Bersæter). 

Futen meinte at  det gjekk ikkje an a t  garden kom heilt 
ut or matrikulen, men at det var berre då å leggja det som 
var att av Bersnzter til grannegardane. Det same meinte 
eigaren, presten Ghr. Munthe i Hafslo. I verste fall fekk ein 
leggja det som var att av garden til grannegardane Grov og 
Snetun, soin elles, etter det Munthe segjer, hadde skade av 
kulden frå breden mest like mykje som Bersæter. Retten 
kom til det at landskyldi på Bersæter måtte ned til 1 pund 
smør, mot fyrr 2y2 pund. 

Det var soleis ikkje nokon herregard han kom til han 
Knut Haugen som fekk bruket etter Anders. Han hadde 
ogso mykje strev med å greida seg. Han vart verande på 
Berszter til fram i 1750-åri. Då fekk han garden Haugen, 
der me har skrive nok0 meir um han. 

Ettermannen på Bersæter vart H a n s O l s o n M y k- 
l e m y r som i 1746 vart g. m. Brita Larsdtr, Lunden frå  
Rønnei. Hans må ha vore ein halden mann. I 1771 kjøpte 
han ikkje berre Bersæter men ogso Lid. Han gav 500 rdl 

for båe gardane. Eigaren då var Ludvig Munthe på Årøy, 
Sogndal. Hans hadde Bersæter til 1777, då han selde til 
Anders Paulson Lid for 150 rdl. Lid selde han i 1773 til ver- 
broren Nils Lar'sson Lunden som heilt frå gutedagane hadde 
halde seg i Jostedalen. 

A n d e r s  P a u l s o n  var f. på Kruna uml. 1730 og 
vart g. m. Elsebø Olsdtr., dotter til Ola Jensson som fyrr 
hadde havt Bersæter. Det var ikkje so lenge Anders hadde 
garden. I 1779 selde han til broren Otto Paulson og tok kår. 
Av borni hans Anders kom Ola til Berget under Fåberg, 
Henrik hadde plass under Kruna, Anders var ugift og hjel- 
pelaus, Anna g. m. Lars Krun-Øygarden, og Gjertrud var 
vistnok ugift. 

O t t o P a u l s o n som tok garden etter broren, var 
f. på Helgegard 1747 og vart i 1776 g. m. Berta Olsdtr. Mjel- 
vær. Dei var dei fyrste åri på Mjelvær, kom so til Bersæter, 
men flytte i 1789 attende til Mjelvær, der me har nok0 meir 
um dei. 

Bersæter selde Otto til verbroren R a s m u s E i r i k- 
s o n M j e l v æ r. Han var ogso fødd på Helgegard (1758) 
og vart i 1787 g. m. Marta Olsdtr. Mjelvær. Ho døydde alt i 
1788, og Rasmus vart attgift med Gjertrud Andersdtr. 
Kven ho var, veit me ikkje. Det var soleis Rasmus og Gjert- 
rud som kom til Bersæter. Her døydde Rasmus i 1799, og 
hadde etter seg enkja og desse borni: Sigrid med fyrste 
kona, og Knut og Ola med den siste. Av desse vart Sigrid 
g. m. Tøger Olson Nigard, dei skal ha flytt til Vigdalen, 
Knut vart med farsgarden, og Ola, g. m. Johanna Tøgersdtr. 
Nystøl som ei tid budde i Runningen u. Myklemyr, og sidan 
kom til ein plass under Bersæter. 

Enkja Gjertrud vart attgift med Ola Andersson Snetun. 
Med han fekk ho dotteri Kari som vart g. m. Eirik Klauson 
Elvekrok, men døydde barnlaus i 1843, same året som faren, 
båe i nervefeber. 

Ole Andersson fekk skøyte på Bersæter i 1801. Han 
hadde garden til styksonen Knut kunde ta  han i 1810. 

Knut Rasmusson var f .  på N. Myklemyr i 1789 og vart 



i 1809 g. m. Marta Anderscltr. Snetun. Etter det me kann 
sjå, fekk dei 3 born: Gjertrud g. m. Hans Hansson Helge- 
gard som kom til Bjork, Kari fyrst g. m. Rasmus Olson 
Hesteskår frå Luster og etter han døydde med Otto Eirikson 
Grov, og Rasmus soin fekk garden. Knut hadde i 1825 bytt 
seg til Myklemyr, men døydde alt året etter. Gardabytet 
vart gjort um att, og enkja og borni hans Knut kom attende 
til Bersæter. 

R a s m u s K n u t s o n som fekk garden, var f. 1810 
og vart i 1834 g. m. Anna Eiriksdtr. N. Myklemyr. Dei 
budde ei tid på Myklemyr, fyrr  dei kom til Bersæter. Det 
vert sagt a t  dotteri Gjertrud som vart på garden etter for- 
eldri, var jordagjenta. Men ho var den yngste av 8 systre. 
Um alle desse vaks upp, veit me ikkje. 

Gjertrud Rasmusdtr. var f. 1851 og vart g. m. K n u t 
R a s m u s s o n  B e r s æ t h a u g e n .  Faren, Rasmus Olson 
hadde då Haugen som husmann. Det ser ut til at I k u t  og 
Gjertrud hadde berre eit barn, dotteri Marta. Då Gjertrud 
døydde, vart Knut attgift med Gurid Hansdtr. Flatjord. Knut 
var f. 1840 og døydde i 1916. 

Bruk 2. 

I 1838 selde Rasmus Knutson plassen Bersæthaugen til 
R a s m u s O l s o n :for 200 spd. Rasmus var f. i Hesteskår, 
Luster, og vart i 1839 g. m. Kari Knutsdtr. Bersæter, syster 
til Rasmus Knutson. Rasmus Olson døydde i 1843 og hadde 
etter seg enkja og 2 born: Knut og Sigrid. Enkja vart att- 
gift med Otto Eirikson Grov og fekk med han Kari, Eli og 
Rasmus. Otto og Kari hadde bruket til dei i 1874 skøytte til 
son hennar Kari, I h u t  Rasmusson, som fyrr hadde bruk 1. 
Dermed kom br. 2 saman med br. 1. 

I 1868 selde Rasmus Knutson Bersæter ein part av gar- 
den til versonen N i l s E i r i k s o n G r o v, som var g. m. 
Marta Rasmusdtr. Bersæter. Ho døydde på fyrste barnseng, 
og mannen kom seinare burt i ei snøskreda. I 1870 vart bru- 
ket selt på auksjon til Otto Eirikson på br. 2. Han skøytte 
i 1876 til sonen Rasmus som døydde utan å ha livservingar. 
Faren Otto, skøytte då bruket til eldste dotteri Kari, som 
i 1896 selde til Melkior Bergset. No er det sonen Otto Melkior- 
son som har garden. Kona hans er Marta Nilsdtr. Ormberg. 



Skulen i Jostedal 1741-1850. 

Det var p% møte i Solvorn 17. oktober 1741 a t  det vart 
gjort vedtak urn korleis skulen skulde skipast i Jostedal. 
For kyrkjelyden møtte Rasmus Jensson Kronen, Anders 
Erikson Ormberg, Kristoffer Bakken, og som lensmann 
møtte Tøger Snetun. Det var prestelaust i Jostedal nett då, 
og kapellanen Giert Geelmyeden frå Leikanger som styrde 
kallet millombils, hadde ikkje nok0 framlegg til skipnad av 
skulen i dalen, so det måtte dei gjera på sjølve møtet. Dei 
frå Jostedal som hadde møtt, »mindet om a t  almuen var 
lite formuende og bad om a t  slippe lettest mulig fra det.« 
Møtet var straks samde um a t  nokon fast skule kunde det 
ikkje verta tale um. Dalen hadde ikr. 30 gardbrukarar, 
spreidd yver heile dalen, co det mest høvelege var å få ein 
>)omgående skoleholder«. Den mest tenlege til dette trudde 
dei måtte vera klokkaren, Ola Knutson Grov. Men etter di 
han alt var ein gamal mann, måtte han få ein hjelpesmann 
»som han i hans påkommende svaghed og andre lovlige for- 
fald skal assistere, indtil at  klokkerens søn, Otto Olson kom- 
mer til den alder og fuldkommenhed at han sin fader kan 
vere behjelpelig.« 

Hjelpelæraren vart til vidare husmannen Klaus Otteson 
Helgegard. Han var gift i 1737 med Unni Olsdatter Øy og 
hadde bustaden sin på Øvregard. 

Utan um klokkarløni skulde Ola Grov hava 1 rdl. som 
lærar, og 3 ort for året meinte dei var høveleg for hjelpe- 
læraren. 

Elles var det som eit akkordarbeide lærarane tok på seg. 
For kvart barn dei lærde abc-boki og »Lutheri liden kate- 
kisme« skulde dei hava 2 danske ort, og for å læra borni 
katekisme-forklaring skulde dei for kvart barn få 16 skil. 

danske. Vilde nokon at borni deira skulde læra å skriva eller 
rekna, tilkom det læraren 2 - 4  skil. for kvart barn. Unge 
folk som alt var lconfirmera skulde møta i skulen 2 gonger 
um vika for å »bekreftes udi deres læsen eller hvad de ellers 
have lært,« og for dette skulde læraren hava »av en kar1 
1 ort dansk og for en pige eller dreng 8 skil. dansk årlig og 
ei mere.« 

Skulen vart å halda frå mikeli til påske. Det var lære- 
tvang, men ikkje skuletvang. Dei som heldt lærar heime 
kunde late vera å senda borni sine på skulen, men måtte 
likevel bera dei same tyngslor som dei andre med umsyn til 
skulehald. Til fatige som ikkje kunde kjøpa dei bøkene som 
skulde til, vart løyvt »24 skil. årlig eller mere efter skole- 
kassens indkomster.« Utlogone skulde soleis retta seg etter 
innkoma og ikkje etter kva som trengdest, ein pengepolitiklc 
som kan henda ikkje var so reint or vegen. 

Som skuletarvende rekna dei Waisenhusets huspostille 
som skulde kjøpast til læraren til bruk kvar sun- og helge- 
dag, når der ikkje var preik i kyrkja. 

Liksom på sida av kva som vedkom skulen vart det på 
møtet gjort vedtak um at so mange som trengdest vart til- 
sett av presten »for å påse helligdagens holdelse, særlig mot 
reiser, dans, drik, vågestue samt kortspill.« 

Bøndene skulde svara 4 skil. for kvar laup jord dei 
bruka. I heile prestegjeldet var ikr. 29 laupar jord. Men 
ikkje alle bøndene hadde so mykje som ein laup jord, men 
ogso dei skulde svara 4 skil. Møtet rekna med a t  denne 
matrikelskatten, som me kan kalla det, skulde gjeva ikr. 
1 rdl. um året i skulekassa. Ugifte soldater, tenestegutar 
og gjentor skulde betala etter likning. Denne skatten av 
husmenn og andre rekna dei skulde verta ikr. 3 ort. Sokne- 
presten skulde svara 2 ort for året. Anders Ormberg skulde 
vera styrar av skulekassen, men etter di han ikkje var skrive- 
før, skulde klokkaren føra rekneskapen, og for det hava 
3 ort um året. Skulehaldarane skulde hava kost og hus hjå 
dei som etter tur heldt hus for skulen. 

Det er lite me får vita um korleis det gjekk med skulen 



dei fyrste åri frametter. Det høyrest bra ut både frå prost 
og bisp. Skulen er vel stjorna, segjer dei, og 'skulekassa har 
yverskot. 

I 1742 vert det sagt at  presten »katekisera ungdommen« 
kvar laurdag, sundag og måndag. Han har »skriftet« kvar 
altargjest og vitja kvart hus i dalen. Det var k a m  henda 
fordi det det året var uvanleg naud i bygdene og iklrje minst 
i Jostedal. Dei fekk låna korn hos kongen (staten), og joste- 
dølene fekk for sin part 150 tunnor bygg og 50 tunnor havre. 
Av dette fekk ålmugen for 70 rdl., presten for 40 og klokka- 
ren for 10 rdl. 

I 1746 segjer klokkar Ola Grov f rå  a t  han vil slutta som 
klokkar mot å få  versonen Ola Andersson Åsen til ettermann. 
Ola Åsen var prøvd av presten og synte seg å vera »nogen- 
lunde skikket i lesning og skrivning.« Endå a t  rekneskapen 
syner yverskot, må ikkje alt ha vore som det skulde vera, 
med di presten Foss alt i 1749 får lovnad um a t  prost og fut 
skal hjelpa han til å få »Skolefundatsen efterlevet«. Og 
året etter hender det a t  presten kallar ungdomen saman til 
katekisasjon, men a t  ungdomen ikkje møter. Presten let 
ille um skulesølrnaden, og bispen har i 1751 »med glæde hørt 
om prestens iver for katekisasjonen, men med bedrøvelse 
hørt om ungdommens f orsømmelighed. « 

Det var på desse tider at  Bastian Stabel kom til Jostedal. 
Stabel var presteson og hadde ei tid vore klokkar i Moland. 
Og dette umbod fekk han på ein måte som segjer oss kva kar 
han var. Prost og prest hadde sagt i mot a t  han skulde verta 
klokkar, ikkje berre for det a t  han var ein illgjeten mann, 
men ogso avdi han ikkje kunde syngja. Men Stabel visste 
råd. Utan a t  nokon i bygdi visste um det, reiste han til Kri- 
stiansand for å lata bispen prova seg i sang. Og Stabel song: 
»Nu er os Gud misskundelig«, og det tykte bispen han gjorde 
wmeget fornøielig,« nok0 ein kan skyna, når ein ser teksten 
i samhøve med »situasjonen«. Men Stabel vart ikkje 
lenge klokkar i Moland. I 1744 vart han avsett av ein proste- 
rett, og 10 å r  etter kom han til Jostedal. Skal me tru pro- 

kurator Randulff hadde han i millomtida »lenge omstreifet 
andre distrikter. 

Ved å leggja fram range vitneprov for presten Foss, 
fekk Stabel lov til å vera lærar i bygdi. Og for å hjelpa på 
innkoma fekk han og lov til å selja ø1 og brennevin på Hesje- 
voll, der han hadde bustaden. Presten Foss som då alt lenge 
hadde lege i strid med bygdefolket, kom snart etter at  Stabel 
hadde vorte motparten sin mann. Og då galt det for presten 
so mykje meir å få  han or bygdi snarast råd var. Det var 
elles ei lett uppgåva. Stabel som etter det han sjølv segjer 
»på 20de året vel har havt en hustru men som beviselig kan 
gjøres formedelst svaghed havde været ubrugelig,« var 
komen i skade for ei gjente, vart dømd til å bøta 24 rdl. eller 
å »lide på kroppen«. Det vart nok det siste, for  boti kunde 
han ikkje betala. Gjenta vart dømd til 8 års arbeid i Manu- 
fakturhuset i Bergen. Seinare same året vart det vitna, at  
Stabel hadde reist til Bergen for å koma unda både bot og 
straff, og det er det silste me ser nok0 til han. Elles var 
ikkje Stabel den einaste av pædagogane i dalen som vandra 
på villan veg, og som presten hadde bry med. Korleis var 
det ikkje med gamle-klokkaren, Ola Grov og kona? Sat 
ikkje han og kona heime nieir enn eit år  utan å gå til alters? 
Og då var det for dei å stå fram i kordøri til openberr skryft. 
Dette var so tidleg som i 1746, og same året sa klokkaren seg 
viljug til å slutta på villrår a t  versonen, Ola Andersson Åsen, 
vart ettermannen hans. Det skulde ein tru ikkje let seg 
gjera, etter di Ola Åsen nett same året var dømd til fest- 
ningsarbeid for »gjentagne leiermål i beslektet led.« Men 
mykje kan gjerast med pengar. Mor hans Ola, ho Anna Åsen, 
hadde fått  sonen nåda mot å gjeva 10 rdl. til dei fatige i 
bygdi, og so vart Ola Åsen klokkar. Presten hadde som før 
sagt havt han til prøve og funne a t  han vel kunde brukast. 

I 1751 fekk dei ny »Skulefundats« i Jostedal. Korleis 
den såg ut, veit me ikkje. Men truleg vart alt mest med det 
same. Klokkaren var enno den same, og sonen var hjelpe- 
lærar. Klokkaren hadde ikkje klokkargard, og i 1753 søkte 



han um å få  Nedrelid til bruk for klokkaren, men det gjekk 
sjølvsagt ikkje. 

Elles ymsa det mykje med omsyn til lærarane. I 1755 
segjer bisp Tidemann a t  presten Foss gjer lite gagn for seg 
i kyrkjelyden. Han er lite lika og ligg rett som det er i sak 
med bygdefolk. Men i 1770 vert det sagt a t  »ungdommen er 
bedre oplyst end i de øvrige bygder i Sogn<( endå a t  presten 
var den same. Um klokkaren vert same år  sagt at  han hadde 
»det fattigste levebrød i bispedømet.« Presten vart m. a. 
orsaka med at han hadde vanskelig for å få høvelege med- 
hjelparar. Det året hadde han likevel funne ein i landvern- 
soldat Anders Paulson Haugen. 

I 1776 fekk presten og lærarane berre vellæte for arbei- 
det sitt. »Hr. Foss fremstillet adskillig ungdom som med 
megen ferdighed besvarede spørsmål av Luther katekisme 
og den befalede forklaring.<( Også degnen (klokkaren) og 
læraren katekiserte de til fornøielse«, og skolevesenet fandtes 
i god orden og sikkerhed.« 

Klokkaren var no Anders Olson Grov som då budde på 
Ormberg. Han hadde og då fenge høgre løn, med di han av 
klokkaren på Voss skulda hava 10 rdl. um året. Men i 1780 
fekk Anders Grov klokkarpost i Aurland, og Lars Bjørk kom 
i staden. Enno hadde dei den upphavelege ordning: Klokkar, 
lærar og hjelpelærar. 

Læraren Ola Andersson Grov slutta i 1784 for helsa si 
skuld, og i staden kom hjelpelæraren hadde vore, Jon Lars- 
son Garden. Som ny hjelpelærar vart tilsett Hallvard Anders- 
son som døydde i 1795, 30 år gamal. 

Ikiing 1790 fekk jostedølene for fyrste gongen ein utan- 
bygds mann til klokkar. Det var Johannes Asbjørnson Hus 
frå Kinsarvik. Han var ein eldre mann, då han kom til 
Jostedal. Til å byrja med var han vistnok ein vyrd mann 
både av prest og kyrkjelyd. Det vert i 1802 sagt um han 
at han ,var en verdig mand og nyttig for ungdommen.« Sjerlv 
er han ikkje meir enn måteleg nøgd. Løni var liti tykte han. 
Han tok elles til å verta gama1 no. I 1818 vert det sagt um 
han at »hans embedsførsel var upklagelig, men han udmer- 
ket sig ikke ved sin duelighed.« Det var bisp Pavels som sa 

dette, men han var av deim som sjeldan hadde nok0 godt B 
segja um ein stakkars »skoleholder«. 

Lerni til læraren hadde no auka til 10 rdl. årleg. Frå 
1818 vart løni sett til 15 rdl. Men so hadde dei ikkje meir 
nokon hjelpelaerar. Klokkaren og læraren greidde det heile. 
Klikkoren hadde »Nedre distrikt«, læraren det øvre. I 1823 
tenkjer klokkar Hus på å slutta. Han søkjer um a t  klokkaren 
p% Voss må verta pålagd å gjeva han ein høveleg pensjon, 
men det gjekk sjølvsagt ikkje. So søkjer den gamle mannen 
um % verta klokkar i Kvinherad, men det nytta enno mindre. 
So vart det til det a t  han fekk 16 spd., truleg av »Oplysnings- 
vesenets Fond«. Ettermannen hans som klokkar vart Ola 
Olson Fåberg, eller som han seinare skreiv seg: Ola Åsestøl. 
Samstundes med han vart Lars Rasmusson Fåberg lærar i 
øvre distrikt. Det var ikkje so lenge Lars Fåberg stod i tene- 
sta, og etter han kom Søren Larsson Fåberg. 

I 1833 vart det gjeve alle Iærarane i Sogn vitnesburd i 
tal for dugleik, flid »dannelse«. Og her kjem dei tvo pædago- 
gar i Jostedal som dei beste i heile Sogn når det galt flid og 
dannelse. Dei hadde 2 for båe deler, medan dei i andre byg- 
der kom like ned til 5%. 

Nokon fast skule hadde det ikkje vore tale um til no. 
Departementet meinte nok at dei måtte få  ein slik skule, men 
det vart ikkje til noko, då. 

Ola Åsestøl søkte avskil i 1850. Då fekk Jostedal sin 
fyrste seminarist. Det var Johannes Hallvardson Vamberg. 
Han hadde som so mange lærarar i Indre Sogn fenge si fyr- 
ste upplaering hjå klokkaren i Luster, Einar Jakobson Fet. 
Johannes Vamberg vart so ei kort tid lærar i Hafslo, reiste 
so til seminariet på Stord, og vart klokkar i heimbygdi. Men 
han derydde alt i 1856, og so vart Hallvard Larsson Fåberg 
klokkar i dalen. 

Hermed trur me å ha skrive det meste av dalen si skule- 
soga for dei fyrste 100 åri. Folk i bygdi vil betre enn me 
kunne skrive um same emnet fram til vår tid. 

Historielaget 6 



Kyrkja i Jostedal. 

I 1330-åri htte kyrkja i Jostedal 12 kyr, men ingi jord. 
Ho vert nemnd »Kirkian i Jostrudall. Presten hadde gar- 
den »Bræidrinn« (Breum) og nok0 i Høgøyum, Vornuvik? 
og Rønnei. 

Segni segjer a t  då dei skulde byggja kyrkja etter Svarte- 
daudeil, hadde dei tenkt å setja henne på ein flate tett ved 
Prestgarden, ein stad dei enno kallar »Kyrkjesteinen«, men 
det dei hadde bygt upp um dagen, vart um natti flytt til ein 
bakke nær ved, og der vart kyrkja bygd. Då dei tok til å 
rydja skogen kring den nye tufti, fann dei den gamle kyrkje- 
klokka som hadde vore i kyrkja fyrr dalen vart øyde. 

Ei slik segn har me mest um alle gamle kyrkja. Her like- 
vel det nye at dei fann den gamle klokka. 

Då dei tok til å rydja dalen ånyo, var det vel nok0 av 
det fyrste dei gjorde å få  seg ei kyrkja. Prest kunde dei vel 
ikkje orka å halde, so for det fyrste, men hjelpa seg med 
prestane i grannegjeldi. Og då vart det vel so at  Jostedal 
vart eit anneks under Hafslo. 

Det vart likevel ikkje so lenge, fyrr dei fekk eigen prest. 
Fyrste kyrkja dei bygde etter Svartedauden var visst 

ikkje mykje tess, korkje i ein måte eller annan. Etter kva 
bisp Neurnann veit å fortelja, sa nokre lagrettemenn frå 
Jostedal i 1656 at kyrkja som då var uml. 100 å r  gamal, var 
til nedfalls, og a t  dei måtte få seg ny kyrkja. Elles hadde 
dei sagt det same alt i 1636. Presten Tøger Jensen tok på 
seg å byggja den nye kyrkja. Dette er vel so å taka at  han 
stod fyre arbeidet, men det var vel helst »Stiftsskrivaren« 
som stod for stiftet si kyrkjekasse, som syrgde for pengane. 
Timberet til kyrkja vart hogge lengst framme i dalen og 

f!øytt i elvi ned til kyrkjeplassen. Kyrkja var ferdug i 1660 
og vart verdsett til 216 rdl. Kyrkja var uml. 20 alne lang og 
ikr. l 1  umfar høg. 

Kyrkja er ikkje nemnd i 1686 då alle kyrkjene i Sogn 
vart ettersedde. Men ho låg so langt unda eller var so ny, a t  
synsmennene har vel meint a t  det var uturvande å reise til 
Jostedal. 

I 1722 då alle kyrkjone skulde verta verdsett, fordi kon- 
gen tok seg rett til å selja dei, vert det sagt um kyrkja i 
Jostedal, a t  ho var ei timberbyggja med tårn og eit lite våpen- 
hus av reisverk, alt tækt med bord. Kyrkja var »temmelig 
vel holden og indvendig smukt malet.« 

Skipet var 16 alne langt og 12 alne breidt, koren 9 og 10 
alne. Våpenhuset var 6 alne i firkant. Kyrkja hadde 120 
sitjeplassar. 

Rekneskapi for kyrkja gjev f å  upplysningar. Det vert 
sagt at kyrkjevergen i 1682 måtte setja nytt tårn på kyrkja 
etter di det gamle var øydelagt av snøskreda. Ikr. 1706 vart 
det laga ny funt og nytt tak yver koren, og i 1706 gjort ein 
ny kvelving yver altaren og elles vølt på ymse anna. Bisp 
Neumann f ann millom anna 5 gamle kravkors av kleberstein 
ute på kyrkjegarden. 

Kyrkja som vart bygd i 1660 er den same som enno står 
på staden. Skulestyrar Bendixen som saumfor lcyrkja skriv 
dette: >Kirken er enskibet, har våbenhus, heit firkantet tårn 
og smalere firsidet kor. Skibet har 3 koblede vinduer på syd- 
siden, l på nordsiden, og koret to lignende på hver side, men 
ingen i østveggen. Tårnhjelmen er tækket med små bord, 
ligeså våbenhuset. Selve kirken med zinkplader. Det hele 
hvidt malet udvendig. Skibet er 12 m. langt og 6 m. bredt. 
Koret 4,24 i kvadrat. Loftet er fladt både i skib og kor. I 
vest er tvergalleri. Langs skibets vegge er inalet rundbuer, 
6 eller egentlig 5+5, og inde i disse felter er der dekoreret 
med slyngende stzngler og ranker«. 

Yver døri står skrive ----»tesen Ravn. Anno 1661. 
(Hans Ottesen Ravn). I tårnet er det fleire bjelkar som tyk- 
kjest å ha høyrt til ei gama1 stavkyrkje. Altartavla er ei van- 



leg »Katekismetavl«. Innskrifti lyder so: ,Er denne Tafle 
skjenket oc forærit Kaupangers kirche Til1 Guds Navns æris 
Ihukommelse aff Erlig oc velactet Mand Gjøde Pedersen med 
sin Hustrue Kiersten Pedersdatter Ao. 1609.« Korleis denne 
tavla er komi til Jostedal, er ikkje godt å segja. Kann henda 
dei i Kaupanger har tykt a t  det ikkje var nok0 større heider 
med å hava eit minne i sjølve kyrkja urn ein mann som var 
korlsjen »Erlig eller velactet«, men ein av dei verste bonde- 
flåarar me har havt i Sogn. 

På preikestolen står årstalet 1626. 
På kvendesida i kyrkja står ein ven stol. Øvst på stolen 

står A.C.D. d.v.s. Anna Chrktensdtr., kona til presten Tøger 
Jensen. På  same stolen er måla S.O.D.R. (Sofie Ottosdtr. 
Ravn), dotter til presten Otto Hansson Rovn og kona til 
presten Henrik Nitter. På ei list som no står yver døri står 
dette: »Gud ver mig sunder nådig oc fri mig fra alt ondt. 
Erlige lofuit Hans Ottesen Ravn. Anno 1695.« På ei glas- 
ruta i nordre vindauga står: »Hr. Henrik Nitter, Sofie Ottes- 
dtr. Ravn,« og i våpenhuset står det på ei onnor ruta: »Sifuer 
Andersen Hammer 1694.~~ Kan henda han har måla kyrkja 
eller på annan måte havt nok0 med kyrkja å gjera. I alle 
høve må han ha vore ein framandkar. 

På kalken og disken som no er står dette: J.A.S - - M.L.D. 
1794. Dette må tydast som Johannes Arbjørnson (Huus) og 
Marta Lawdtr. Det var vel helst so a t  det var klokkaren 
som stod fyre då dei fekk kalken, og millommannen sette 
ofte navnet sitt på det han fekk istand på andre sin kostnad. 
Kan og henda at  klokkaren var den som ytte mest til den 
nye kalken. 

Frå gama1 tid hadde kyrkja dette »inventar«: 
Ein liten kalk og disk av sylv og ein liten kalk av forkylla 

kopar. 
Ein malmstake gjeven av presten Tøger Jensen. 
Eit lite døypefat av messing. 
Ei klokka og ei liti handklokka. 
Ein gamal messehagel. 
Eit randut altarklæde. 

To altardukar. 
Ein gamal bibel og ymse andre bøker. 
Seinare vert det nemnd tvo messigstakar med pipor, ei 

lita tinflaska, og ein god messehagel. 
Etter det som bisp Neumann fortel, hadde dei enno i 

1750 ein sylvkalk, gjeve i 1636 av Peder Ravn, Jens Jensen 
Skive, Hans Grimesen, Anders Madsen, Folkvar Brodersen, 
Jens Mikkelsen, Nils Harbo, Peder Hansen og Hermann Gar- 
mann. Dei fleste av desse var borgarar i Bergen. 

På ein ljosestake står: HER T.Y.G.E.R. J E N S E N : 
A N E .  K R I S T E N S D A T T E R .  

P å  døypefatet står:  »Dominikus Nage1 og Mette Sørens- 
dtr. haver gifvet dette christne-Becken til Aardals Kirke 
1683.~'  Dom. Nage1 var handelsmann i Ardal. Um fatet er 
kome til Jostedal som byte eller som gkve, veit me ikkje. 
Det var ikkje alltid dei hadde so mykje vyrdnad for ei gåva, 
a t  dei let henne vera der gjevaren hadde tenkt ho skulde vera. 

Framfor altarringen ligg eit bjørneskinn. Det høver 
ikkje so verst i ei bygd, der mest alle var bjørneskyttarar. 


