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Fyrr svartedauden låg der jordegods både til prest og 
kyrkja i Jostedal. Det vil segja a t  presten hadde nok0 fast 
til livemåte, og kyrkja nok0 til vedlilkehald. Etter a t  dalen 
hadde lege øyde ikr. 200 år, og jordi hadde kome under 
»Kongen« (Staten) var det inkje a t t  til prest og kyrkja. Det 
var for jostedalene å taka til ånyo. Det var då sjølvsagt a t  
det for det fyrste måtte sokna til ei av grannebygdene, og 
dei valde d% Hafslo. I 1619 vert det sagt a t  »Jostedal var et 
lidet anneks til Hafslo«. 

Som me alt har skrive um fyrr, var det i 1685 at det vart 
tale um å halda eigen prest. 

Me skal so taka for oss dei prestar som me med vissa veit 
har vore i Jostedal. 

l. Michael Nilsson, 

Han var son til presten i Luster, Nils Michelsen, og var 
kapellan hjå faren frå 1618 til han i 1621 vart sokneprest til 
Jostedal. Her døydde han i 1634. I 1624 skriv bisp Påcche 
um han a t  han var »en fin og hæderlig mand«, og bispen 
pålegg kyrkjelyden a »yde ham rettighed av degnemæle«. 
Dette med degnemaele tyder pa a t  presten var både prest og 
klokkar, mot å leiga ein til å segja amen når det trongst. 
Slik var det nok ordna seinarbe og. 

2. Otto Hansen Ravn. 

Ravn kom til Jostedal i 1635. Han var danske, og hadde 
ei tid vore prest i Danmark. Der kom han etter segiii til a 
slå til ein altargjest, og so vart han send til Jostedal. Ravn 



må ha vore ein nok0 brhlynd mann, for i Jostedal slo han og 
til ein altargjest, men her døydde han fyrr  saki vart pådømd. 

Året etter a t  han var komen til Jostedal, vart han til- 
lagd årleg 4 tunner korn av kongetiendi i Vik, Luster og 
Leikanger. 

Otto Ravn døydde i 1652. Kona hans heitte Ane 
Christensdtr. Dei hadde 3 born: Hans som kom til Øvre 
Myklemyr, Sofie som var gift med ein rik bonde i Luster, 
Sjur Olsen Ytri, og seinare med presten Henrik Nitter i 
Jostedal, og so var det Lage Ravn som kom til Venjum i 
Hafslo og var lensmann der. 

3. Toger Jensson 

vart Ravn sin ettermann som prest i Jostedal. Han skriv 
seg Teeocharus Breonus etter prestgarden Breum i Jostedal. 
Dette skulle tyda på a t  det fyrr hadde vore ein Jens, prest i 
Jostedal, men han er det ingen som veit nok0 um. 

Tøger Jensson var f. 1614 og vart prest til Jostedal i 
1652. Han vart gift med enkja etter Otto Ravn, men dette 
ekteskap vart visstnok barnlaust. Frå  1693 var Toger Jens- 
son sjukleg og heldt mest sengi, og kapellanen hans, Henrik 
Nitter styrde då kallet til Tøger Jensson døydde i 1710. Han 
budde då på N. Myklemyr. 

4. Henrik Henrikson Nitter 

vart sokneprest etter Tøger Jensson. Han var f. ikr. 1655 
på Tandla i Gaupne. Faren, Henrik Nitter, var stor gods- 
eigar, det meste åtte han utanum Sogn, millom anna Hauke- 
land um Bergen. Kona hans heitte Elen Andersdtr. Frå  
desse spreidde Nitterætti seg vide um i landet. Ein son, 
Trude, vart prest i Finnmark, Christen vart gastgjevar i 
Solvorn, Jonas hadde ei tid Tandla, men kom seinare til Eide 
i Sogndal: E i  dotter, Kirsten, ser me ikkje meir til. 

Som alt fortalt vart presten Henrik Nitter gift med Sofie 
Ravn, enkja etter Sjur Ytri, og vart ved dette ein velhalden 
mann. Dette gjorde a t  han kunde laga seg etter jostedølene. 
Han må og ha vore ein skjemtsam kar. Etter gama1 skikk 
og vel etter »Kongelig forordning« skulde kyrkjelyden ofra 
til presten kvar storhelg: jul, påske og pinse. Og både prest 
og kyrkjelyd var sjølvsagt samd um a t  skikk og lov måtte 
ein retta seg etter. Men no meinte Nitter a t  dette med ofring 
ikkje var nok0 som folket gledde seg tid, og so fann han på 
råd. Nokre dagar fyrr ei storhelg tok han seg for å klyppa 
u t  ein haug med runde blekkstykke på skap som pengar. 
Desse delte han u t  dagen fyrr storhelgi, og dei ofrande la 
dei nye pengane på altaren, der hr. Henrik samla dei saman 
til bruk neste offerdag, Dette kunde folk fortelja ein prest 
dei fekk seinare, og som ikkje vilde god~ta hr. Henriks pengar 
som gangbar mynt. 

Henrik Nitter døydde i 1724. Enkja flytte til Rønei og 
døydde der. Dei hadde 2 born etter seg: Tøger Nitter, stor- 
bonde på Rønei, og Elen, gift med sokneprest Rachlev i 
Hemnes. 

5. Hans Wingard 

vart Nitter sin ettermann. Han var f. 1686 og kom til Joste- 
dal i 1725. Han var frå  Lolland, Danmark. P 1731 vart han 
prest til Vanelven, Sunnmøre, og seinare kom han til Molde, 
der han doydde i 1758. 

6. Ole Morsing 

vart tilsett som sokneprest her i 1731, men det er uvisst um 
han kom til Jostedal, etter di han er komen burt alt i 1732. 
Han er elles ein heilt ukjend mann. 



7. Hans Frerup. som var verre i si,tt eige hus. Han var gift med Marie Dreyer, 

Han seiest vera frå Kjøbenhavn, men det er rettare å seia 
a t  han var fødd i Bergen og soneson til Jens Hansson Frørup, 
byfut i Bergen. Frørup vart eitt å t  i Jostedal, so kom han 
til Jæren, og seinare til Ulvik, Hardanger, der han døydde i 
1793. Det vert sagt um han a t  han »hadde bispen til mor- 
bror«. Kona hans var Marie Stabel, prestedotter frå Eivind- 
vik. Ho døydde i Bergen 1777. 

K. Eusini~s Wibye 

vart prest her etter Frørup. Han var f. ikr. 1696, og vart i 
1733 sokneprest til Jostedal. Hail var danske, og det tok 
han umlag eit a r  fyrr han kom til Jostedal. I 1738 greidde 
han ikkje å vera lenger i dalen. Han reiste f rå  det heile, for 
til Kjøbenhavn for hjå statsmaktene å f å  eit nytt kall. I 1741 
vart han sokneprest til Klepp på Jæren, og i 1756 kom han 
til Helleland. 

9. Mathias Foss 

var kjøbenhavner og f. 1714. Student f ra  Sorø skule i 1733 
og kandidat i 1741. Same året vart han sokneprest til 
Jostedal. 

Det var truleg meir enn eit tilfelle a t  den 27-årige kandi- 
daten søkte seg til Jostedal. Paul Hansson Egede kom same 
aret heim for godt f rå  arbeidet sitt på Grønland. Me kan godt 
tenkja oss a t  for Foss var Jostedal som eit nytt Grønland. 
Og som god pietist t m t  her hadde han høve til 
& gå Egede siile vegar. Dette var hans fyrste mistak. Joste- 
dal var ikkje nok0 Grønland. 

Me har i hefte 1 og 2 fortalt um det lite pietistiske liv han 
møtte der i dalen. Men det me fyrr  har skrive um dette, gjev 
ikkje nok0 heit bilete av presten Foss. Han hadde ein strid 

og um henne seier bisp Arentz a t  ho var den mest skuldige 
av dei tvo. Ho hadde »opført seg heller som en djevlinde end 
som en mandinde med hugg og slag, stenkast og andet usøm- 
meligtc. Eit sovore liv i sjølve prestegarden skapa ikkje 
vyrdnad korkje for prest eller prestfrua. 

Både bisp og prost hadde lenge visst um dette, og i 1759 
vart det tillyst prosterett i Gaupne, der retten skulde ha fyre 
seg den fordrukne presten Cimber i Luster, og so nytta 
retten høve til å freista å forlike prestefolket i Jostedal. Og 
dei vart forlikte. Men tvo år etter måtte dei halda ny proste- 
rett, og so denne gongen med eit slags forlik. Men året etter 
rymde prestfrua, fyrst til Luster og seinare til Bergen. I 
1763 kom det til ein »frivillig separasjon« mot a t  Foss 
betalte 30 rdl. til kona. Det hadde han nok ikkje råd til, 
endå um han seinare etter pålegg frå  bispen skulde få 50 
rdl. frå presten på Voss. Kona si sag han aldri meir. Etter 
ho kom til Bergen, sat  ho eit å r  i tukthus for tigging. Bisp 
Hagerup fekk henne ut  f rå  tukthuset, og so vart det vel eit 
eller anna fatighus som måtte taka seg av henne. Ho døydde 
i Bergen 1777, 66 å r  gamal. 

Foss og kona hadde havt 10 bor?, men berre 4 av desse 
vart vaksne, ein son og 3 døtre. Ei av døtrene fekk barn 
med ein gullsmed frå  Hafslo, og faren var den som måtte 
sette henne under skriftemal og døypa barnet. På  sine 
gamle dagar hadde Foss ei bramannskone f rå  Luster som 
hushaldar. Og etter som segni seier, var ho alltid på presten 
sitt beste. Medan presten um sundagen stod på stolen, selde 
ho brennevin pa prestegarden. 

Men no var presten både gamal ogtullet .  Og anna var 
ikkje a venta, etter det hail hadde gjenge gjenom. 

Det vart sagt både av bisp og prost a t  Foss ikkje var 
nokon ulærd mann. Då bisp Pontoppidan i ?&-$&a prestane 
pålegg um a gjeva ei skildring av bygdi der dei var 
prest i, var Foss den av prestane i Bergens stift som gjorde 
det best. Ho er  verd å lesa den dag i dag. I samhøve med 
dette skriftet hans vert det og sagt a t  Foss var ein både 



gåverig og lærd mann, men og »svag og meget overtroisk«. - 
Det var Foss sitt usæle husliv som gjorde a t  han aldri 

11. Johan Henrik Lind. 

kom f r å  J.osteda1. Stvresmaktene våga ikkie å senda eit 
ekepar som livde som dei gjorde, til eit anria og betre kall. 

Det vanta ikkje på a t  Foss s ~ k t e  um å koma f rå  Jostedal. . - 

I 1758 søkte han soleis um å verta Anders Dåe i Vik sin 
ettermann som prost i Sogn. Dette t rur  han å ha rett  til 
etter di han var den eldste sokneprest i Sogn. Dessutan har  
han til ymse tider vikariert for andre prestar og elles mil- 
lombils vore prest i Hafslo, Sogndal og Aurland. Då han 
heller ikkje no vart teken umsyn til, t rur han »ufe 
have adskillig av mine fiender a t  tilskrive. der tid efter 
anden har  havt sin f n r n a i p l ~ e  S V  sverte mig for min høie . 
øvri~hed t i l a v e l f e r d d s  spilde, skjønt det er den alrnæktige 
Gud, denne menigheds lemmer og adskillige honnette folk 
andre steder vitterlig, a t  jeg lider uskyldig«. 

Han måte nok lida uskuldig ein mannsalder til, fyrr  han 
slokna. Han døydde i 1792, 78 år  gamal. Han hadde då vore 
prest i Jostedal i 51 år. 

Det som no kjem, har me for  det meste etter 
»Bergens stifts Biskoper og Presier«. 

Han var gardbrukarson f r å  Tveits prestegjeld um Kristi- 
ansand. Han var f .  1757 og vart  kandidat i 1783. Var ei tid 
huslærar, seinare kapellan til lian i 1793 vart sokneprest til 
Jostedal. Her var han til 1800, da han vart sokiieprest til 
Aurland. I 1839 slutta han som prest, men livde til 1853. 
Sjølv seier han a t  det »lykkedes ham så  temmelig at utrydde 
uorden i bygden. Og med Jostedalens hele Kjærlighed og 
efter 8 å r s  tjeneste forlot han deii og kom til Aurland. Her 
slutta han som prest i 1839 og døydde i 1852. 

I 1795 var t  Abel g. m. Christine Pavels, prestdtr. f r å  
Hjelmeland. Dei hadde 9 born. 

Han var f. i Trondheim i 1796. Faren vart seinare prest 
i Hafslo, og mori var Magdalene Trondsdltr. Benkestok av den 
gamle norske adelsætt i Benkestok. 

L i d  vart kandidat i 1797 og vart prest til Jostedal i 1800. 
I 1806 flytte han til Hjartdal, Telemark, der han døydmde i 
1819. Kona hans var dansk og heitte Anne Marie Kuhs. Dei 
var barnlause. Lind og kona gav 100 rdl. som eit legat til 
fyremun for fattige i dalen, og dei skipa og kornmagasin for 
bygdi, og til dette gav dei som grunnfond 20 tunnor korn 
som clei hadde tilgode hjå ymse kyrkjor i Sogn. 

12. Andreas Cordsen 

som vart Lind sin ettermann, var son til ein kjøpmann i 
Stavanger og r^. 1778. Han vart kandidat i 1802 og var so 
skipsprest til han i 1807 vart sokneprest til Jostedal. I 1812 
kom han til Vikedal, men slutta som prest i 1816 og døyiide 
i 1817. Kona lians heitte Anna Marie Anclersdtr. og var f rk  
Lærdal. Cordsen burde vel helst ikkje vore prest. Bisp 
Pavels har høyrt dette um han: »En dag var prediken til- 
lyst, og almueil samlet. Da faldt det presten ind a t  han ikke 
vilde prædike, men lod klokkeren lese en prædiken f r a  kor- 
døren. Det skede, og almuen fandt sig deri. Men cla den gik 
ud av kirken, hadde Cordsen klædt sig av og svømmede om 
i et vand straks udenfor, for alles øine«. 

vart so prest til Jostedal f r i  1812 til 1819. Han var f. i 
Helsingør i 1776 og vart kandidat i 1803. I Jostedalen var 
han prest f r å  1812 til 1819, da han flytte til Lexviken. Sei- 
nare kom han til Holtålen, der han daydde i 1859. Kona hans 
var. Lovise Wiberg f rå  K~benhavn. 



Av dei 5 borni deira var Simon Peter deii eldste og var 
overrettssakførar i Oslo. 

Presten Schjødt var  mykje sjukleg og i sine yngre dagar 
nok0 brålyndt. Det vert fortalt i bygdi, a t  presten ein dag 
kalla paktareli sin ein »krok«. Ja,  men so ha r  eg og ein 
krok å dragast med, svars  paktaren. Ein  f å r  som ein tokke 
av a t  dei kunde t a  det hyggeleg f rå  båe sidor. Sikkert er  det 
a t  Scl-ijødt var ein mykje avhalden mann i Jostedalen. Ser- 
leg vert han umtala som ein rettskaffen mann. 

14. l'etler l'avels Åbel. 

Da Schjødt slutta, var det ingen som søkte Jostedal. Det 
vart då  ordna slik a t  Peder Abel vart sokneprest til Sogndal 
med plikt til og a havs Jostedal til so lenge. Denne skipna- 
den vara i 5 år. 

Peder Abel var f .  1795 i Jostedal, der faren, Ole Åbel, da 
var prest. Han vart student f r å  Eergens Latinskule i 1818 
og vsr t  kandidat i 1821. Hari vsr t  tilsett som prest til  Joste- 
dal i 1822 og og til Sogndal i 1823. Det s&g sjolvsagt nok0 
rar t  u t  at ein so ung ka.ildidat med eiii gong skulde f å  eit kall 
som Sogndal. Det tok seg betre ul, likr l-iari fyrs t  hadde f8tt  
kall. Me kai1 visstriok tenkja oss a t  dct heile var avtalt på 
fyrehaiid. 

Et ter  det me lian skyiia var  Peder Ahel bade med umsyn 
til eksamen og praktisk dugleik eiri av dci beste prestar 
Joatedaleii hadde havt, I 1833 vart hai1 prest til Land i 
Valdres, der han skipa den fyrste »Høiere Almueskole« i lan- 
det. Han var og med i deil tids fråhaldsarbeid. Abel var 
musikalsk, og enda har ikkje jostedolene gløymt a t  han song 
for  ungdomen medan jonsokelderi lyste yver dalen. 

Peder Abel var g. m. prestedotter f r å  Kvikne, Margrete 
Leigh. Dei hadcie 9 born. Åbel dwydde i 1869, 

15. Bernt Anker high 
vart i 1828 Abel sin ettermann som prest i Jostedal. Han 
var presteson f r å  Kvikne og verbror til Abel. Leigh var  f. 
1800 og vart  kandidat i 1828. Same året  vart  han prest til  
Jostedal. I 1834 flytte han til Gausdal, der han var  resi- 
derande kapellan, og i 1841 var t  han sokneprest til Over- 
halden, der han slutta som prest i 1864 og døydde i 1872. 
Kona hans var  kapteinsdtr. Anna Coucheron. Dei hadde 
ikkje born. Leigh var sers vellikt i Jostedal. 

lti. Kjell Aiidreas Hiigge 

var Leigh sin ettermann i kallet. Han var f.  i Kristiania 
1807. Faren var byen sin siste »bedemann«,'). 

Bugge var  f .  1807 og var t  kandidat i 1830. Han var t  i 
1832 kapellan i Urskog og i 1834 sokiieprest til Jostedal. 
Her va r  han til han i 1840 var t  sokneprest til Aurland og 
vart prost i Indre Sogn. I 1846 vart  han sokneprest i Eger- 
sund og døydde i 1888. 

Han var  g. m. ei boildegjente, Christine Jensen f r a  
Høland. Dei vart  gifte i Josteclal i 1836. Dei hadde 3 born. 
I Jostedal vert det sagt  um Bugge a t  han var ;>ein flink og 
elskverdug maiin«. 

var f .  i. Ortnevik 1806 av foreldri major Fasting og kona 
Anna Tuchsen. Fasting gjekk pa skule i Bergen og var t  
kandidat 1832. Var so i mange &r privatlærar i Bergen og 
var i 1840 prest til Jostedal. Her. vart  han til han i 1845 
vart sokneprest til Jølster og seinare til Førde. Slutta som 
prest i 1880 og døydde i 1885. 

Fasting var t  i 1836 g. m. Chistiaiie Torbjørg Erjgh f r å  

* )  beclemann hadde beda til brudlaup, gravferd og ymse anna 
som hadde med det Iryrkjelege å gjera. 



Bergen. Dei hadde 8 born. I Fasting si t id vart  det gamle 
prestehus rive og flytt der det no står. Ogso Fasting er av 
dei som var  vel likt av folket i dalen. 

18. @liristim Bastholm Heltberg 

var prest f r å  Stange og f. 1809 og vart kandidat i 1835. Var  
personel kapellan i Stange til han i 1845 var t  sokneprest 
til Jostedal. I 1853 kom han til Neset i Romsdal, der han og 
vart prost. Kom sistpå til Romedal, der han døydde i 1871. 

Heltberg var g. m. Sabine Herre f r å  Kristiansand. Dei 
hadde 6 born. 

19. Ole Clwistian Rasc,li 

ha r  me skrive um i boki um Hafslo, og det tek me med her: 
Rasch var kjøpmanns son f r å  Kristiania og f. 1809. 
I 1833 vart han kandidat og kom til Luster som huslærar 

hjå sokneprest Fleischer i Luster. Etter kvart  var t  han og 
forliksråd og heradskasserar. I 1853 vart han sokneprest 
til Jostedal. Her vart han i innland og utland kjend som ein 
gjestmild mann som tok seg av dei mange norske og eng- 
elske som etter kvart fann vegen fram til den avstengde 
dalen. Rasch var nok ingen sprakmann i vanleg meining, 
men han greidde seg med den latin som sa t  a t t  f r å  studie- 
dagane. 

Rasch var eit uvanleg godt menneske, alltid elskverdig, 
beintfram og hjelpsam. Vissa fekk dei fatige i bygdi njota 
godt av hans hjartelag. Han livde sjølv på bondevis. 

Preikone hans var beintfram og heldt seg til jordi, men 
ofte med gode døme f rå  kvardagslivet. Ved båra etter ein 
gama1 ven kunde han nok g å  nok0 langt, når  kjenslone fekk 
makt yver han. 

I 1867 vart han sokneprest til Hafslo. Her døydde han i 
1879. Han var g. m. Wilhelmine Dåe som døydde i 1874. Dei 
hadde 3 born. 

20. Andreas Emil Hansen 

var son til ein kjøpmann på Kongsvinger og f. 1837. Han 
vart kandidat i 1864. Same året  vart  han pers.kapellan i 
Gjerstad, Nedenes, og vart i 1868 sokneprest i Jostedal. Her 
vart han t i l  han i 1865 vart prest t i l  Gol, Hallingdal. Seinare 
kom han til Skiptvet der lian og var  prost. Han var g. m. 
prestedotter Anna Sørensen. 

21. Anton Hansen 

var prest her i 1876. Han var son til seminarskulestyrar 
Halvar Hansen og f. 1840. Han gjekk fyrst  lærarskulen i 
Asker og tok so til å studera og var t  kandidat i 1874. Han 
var so ei t id lærar ved høgre skular til han i 1874 var t  
prsekapellan til  Id, og i 1876 sokneprest til Jostedal. I 1883 
vart han sokneprest til Mo, Helgeland, og døydde i 1891. 
Han var gift tvo gonger og hadde 8 born etter seg. 

22. Wollert Johan Lyder Frich 

vart prest her i 1876. Han var son til seminarskulestyrar 
meister David Frich og kona Christiane Jordan. Frich vart  
student i 1863 og kandidat i 1873. Same året fekk han upp- 
moding til å taka  eit prestekall i Amerika, kom attende til 
Noreg i 1882, og etter a t  han ei tid hadde styrt  fleire preste- 
kall, vart han i 1884 sokneprest til  Jostedal. Her var han 
i 6 å r  og kom so til Børsen i 1890. Frich var  g. m. Charlotte 
Stoltz. Dei hadde 8 born. 

23. Juliiis T h e o h r  Bsrresen 

var f. på Lillehammer 1849. Faren var  snikkarmeister. Bør- 
resen gjekk fyrst  »almueskolen«, kom so i latinskulen og 



vart student i 1869 og kandidat i 1879. Et ter  å h a  s tyr t  
fleire soknekall vart  han eit par å r  lærar ved ein millom- 
skule og vart so i 1882 res.kapellan i Aurland. Deretter vart 
han stiftskapellan i Bergens bisped~me og i 1890 sokneprest 
til Jostedal. Her var han i 3 år. og vart  so sokneprest til 
Lom. Børresen var t  i 1887 g. m. Mathilde Stub, prestedotter 
f r& Strandebarni, Hardanger. 

Etter a t  Bøilresen slutta, stod kallet ledig i 3 år. I denne 
ticl var ein Ragnvald Knudsen styrar av  kallet, 

var den nye presten i Jostedal. Han var' E. i Sunnylven, Møre 
1860. I 1881 var t  han student, og etter a h a  vore huslærar 
ei tid reiste han i 1886 til Amerika. Her vart han teologisk 
kandidat i 1887. Kom so alter li1 Noreg, var t  i 1900 tilsett 
i Kristiania Indremisjon, tok i 1902 norsk teologisk eksamen 
og vart i 1906 sokneprest til Jostedal. I 1912 vart han prest 
til Lindiis. 

25. Erik Fredrik Falltenberg 

kom etter Frøese som sokneprest til Jostedal. Han var f. i 
Klæbo 1889. Faren var styrar av lærarskulen i Levanger. I 
1912 vart han kandidat og reiste so til Tyskland og Dan- 
mark for å studera kristeleg og sosialt arbeid. Vart i 1913 
konstituera som sokneprest til Jostedal, han var for ung til 
å vera fast  tilsett, det vart han året etter. Han vart berre 
3 a r  i Jostedal, og vart so sokneprest til  Årdal i Sogn. 

Han seier sjølv um upphaldet i Jostedal a t  han har »ude- 
lukkende gode og lyse minder. f r a  opholdet mellem de høie 
fjelde blandt det staute og livlige fjellfolk«. 

26. John Rognaldsen Rongved 
var  f .  i Haus i 1885. Faren var lensmarin i bygdi. Rongved 
tok artium i 1909 og vart  kandidat i 1914. Aret etter vart  
han stiftskapellan i Ilristiansaiid, og i 1916 sokneprest til 
Jostedal. Her var han i 4 år, til han i 1920 var t  sokneprest 
til Vossestrand, 

27. Johari Oscur Miclielseii 
var f. i 1892. Faren var   misjon=^*. Michelsen vart  student 
i 1911 og kandidat i 1920. I 1923 val% han ordinera til prest 
for  å styra ledige kall og vart same giset prest til Jostedal. 
I 1929 var t  han sokneprest til Voler i Solwi,. 

28. Svein illediiils 
er  fødd i Hol, Hallingdal, 10. august '1897 av foreldre gard- 
brukar og postførar Asle Medhus og kona Margit, f.  Tor- 
lrjellsgard. 

Medhus tok artirtm i Volda 1921, teologisk embetseksa- 
men ved universitetet v%rsemesteret 1928 og praktist teo- 
logisk eksamen haustsemesteret same år. - Den 31. januar 
1930 vart  han utnemiid til sokneprest i Jostedal og vart  ordi- 
nert i Bergen av biskop Hognestad 9. februar s. å. Kom så  
til Jostedal 27. februar 1930 og vart innsett i embetet av 
prost Rødland den 2. mars, fastelagssundag. 

Den 23. februar 1930 vart han gift med Sigrid Nøkleby, 
f.  15. desember 1902 i Jevnaker på Hadeland. Ho tok opp 
arbeidet for sjukerøkt som ei tid hadde lege nede, og i dei 
siste å r  ogso for sundagsskulen. - I hans embetstid vart det 
at ter  aktuelt med frasa1 av plassane under prestegarden, 
plan for  nye uthus og paktarbustad var t  lagd til rettes. 
Jordvegen vart mykje utbetra ved nye solide gjerde og ny- 
dyrking og elvebygnad. - Hans embetstid i Jostedal vart  og 
i okkupasjonstidi med all den spaning og strid som fylgde 
med den. Men Jostedal vart i denne tid ein freda plett, her 
var ingen tyskarar, angjevarar eller tyskargjenter. So her 
leid ingen skade p i  liv eller eigedom - direkte. Folket heldt 
saman ogso nasjonalt. 



Lensmenn. 
Kor lenge det har vore lensmenn i bygdene veit me ikkje. 

Men dei vert nemnde alt i millomalderen. Det er elles uvisst 
um dei i den tid hadde det same å gjera som seinare. 

Lensmannen vert som oftast kalla bolidelensmann, truleg 
for å skilja han f rå  den store lehnsmannen (Lehnsherren), 
og kan henda ogso fordi lensmannen i det fyrste måtte vera 
jordbrukar. I seinare tider fall dette burt. 

Ein må vel tru a t  lensmannen i bygdi vart sett på som 
nok0 større enn ein vanleg bonde. Og dette kunde nok f å  
ein til å taka umbodet. Elles var  det fleire fyremuner med 
å vera lensmann. Dei 3-4 rdl. han hadde i årsløn var det 
minste, men det å vera skattefri gardbrukar vog meir. 

Det var elles ikkje alt som var so gildt for lensmannen 
heller. Han var tenar både for  f u t  og skrivar, og yrket som 
laupargut for desse gav ikkje ein byrg bonde nok0 å kjenna 
seg stor av. Verst hadde han det vel når futen sende han 
avgarde for  å stemna ein bygdemann, ofte av hans eigi ætt, 

for skatt eller for eit eller anna gale vedkomande hadde 
kome burt .i Ved slike høve var det ikkje alltid godord som 
møtte rettens mann når han kom til gards. 

Det seier seg sjølv a t  ein lensmann i bygdi fyrs t  og 
fremst måtte kunna styra seg s j ~ l v .  Dette var ikkje so lett 
å liva etter. Det var ofte a t  den »overflødige drukkenskap<< 
kom i vegen. Og som ein vil sjå under det som er  skrive 
under gardane, hende det ogso her i dalen a t  lensmannen 
gløymde kven han var. 

Ein lensmann i gamle dagar turvte ikkje å vera tyngd 
av lærdomen, og var det heller ikkje. Med skrive- og lese- 
kunsti var det heller ikkje rart. Som oftast hjelpte han seg 
med signet og bumerke til underskrift. So fjerre brevsynt 
miitte han likevel vera a t  han kunde stava seg gjenom eit 
skriv f r å  f u t  eller skrivar. 

Det vart  sagt i 1619 a t  Jostedal då var  »et lidet anneks 
til Hafslo. Det var ogso tingstaden for  Jostedal den tid. 

Ein skulde difor ha venta a t  dei og hadde lensmann 
saman med Hafslo. Men det syner seg a t  dei alt i 1611 har  
eigen lensmann i bygdi. Men han e r  truleg og den fyrste. 

Um dei fyrste lensmenn kan me ikkje seia kor lenge dei 
hadde dette umbodet. Me må difor taka dei ined etter kvart 
me ser dei nemnd fyrste gongen. Og so kjem fyrstemann: 

1. Knut Anderson Åsen i 1611. 
2. Daniel Kreken f rå  1622. 
3. Torstein Espe i 1646. 
4. Sjur Paulsson Kruna 1650. 
5. Knut Nedrelid 1690. 
6. Ola Andersson Åsen til 1705. 
7. Anders Olson Åsen f ra  1706. 
8. Sjur Andersson Åsen til 1734. 
9. Tøger Ottoson Snetun til 1760. 

10. Otto Tøgerson Snetun f rå  1760 til 1768. 
11. Lars Tøgerson Snetun f ra  1768, død pa Kronen i 1795. 

No ser det u t  so a t  det ingen jostedøl var som vilde 
vera lensmann i bygdi, for no fekk dei lensmann 
saman med Luster. 

12. Hans Urdal Bringe vart i 1808 tilsett som lensnqann 
i Jostedal, og etter han kom sonen 

13. Ola Hansson Urdal i 1816. Han budde i Sandvik, 
Gaupne. 

14. Lars Rasmusson Fåberg lroin ctter Ola Urdal i 1850 
til 1881. 

15. Hermund Tvedt f rå  Bøfjorden. Han var sersjant og 
lensmann i Jostedal. Han hadde umbodet til 1913. 

16. Lars Stølen, f .  i Jostedal. Han gjekk befalsskulen 
i Bergen og var lensmann f r å  1913 til 1938. 

17. Anders Fosøen, f. i Jostedal. Han har  gåt t  fram- 
halds- og handelsskule. Var so 14 å r  lensmannsfull- 
mektig i Luster, til han i 1938 vart lensmann i 
Jostedal. 



Heradstyret. 

So lenge landet vårt va r  eit f r i t t  land, kann ei segja a t  
bygdene hadde sitt styre i heradstinget. Saker som hadde 
med heile bygdi å gjera, var t  avgjorde på tinget. Men etter 
me miste vårt sjølvstende, og helst etter a t  kongane tok seg 
einevelde, vart det heilt til inkjes med bygdene si t t  sjølv- 
styre. Det var kongen som gjenom sine embetsmenn styrde 
det heile. Visstnok var det so a t  »almuen« skulde takast 
med på råd i ymse høve, men dette fekk likevel lite å segja, 
embetsmennene fekk både bukti og båe endane. 

I dette vart det likevel ei vending då me i 1741 fekk den 
fyrste skuleskipnaden, og i 1755 med lovi um fatigstellet. 
Med båe desse lovene fekk bygdene som eit slag sjolvstyre, 
med di at der at tåt  embetsmannen og skulde vera med menn, 
valde av bygdefolket sjølv. Men det vart framleis embets- 
mennene som hadde mest å segja. So fekk me i 1814 vår 
grunnlov, som tok burt det meste av kongemakti, og dermed 
skulde og embetsmennene h a  mist det meste av s i  makt. 
Men slik var det nok ikkje. Heilt fram til 30-åri var t  alt 
mest med det gamle. Men då var folket vårt vorte so fjerre 
vake, a t  det ikkje lenger let seg gjera å lata det g å  på gama1 
vis. Det måtte koma eit umskifte, og det kom med »For- 
mannskapslovi« av 1837. Det e r  f r å  denne tidi me må rekna 
bygdene si t t  sjølvstyre, og bygdi si  soga i so måte f å r  me 
ved å fylgja heradsstyret si  verksemd nedyver til vår tid. 

I røyndi var eit umgrep som herad ukjent millom folket, 
då me fekk formannskapslovi. Det syner og sjølve namnet 
på lovi. Formannskapet er  då berre ein part  av herads- 
styret, og ikkje styret i det heile. Heradsnamnet var gløymt, 
men me hadde eit anna namn f r å  kyrkjeleg skipnad: preste- 
gjeld. Og det var dette umgrep dei hadde for augo, dei som 
gav lovi. Nokon verdsleg skilnad bygdene imillom hadde me 

ikkje, når ein ikkje ville bruka skipsreide-namnet. Dette 
var nok mykje gamalt, men likevel lite kjent mellom folk. 
Og det hadde dessutan so ofte vorte skipla f ram gjenom 
tidene. 

Til Marifjøra skipreid låg til umlag 1660 ogso Jostedal. 
Seinare vart  Jostedal lagd til Luster. 

Når dei soleis ikkje hadde nok0 namn på bygdi som eit 
verdsleg samhelde, fann dei på å bruka det franske namn 
kommune, og styret  vart kalla kommunebestyrelsen. 

Seinare kom folk etter a t  me likevel hadde eit gamalt 
namn, herad, og dette nainnet er  etter kvart kome i bruk og 
segjer det det skal segja. 

Heradsstyret hadde fyrste møtet sitt  1. september 1838. 
So segjer den eldre møteboki. Dette må vera gale, for  for-  
mannskap og resten av heraysstyret, i alt 12 mann, er  valde 
før. Presten Kjell Bugge møter som ordførar, og Lars  Ras- 
mussen Fåberg som varaordførar. Tredjemann i formann- 
skapet var Rasmus Hansson Hellegard. 

Det var ikkje store saker heradsstyret hadde fyre  seg dei 
fyrste åri. Ei  av dei fyrste var spursmålet um å yta  nok0 
til dei som hadde lide skade ved brannen på Vikøyri. Herads- 
styret sa  som sant  var a t  det som heradsstyre ikkje hadde 
høve til å yta  noko, men dei vilde kvar for seg freista f å  nok0 
ytt  privat. På  den måten fekk dei inn 10 spd. 20 skill. 
(kr. 40.60). 

Neste sak var ein søknad f r å  Ole Døsen um å f å  skipa 
eit gastgjeveri på Rønnei. Til dette vart svara: »Ordføraren 
skal på den kraftigste forestilling søke om befrielse fo r  a t  e t  
sådant andragende indvilges til f a re  for andres sedelighed«. 

Til same møte var det kome skriv f r å  Bibelselskapet i 
Bergen med tilbod av biblar for billeg pris. 9 av heradssty- 
ret  sine medlemer nytta dette til å kjøpa kvar sin. 

Heradsstyret var ikkje heilt nøgd med ordforaren sin. 
Dei tykte han var for raust på handi. Soleis nytta han for  
ofte snarbod når  posten skulde førast til Marifjøra. »2 mann 
i skyss f r å  Rønnei til Marif jara var  ein mann for mykje,« og 
elles nytta han for ofte s~iarbod. 



Bugge tylrkjest elles ikkje å ha vore rette mannen til å 
vera fyrste ordføraren i bygdi. Han som dei andre vanta 
raynsla. Presten var elles sjølvskriven som formann både i 
skulestyret og i fatigstyret, og for begge desse var han og 
kassestyrar. No hadde han og vorte rekneskapsfoirar for det 
sei;? elles vedkjem heradet. Og det var ikkje sagt presten 
var nokon meister i rekileskapsførsle. Det synte seg å vera 
ymse ugreie med dette. I 1840 vart gardbrukar Lars Ras- 
iriussen FAberg ordførar, og han klara seg vel so godt som 
fei-manilea. Han var vel og den tid den mest skriveføre 
rilann i bygdi, kan heilde med Lars Jonsen Nedrelid som like- 
Bann. Esrs vart ogso varaordførar. 

I deira tid kom upp spursmålet um ny preshåning, og 
det var ei stor sak for den tid a vera. Staten hadde ytt 400 
dalar (kr. 1600) til vanhuset. Ved dette høvet lærde joste- 
dølene, ilin dei ikkje visste det fyrr, a t  aet billegaste jamnast 
vert det dyraste. Son1 me seinare skal sjå måtte bygdi byg- 
gja nye prestevåniligar alt i 19.35. Bjgdi kunde ikkje yta 
peiigar til dette fyremål, men tok p% seg % skaffa trevyrke 
og anna som til skulde og køyra det fram til byggjestaden. 

For. =ed det ssme skal me lier taka med alt det me har 
fcnne um presthuset. Då dri i 1905 måtte til med a byggja 
ilytt presthus, vart det sagt uin det gamle vånhuset a t  det 
:)ligger nu tungt og trykket med liten adgang til sol og lys 
nede i den store fjellkjel omkring kirken indeklemt mellem 
kirken og fjnset.c No skulde den nye våning flyttast til 
Magasinhaugen. 

Saine aret dei bygde nytt presthus på Magasinhaugen, 
vart det og tala um å byggja ny kyrkja. Alle rette vedko- 
inande meinte a t  kyrkja var mykje for liti. Men heradsstyret 
var usamd i dette. Og her fekk dei god hjelp av »Foreningen 
til Fortidsmerkes Bevarelse«, som sa at  det gjekk iklrje an 
å riva ei so gama1 kyrkja. So vart det tale um tilbygnad av 
sakresti og hus for konfirmantane. Men heller ikkje dette 

vilde heradsstyret gå med på. Til vanleg var kyrkja meir 
enn stor nok, og når eiil nytta lemen betre og dertil hadde 
»taburetter« til å setja inn langs stoleradene, so var kyrkja 
stor nok ogso på storhelgedagane og på konfirmasjons- 
dagane. Og det vart nok til det, a t  bygdi her fekk det som 
ho vilde. Bygdi hadde lenge før kjøpt 1 1 1 , -  av kyrkja hjå 
Hans Hellegard for kr. 420.-. Deil eine halvdel åtte Tøger 
Kronen, og det gjekk nok ei tid fyr r  heradet fekk kjøpa den 
parten. 

Me har fyrr  skrive iloko um skulen frå  deii fyrste tid. 
Her skal me taka mecl eit og anna frå  nyare tid. 

Lovi av 1741 sa at det n a t t e  vera minst ein fast  skule i 
kvart prestegjeld, men det gjekk mange a r  fyrr dei kom so 
langt i Jostedal. Likeeiiis var det rned lærarjord som og var 
påbode. Det var alltid .;dalens naturlige beskaffenhedcc som 
var i vegen. Mei1 lovi av 1863 var ikkje å korna forbi. Det 
måtte koma skulehiis i kvar krins. Og frå  70-åri og fram- 
etter kom det skulehus i Kyrkjekrincen, Sperle, Kreken, 
Mjelværdalen, Nibygdi og ICrunedaleil. Til det siste vart 
nytta det gamle Magasinlius. 

Det er. uråd a finna nok0 um kor* bygdi tok peilgane fra  
i det fyrste. Men etter kvart kjem det fram a t  det nok var 
Kornmagasinet som var den gode kjelda det hadde å hjelpa 
seg med. 

Heradet si møtebok er ikkje soleis førde a t  ein kan sja 
kva heradet ytte til skulestellet. Fyrst i 1573 er det sagt at 
det til skulen var ytt 53 spd. 4 ort  og 22 skill. (Hkr. kr. 216). 
I 1890 kr. 723.90 og i 1915 var det kome ~zpp i kr. 1715.-. 

hrIe har fyrr sagt a t  det drygde nok0 lenge fyrr det vart 
lærarjord i Jostedal. Men i 1905 vart det kjapt ein part  av 
Øvregard som låg under prestegarden, for kr. 1600. 

Elles fylgde skulestyret mecl so best det kunde. Det vart 
løyvt til kveldskular og framhaldsskular, og i 1908 til ein 
» husf lidsskule« . 



Fattiystellet. 
I 1755 fekk me ei ny »Forordning« um fattigstellet i 

Bergens stift. Den vart møtt med stor uvilje umkring i byg- 
dene, men i Jostedal tykkjest dei å lia teke det med sømeleg 
tålmod. Det som folk hadde mest imot, var det a t  legdshald 
vart påbode. 

Fyrr reformasjonen hadde det vore slik a t  bøndene fekk 
av korntiendi i bygdi, Bondeliiten dei kalla, og det skulde 

bygdi ha til å hjelpa dei fatige med. Ved reformasjonen vart 
Bondeluten delt millom konge, prest og kyrkjehuset, dermed 
hadde dei fatige ikkje annan veg å gå enn å taka til tiggar- 
staven. Og folket vande seg til å gjera for dei fatige i bygdi 
det dei kunde, men det var heilt friviljug. Men når uåri kom, 
og kvar hadde nok med seg, vart det meir enn ille for dei 
fatige. Og so var det me fekk legdshaldet. 

Det var ikkje fyr r  i 1864 me ser nok0 som likna eit fatig- 
budsjett i ileradsboki. Det var då utlikna 296 legdsvikor, 6 
tunner korn a 4 spd. og 47 spd. kontant, alt utrekna i pengar 
kr. 355.-. Det minka etter kvart med legdshaldel;. I 1900 
syner fatigbudsjettet ei utloga av kr. 1051, herunder 52 
legdsvikor. 

Det er ein ting som har undra oss ved å gå gjenom desse 
budsjetti, og det er a t  det aldri vert nemnd nok0 um spe- 
dalske. Dette i motsetnad til korleis stoda var i dei fleste 
soknebygder me kjenner til. Var Jostedal fri  for denne sjuk- 
domen ? 

I samband med dette kan me nemna a t  styresmaktene 
ein gong gjorde framlegg um at  det måtte gjerast nok0 for 
å møta ein annan smittsam sjukdom, men til det svara 
heradsstyret a t  ein slik sjukdom var ukjend der i dalen og 
trudde heller ikkje a t  den vilde koma. Dei meinte vel at 
klima i bygdi var for godt til det. Men ved eit anna høve 
kom det same klima i vegen. Det var spursmål um å f å  ein 
landbruksskule for Sogn. Då svara heradsstyret a t  »klimaet 
i denne dal er slik a t  man neppe kan tenke sig a t  de kund- 
skaper man fikk ved en slik skole var anvendelig for dette 
prestegjeld.« 

Heradskasse. 

Frå  det fyrste hadde bygdi ingen heradskasse. Dei hadde 
havt det slik som dei andre bygdene i Sogn at  når nok0 
skulde gjerast utanum skule- og fatigstellet, so sende dei 
rekningi til amtet som let futen krevja det inn saman med 
dei andre skattane. På denne måten kom amtet til å stå i 
forskot for bygdene i lengre tid. Men i 1855 sa amtet ifrå 
a t  no måtte det vera slutt med dette, og kvar bygd skulde 
og ha ei heradskasse. Heradsstyret sa »at for tiden hadde 
bygden ikke råd til dette, men dersom de andre bygder rettet 
sig efter amtet sitt pålegg, fikk vel Jostedal gjøre det 
samme.« Og so gjorde dei vedtak um å yta 35 spd. som 
»grundfond« for heradskasse, utlikna på matrikulen, som 
heile bygdi utgjorde 59 skyddalar. Det vart ikr. kr. 2,40 
på skylddalaren. I 1870 var heradsskatten utlikna med 
kr. 299.70 som i 1900 var auka til kr. 1224.-. 

Det største hende for dalen var då det i 1874 av stat og 
amt vart løyvt kr. 20.000.- til »vei langs Jostedalselven«. 
Meir får  me ikkje vita um dette f rå  heradsboki. Men verk- 
naden av dette tiltak få r  ein som ein tanke um, når ein ser 
a t  det etter kvart vart 7 landhandlarar i bygdi, sjølv um 
dette ikkje er det beste døme på framgongen. 

Um vegane i bygdi elles er det lite å finna i heradsboki, 
helst når ein ikkje er meir kjend med bygdi enn me er. 

Gjenom møteboki til heradsstyret får  ein som ein tanke 
um a t  bygdi f rå  1910 og frametter sat nok0 tungt i det. Men 
det er grunn til å vona a t  bygdi seinare har kome seg 
upp att. 

Når ein har gjenge gjenom heradsstyret si møtebok for 
dei mange år, kjem ein til å festa seg ved einskilde ætter som 
har vore dei førande i bygdi f rå  den fyrste tid av herads- 



styret si verksemd. Utan a t  me t rur  å gå nokon for nær må 
ine neinna 3 &ter som har merka seg ut  framuni dei andre. 
Dei er f rå  Faberg, Ormbergstølen og Nedrelid. Ved å sjii pti 
ordforarlista vil ein sanna dette. 

Justedalens kortelige Beslcrivelse. 

4 v  presten Mathias Foss. 

Evoraf Jzistedelen engcntlig haver sit Navn, kan man ei 
tiliorladeiig givc i~cge:l Efterretning om. Dog folmenes, a t  
det er et coiltiaherct Ord, enten deraf, a t  det skjzrer ind udi 
en lang D2! f r a  S~ektlnten, og saalecles er nzvnet Inderste 
eller Indrc Dal, eller formedelst f let extenderer sig yderst i 
Nord, og ssaledes er kaldet Yderste Dal ag nu Jystedal*). 

Veien til clenne Dal laber f r a  S ~ e k a n t e n  pa tvende Steder, 
begge til Llncls: clen ene f r a  Lystera Hovedkirke, den anda j  
fra Goaliix I\.~icc-ii cnder Lysters Præstegield, saa at, @aa 
hvilken af disse Kanter inan vil, kan man reise til denne Dal; 
clog inaa rna?? f ~ r s t  pessere Lysters Przstegield een god Miil 
og tre Fjerdinger igiennem, førende man kominer til dens 
Grændser, og det saaledes: 

Fra Lysters Novedsogn til en Gaard, hedder Kilen, e r  
een Miil gariake slet og jevn Vei; f r a  Kilen maa man fare  

) Hvad Farfatteren inelder om Navnets Etyinologie, er neppe rig- 
tigt. Naai* mai1 i Frimans Sergenske Pundatser 2 D. S. 207 f f .  

filider i e t  Brev af 1625, a t  Stedet kaldtes L j u s  t e d a l, ledes 
iiian til a t  troe, det kommer af Ljuster eller Lyster. som er 
Naboesognet. 

over et maadeligt Field, kaldet Storhougen, som er t r e  Fier- 
dinger langt, hvorovenpaa boe tvende Jordemænd under 
Lysters Gielcl beliggende paa tvende separate Gaarder, paa 
en Distance af Miils Længde imellem hver, hvoraf den 
første kaldes Øvre-Vigedalen, den anden Nedre-Vigedalen, 
f r a  hvilken sidste falder Veien ned ad til Justedalen; og 
strax, hvor denne sidste Gaard under Lyster slutter med sine 
Lodter og Lunder (d. e. Skov og Mark), begynde Justedalens 
Grændser, nemlig ved et Sted kaldet Størkhellen, et almin- 
deligt Hvilested, hvor dette Steds Indvaanere, hvad heller 
de reise til eller f r a  Lyster, hvile sig gierne, før de sætte 
over dette Field eller naar de k o m ~ ~ e r  derfra, eftersom der 
er en liden beleilig Plads eller Flek baade for deres Heste a t  
bede og sig selv a t  recreere; thi har  Naturen saalectes dannet 
det, a t  der er  som en hvælvet Muur under Fieldet paa det 
Sted med rindendes Vanct, a t  de baade der kan søge Ly mod 
Uveir og forfriske sig, som de og gierne pleie a t  spise der af 
den Mad, de paa Veien tage med i deres Skræpper, før de 
reise længere. Og er det venteligt, a t  dette Sted af den Hvile, 
Folket tager sig der, haver sit Navn Størkhellen. Men er 
a t  r n ~ r k e ,  a t  man ei kan reise denne Vei især ined Heste, 
uden f r a  imod St. Hailsdag til imod Mortensda,g, formedelst 
det liaarde %'eir, der falder paa dette Field med Snee og 
Drev i en overflødjg M ~ n g d e ;  dog naar man desformedelst 
kan komme til a t  fare  den, er den baade den bedste og mage- 
ligste Vei til Søen, ligesom man og langt snarere og uden 
Fare kan reise den ireinfor den anden Vei, som løber til 
Goupnen. 

Denne anden Vei fares f r a  Goupne Annex saaledes: F r a  
Gaarden Rønne, hvortil man lægger i Land, og til Gaarden 
Leiremo er en god og slet Miil. Derfra til Gaarden Alsmo e r  
en halv Miil imeget tung, b e s v ~ r l i g  og farlig over en stor 
Aas, hvorhos Jristedalens Grcender tage sin Begyndelse, 
nemlig ved en liden slet Flek kaldet Hellelno-Øjene. Der 
tage dette Steds Opsiddere sig ligeledes, som ved Størkhel- 
len, Hvile, f m  de reise ind i Prczstegieldet eller derfra til 
Søen, eftersom der findes Græsgang baade for deres Heste 


