
 
 
Dette er en fortelling om og av  Thormod Tolleivson Gilje (Vaaland)f. 23.08.1833, på 
husmannsplassen ”Juabakken” på indre Gilja.  
Hans historie, gir et unikt samtidsbilde av levekåra for fattigfolk på Gilja i tida  1833 – 1860. 
Stedsnavn som kan knyttes til hans far og som fremdeles er i bruk på Gilja er ”Todleiliå” på 
Giljastølen der han  hadde en slåttetteig som var av stor betydning for det vesle 
husmansbruket. Likeens en uvanlig steinrik teig på Gilja som bærer navnet ”Todleihaien”, 
minner om en utkant som andre ikke brukte og som Tolleiv Tormodson, derfor fikk bruke. 
 
Tormod dro ut fra Gilja og ble gårdbruker først på Mariero så Våland og til sist Karl Nymanns 
Gard. Han ble en aktet mann og var således Fattigforstander i Hetland og i flere år styrer ved 
Stavanger Meieri. 
 
Tolleiv, Tormods far var den som først slo seg ned på  ”Juabakken”. 
Han var fødd på Gilja 1804 og døde 05.03. 1884. 
Han ble gift 07.04 1833 med  
Anna Toresdatter Øvre Espedal f. 1806 i Øvre Espedal 
 
Barn: 
1)Tormod f. 23.08.1833. d.25.07.1918 Bosatt i Stavanger. Gift med Karen Torsteinsdatter,   
   Øvre Espedal, f.20.11.1839. d.29.04.1917.          
2)Tore, f.24.09.1835.               d.23.07.1917.  
3)Marta Taletta f. 04.04.1838  d.21.11.1918. 
4)Anas  f.15.07.1840               d.09.03.1916. 
5)Rakel Maria, f. 23.06.1842  d.11.10.1910. 
6)Anna Taletta f. 11.10.1844  d.05.05.1917.  
 
Husmannsplassen Juabakken ble utskilt fra alle bruka på Gilja ved tinglysing 26.09.1868 og 
fikk Bruksnummer 2. 
 
Denne fattige husmansplassen er på grunn av fallrettar i dag et av de beste bruka i bygda.  
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En Livshistorie. 
Jeg Thormod Tollefsen Vaaland er født paa Gaarden Gilje i Fossand Sogn i Høgsfjord. Min 
Fader var Søn af en Gaardbruger på Gilje som ogsaa hedte Thormod. 

Min Fader blev Moderløs da han var kun 1/2 Aar gammel. Hans Fader giftede sig 
igjen, men levede ikke lægnger end til min Fader var 6 Aar gammel.  Han var da baade Fader- 
og Moderløs. Stedmoderen giftede sig igjen strax, og saa maatte Børnene ud. Min Fader blev 
udsat til en slægtning paa Gaarden Rage eller Rai, i Høle Sogn. Han modtog den Smule Arv 
han fik efter Forældrene, som bestod i noget simpelt Husgeraad, som efter den Tids Skik ble 
af Skifterettsn udloddet til Børnene.  Denne Arv skulde benyttes som Opfostringsbidrag, og 
saa snart han kunde gjøre nogen Nytte som ærindsgut og især til at gjæte og passe Kreaturene 
skulde han be nyttes dertil. 

Han begyndte saa at sige strax paa Gjætlebakken med Faarene og fortsatte hermed til 
han var 16 Aar gammel.  Han fik saaledes ikke Anledning til at lære nogen Ting, hverken 
Gaardsarbeide eller noget andet.  Skole var der stort ikke. Man lærte Børnene at læse indenad, 
og lidt Udenadslæsning i Katekismen og Pontoppidans Forklaring, saa meget at de kunde 
klare sig for Præsten naar de skulde gaa til Konfirmation.  Skrivning og Regning var det  ikke 



Tale om for almindelige Børn.  Han blev konfirmered i sit  16 Aar med yderst tarvelige 
Kundskaber. 

Da han var 17 Aar, hyrede han sig til Gaardsdreng paa Gaarden Haaland i Frafjord.   
Nu skulde han egentlig begynde at lære Gaardsarbeide, hvilket ogsaa blev meget tarveligt, da 
denne Gaards arbeide som de fleste Andre Gaarder paa disse Kanter, fornemmelig bestod i at 
gaa i Marken om Vinteren at hugge Brændeved og skaffe hjem Hø fra Markeslaaterne.   Om 
Vaaren at spade op Ageren, Pløyning brugte man ikke stort i den Tid.  Saa at læsse Gjødsel 
som de brugte paa Agrene.  Om Sommeren var det at slaa, især Markeslaatterne med 
Støtaavet.  Saa atter om Høsten at skjære Kornet og tildels bære Kornet paa Ryggen tildels 
kjøre for at faa det i Hus.  Saa at tage op Poteterne.  Derefter begyndte Tærskningen med en 
saakaldt Tust, dette varede almindelig henimod Jul.  Paa denne Gaard tjente han 
sammenhængende i 8 Aar med Undtagelse af et Aar som han var paa Gaarden Frafjord.  Han 
blev afholdt som en godslig og tro Tjener, men med smaa Evner.  Hans Løn i denne Tjeneste 
var 8 Sp. Aarlig foruden Mad og Klæder.   

Nu giftede han sig. 
Min Moder som hed Anna Thorsdatter, var ogsaa et Faderløst Barn, da hendes Fader som hed 
Thore Thorsen, og var Husmand i Øvre Espedal, døde da hun var mellom 1og 2 Aar gammel. 
Han efterlod Enken som ogsaa hedte Anna, med næsten ingenting til sit Livsophold.  Hun var 
en gudfrygtig og strævsom Kvinde saa at hun klarte sig noksaa bra igjennem med sit Barn, 
uden nogensomhelst offentlig Hjelp.  Hun flyttede fra Espedal til Gaarden Kommedal i Fraf 
jord, hvor de havde Slægtninger.  Her opholdt hun sig hele Tiden til min Moder blev voxen.  
Hun fik Tjeneste i samme Hus og var der hele Tiden, og hun ansaa dette Hus for sit Hjem, 
ligesom de ogsaa ansaa hende som sig tilhørende.  Hun havde meget gode Evner til at lære at 
læse og forstaa det hun læste.  Lærte mange vakre Salmer, læste meget i Bibelen, lærte ogsaa 
en Smule at skrive og var ved sin Konfirmation en af de flinkeste Konfirmanter, saa at hun 
ved sin Forstand og Svar paa Prsestens Spørgsmaal vakte almindelig Beundring.  Og det 
bedste af alt var at hun ogsaa samvittighedsfuldt søgte at anvende paa sig selv det hun lærte, 
saa at hun kunde finde Sandheden. 

Da der i hendes Ungdom foregik en Vækkelse, var hun en af de første som blev vakt, 
til en mer end almindelig randsagning af Guds Ord, og kom efter megen Kamp til Liv og Fred 
med Gud ved Troen paa sine Synders Forladelse ved Jesu Christi Frelse og Forsoning. 

Da de nu var gifte og skulde begynde at sætte Fod under eget Bord, saa det noksaa 
vanskeligt ud. 

Han havde ingen Ting lært af noget slags Haandværk, hvorfor han kunde fortjene 
noget til at underholde en Familie. Tanken faldt derfor paa at faa bygsle et Stykke Udmark, 
som paa den Tid var den almindelige Maade for Fattigfolk at begynde paa. Saa forhørte de 
sig, og han søgte saaledes tilbage til Gaarden Gilje, hans Fødested, og fik her Løfte paa et 
udyrket Stykke i Udmarken tæt ved Grændsen, hvor der var meget urydligt, da der var en 
Masse af stor Sten, og saaledes meget og møisommeligt Arbde førend det kunde give noget 
Indtægt til Livsopphold.  Betingelserne var at han skulde svare en aarlig Afgift til hver Mand, 
da Jorden var fællss Eiendom.  Afgiften bestod i Arbeide visse Dage i Aannetiderne. 

Men nu gjaldt det først og fremst at faa sig et Hus paa Bygslestykket.  Dette blev 
noksaa vanskeligt.  Han havde rigtignok sparet sammen nogle Daler af sin tarvelige Aarsløn 
som Tjenestedreng, og hun havde ogsaa sparet sig sammen nogle faa Daler.  Den gamle 
Bedstemor ønskede ogsaa helst at følge Datteren til sit nye Hjem, hun havde ogsaa sparet 
nogle faa Daler sammen, og saaledes reiste de til Gilje og fik her kjøbt et gammelt Hus efter 
nogle gamle afdøde Folk, som de vilde forsøge at sætte paa sit udyrkede Husmandsplads.   

I dette lille gamle Hus, der blot bestod af en Stue og et lidet Kjøkken av Bindingsværk 
blev jeg født den 23. August 1833 medens det endnu stod paa sin gamle Grund. 



Da dette Hus skulde nedrives og flyttes, befandtes det at være saa raaddent at 
Tømmermændene erklærede at det var umulig at faa det op igjen til et beboeligt Hus.  Det var 
nemlig panelet med Bord indvendig saa man ikke kunde se Tømmeret som var ganske 
raaddent.   

Nu stod man der. Det lille Forraad man havde sparet sammen, var lagt i det gamle Hus 
og lidt Bygslepenge var og betalt, men Hus kunde der ikke blive af det.  Det Forslag blev 
fremsat at han fik forsøge hos samtlige af Gaardens Eiere om at faa hugge i hvers Skov en 
Tømmerstok, og saa faa lidt paa Kredit, saa kunde det blive en Stue alligevel. 

Dette blev gjort og det lykkedes saa at man fik tømre op en liden Stue ikke høiere end 
at en voxen Mand maatte bøie Hovedet under Bjælkelagene.  Til Kjøkken blev opsat gammelt 
Bindingsværk og tømret imellem af det gamle raadne Tømmer av den gamle Stue.  Til Gulv 
og Loft brugte man det gamle Loft,og Klædning indvendig fra det gamle Hus. Men hele 
Kjøkkenet var aabent uden Gulv og Loft. Man fik saa mange gamle løse Bordstumper til 
overs, som  man kunde feste paa Bjelkelaget i Kjøkkenet saa at man kunde gaa op en simpel 
Trappe ind paa Loftet over Stuen.  Nu var Huset færdigt til Indflytning. Men man havde intet 
Sengested eller Bord at sætte Mad paa.  Fire Bord med en Stolpe i hvert Hjørne, uden Bund, 
blev sammenslaaet med Spiger, det var Sengestedet til Far og Mor.  Et lignende til Bestemor i 
samme Stue.  Et Bord fik man laane til Spisebord.  To Bænke blev sammenslaaet, det var 
Møblementet i det nye Hjem.  Nu stod endnu tilbage at faa sig udhuse til Kreaturene.  Thi en 
Ko og nogle Sauer og et par Gjedder maatte der tænkes paa.  Et Halvtag ved Stuens vestre 
Bryst blev reist, dette skulde danne Fjøset.  En Sval langs nordsiden af Stuen skulde være 
Ladebygningen.  Kreature fik man borge og laane af forskjellige Bekjendte og Venner.  Føde 
til disse Kreature maatte samles fra Fjeldslaatter og Lier i saadanne Udkanter hvor de 
almindelige Gaardbrugere ikke ændsede.  Især satte man mest Lid til en Fjeldslaat (Todleiliå) 
oppe ved Sæteren (Giljastølen), som tilhørte Nabogaarden Frafjord, og som denne kun 
benyttede til Vaarbeite til nogle Ungfæ, og saaledes var der adskilligt tilbage at samle til 
Kreaturene. Dette havde ogsaa længe været benyttet af den gamle som havde eiet den kjøbte 
Stue paa Gilje,  Dette fik min Far Lov at bruge mod en liden aarlig Afgift og samlede saa 
noget Fjelhø ind i et Hus paa Giljesæteren.  Dette i Forening med hvad han fik samle i Gilje 
Markers Udkanter blev saa meget, at de vovede sig til første  Aar at paasætte til Vinteren 1 Ko 
3 Gjedder og fire Sauer, og da syntes de at være noksaa rige og fornøiede. Men saa havde de 
ingen anden Avling af Stykket end nogle faa Poteter som de fik sætte i et lidet Stykke Ager 
som de fik optaget af den udyrkede Mark som nu var blevet indhegnet med et simpelt 
Stengjærde ved Godtfolks Hjælp. Men det viste sig desværre at Forraadet af det samlede Hø 
blev altfor lidet. Man maatte hvert Aar hente fra Skoven Lyng og Kvist og Træ og skjære 
Barken af til at faa føde frem Kreaturene til Sommeren, og de var da temmelig afmagrede 
naar de slap ud om Vaaren i Gaardens vidtstrækte fælles Havnegang. Imidlertid gik det 
noksaa bra de første 3 a 4 Aar, da Familien var saa liden. Klæder havde de endnu fra 
Tjenesteaarene, de fortjente ogsaa lidt ved Arbeide hist og her især i Aannetiderne, saa de 
skaffede sig en tarvelig Underholdning.   
Vi var endnu ikke mer end 2 Børn og gamle Bedsternor passede os saa godt hun kunde uagtet 
hun blev gammel kroget og krank, saa at min Mor fik følge med Far i Skov og Mark som det  
fornemmelig gjaldt især om Sommeren at faa samle nogen Føde til Kreaturene, som ogsaa 
arbeide for Andre at fortjene noget til Livsophold.  Da jeg var 4 Aar gammel, var vi allerede 3 
Sødskende.  Men nu begyndte det at blive vanskeligere. Thi der skulde ikke allene skaffes 
Mad men ogsaa Klæder til sig selv og Børnene.  Min Moder, som det syntes det især paalaa, 
sendte mangen Taaresuk til Gud i Bøn om at han vilde velsigne det lille Forraad de havde saa 
at det kunde strække til at mætte de hungrig Munde. Og Herren bønhørte saa at vi fik til det 
nødtørftige, mange Gange uden hun næsten forstod hvor det kom fra.  Det værste af alt var at 
det Stykke Udmark som var bestemt til Opdyrkning, var saa stenigt og udyrkbart at det var 



saa vanskeligt at faa det til at give nogon Afkastning. Og Tiden som skulde anvendes til 
Rydning og Optagning af Jorden maatte anvendes i Andres Tjeneste for at faa det nødvendige 
til Livsopphold.  Imidlertid hjalp godvillige Hender til slik at Stykket lidt efter lidt ryddedes 
saa man fik baade noget Korn og Poteter i Hus om Høsten, man fik saaledes et lidet Forraad 
til at begynde paa Vintaren med.  Da jeg var 6 Aar gammel, var vi allerede 4 Sødskende, og i 
den Alder maatte jeg begynde aa være med især at samle Brændeved fra Skogen, og naar Far 
var ude i Arbeide, maatte jeg skaffe frem det allernødvendigste. Men hun glemte dog ikke at 
lære og formane os til Gudsfrygt. Jeg var ikke mer end 3 Aar gml. da jag skulde begynde at 
læse og lære Bogstaverne, først i Salmebogen.                                                                        

Da hun saa og forstod at jeg havde gode Evner til at lære og tillige Lyst, fik jeg Abc.  
Da jeg var 6 Aar gammel, kunde jeg læse rent i Bibelen og havde ogsaa lært lidt udenad af 
Katechismen. 

O ! hvor hun formanede mig til at være et fromt og lydigt Guds Barn,  Jeg husker at 
jeg Undertiden blev kjed af al den Formaning, jeg tænkte i mit stille Sind at det var alt for 
meget, jeg vidste det selv. Men naar jeg kom for mig selv og var allene, forstod jeg hvor vel 
hun vilde mig, og hvor Godt det vilde være at være i sandhed et Guds Barn, og jeg sendte ofte 
en stille Bøn til Gud om at han ved sin Aand maatte lære mig saa at jeg kunde blive et sandt 
Guds barn. 

Om Vintaren var min Far altid ude paa Vaarsildfisket, og da var det haarde Tider 
mange Gange, især naar Stormen tudede og blæste Taget af det lille Hus vi boede i.  Jeg 
husker især en gang at vi maatte rømme til en af Naboerne om Natten; thi halve Taget var 
blæst af og vi frygtede for at hele Huset vilde falde over os.  Da maatte der hjælpsomme 
Hender til for at faa Huset saa meget istand at vi kunde flytte tilbage.  Under disse 
Omstændigheder maatte min Mor ogsaa ofte til Skogen efter Brænde og Lyng til Kreaturene i 
Sne og Slud.  Den eneste Trøst vi da havde, var at naar Far kom hjem, havde han tjent nogen 
Penge, og da trøstede man sig til bedre Tider. Vi smaa tenkte ogsaa paa at vi skulde faa Gotter 
af Far naar han kom hjem.   

Det næsten slemmeste for Mor var at skaffe os Klæder.  Thi om de havde nogle Sauer, 
rak ikke Ulden til Klæder, og  så  maatte de selge den om Vaaren for at faa noget  at kjøbe 
Mad for.  Vi havde sædvanlig ikke mer Klæder end vi gik OG stod i.  Naar de skulde vaskes, 
maatte det ske naar vi havde lagt os og saa tørke dem paa Ovnen til vi stod op igjen.  Hun 
maatte derfor om Høsten naar Folk havde klippet, ud og betle sammen Uld til Klæder til os.  
Ligesom hun mange Gange naar Madforraadet var opsluppet.  Krediten hos Andre at faa laane 
var ogsaa forbi da vi ikke kunde skaffe tilbage.  Saa maatte hun ud og betle, og Folk var gode 
mod Hende saa vi sjelden led nogen Hungersnød. Saaledes sled man sig igjennem det ene aar 
efter det andet.  Det som man nu trøstede sig med var, at Børnene naar de blev saa store at de 
kunde komme ud i Tjeneste, saa skulde det blive bedre, 

Man forsøgte ogsaa at ty til Fattigvæsenet om Hjælp, men der var lidet at faa.   Da jeg var 10 
Aar gammel, skulde jeg ud i Tjeneste, og de var glade at de havde vundet saa langt. Jeg var 
ogsaa glad og tænkte paa at naar jeg blev stor, skulde jeg hjelpe til at de trange Tider maatte 
forbedres.  Jeg begyndte da paa gjætlebakken som paa den Tid var almindelig for den Alder. 
Men jeg var blot den halve Tid af Aaret ude, den anden halve Tid hjemme.  Nu var vi sex 
Sødskende 3 Gutter og 3 Piger.   
Jeg fortjente saa meget hermed at jeg fik nogen Klæder paa mig.  Jeg lærte ogsaa bedre at 
arbeide da jeg kom ud.  I mit 11. Aar kund jeg arbeide Tresko først til mig selv og saa til de 
Andre af mine Søskende og tilslut for hele Huset.  Vi havde intet andet Skotøi end Træsko saa 
længe jeg var hjemme. Det første  Skopar jeg fik af Læder fortjente jeg selv. 

Paa Pladset hjemme havde de nu lagt sig til en Kalv saa de nu havde 2 Kjør 6 Gjedder 
og 6 Faar.  Men det holdt altid haardt for dem at føde dem frem paa Græsset om Vaaren. Det 
var hvert Aar i mere eller mindre Mangel paa Foder, og de maatte nesten altid ty til Andre om 



Hjælp , og saa var det ogsaa at gaa langt i Skogen for at finde noget vi kaldte Skavved til at 
skave Barken af. Dette maatte tjene i Forening med Lyng og Halm til Føde for Kreaturene. 
Man kan skjønne at en saadan Føde gav liden eller næsten ingen Afkastning, det var saameget 
de beholdt Livet.   

Min Tanke og Ønske var nu at naar jeg blev voxen, skulde jeg arbeide saa kraftigt at vi 
ikke skulde blive foderløse om Vaaren.  Min Bedstemoder var nu blevet saa gammel og 
skrøbelig at hun maatte holde Sengen.  Da maatte Fattigvæsenet tage sig af Hende.  Hun fik 
sit Føderaad paa den Maade at man samlede inn til hende efter et af Fattigvaesenet tilmaalt 
Kvantum af Fødevarer, udlignet paa Gaardbrugerne, som bestod af Mel, Smør, Kjød, lidt hos 
hver.  Dette samlede min Far sammen og saa brugtes det i Fellesskab.  Dette blev til lidt Støtte 
for dem og hjalp dem noget længer frem.  Jeg maatte holde paa at være ude halvdelen af Aaret 
paa Jætlebakksn til jeg var 15 Aar.  Skolegang fik jeg lidet af. Den Skole som da holdtes 
bestod udelukkende i Læsning indenad og udenadslæsning i Katechismen og Forklaringen. 
Skrivning og Regning var der lidet eller intet af.  Dog lærte jeg at skrive Bogstaverne, og 
havde ogsaa lært lidt Sammenskrift, ligesom jeg havde prøvd lidt Regning i ubenævnte Tal.  
Men det meste var selvøvelse  I Indenadslæsning stod jeg ingensteds fast.  Ligeledes havde 
jeg lært Katechismen godt udenad, saa at jeg ved de aarlige Examiner af Præsten var en af de 
flinkeste.  En Begivenhed indtraf i mit 13. Aar som jeg husker gjorde et dybt Indtryk paa mig.  

Den Markstrækning oppe ved Sæteren som tilhørte Nabogaarden Frafjord og som min 
Fader havde faaet Lov at bruge (som før er omtalt) blev nu af Andre benyttet, og saaledes 
kom de til at miste en væsentlig Del af den Kreaturføde som De havde samlet der.  Da blev 
min Moder saa bedrøvet at hun satte sig til at græde og var næsten fortvivlet, hun viste ikke 
hvor de nu skulde faa samle Føde til sine Kreaturer. Det værste for hende var det at min Far 
havde efterladt og ikke betalt den aarlige Afgift for Stykket, saaledes kom der Andre og 
forpagtede det, da der var kommet nye Eiere paa Gaarden som ikke tog Hensyn til de forriges 
Løfte til Far. 
Jeg foresatte mig da at jeg skulde arbeide alt hvad jeg kunde orke, og slaa Hø i alle Udkanter 
saa vi kunde faa Føde til vore Kreature;  thi nu havde jeg lært at slaa Hø saa godt at Folkene 
paa Gaarden tog mig i Fars Sted for sit Pligtarbeide for Husmandspladsen.  Det lykkedes 
ogsaa saa heldigt at jeg anser det som en særdeles Guds Styrelse, at vi om Høsten havde 
samlet mere Hø end nogen af de foregaaende Aar.  Folkene  paa Gaarden blev ogsaa gode 
imod os, saa vi fik Lov at slaa paa saadanne Steder som de efterlod til os, og dette Aar blev 
det første som vi kunde føde vore Kreature frem uden væsentlig Fodermangel.  Gud havde 
seet min Moders Taarer og hørt hendes Bøn om Hjelp i Nøden saa at hun høiligen fik takke 
Herren derfor. 

Da jeg kom ud iblandt Ungdommen, glemte jeg mer og mer de Forrnaninger til 
Gudsfrygt som min Moder havde givet mig. De Indtryk og gode Forsætter jeg havde fattet da 
jeg var mindre, forsvandt mer og mer, og jeg fulgte med Strømmen i alt Slags Leg og Lyst, 
med undtagelse at jeg til visse Tider havde Mindels og Dom i Samvittigheden over at jeg ikko 
stod i ret Samfund med Gud. Og naar jog tenkte paa Dødon, saa stod det saaledes for mig at 
jeg ikke kunde blive salig.  Jeg Sendte nu og da Suk til Gud om at jeg maatte faa Naade til at 
omvende mig, men saa gik det fra mig igjen og Lysterne fik Overhaand.  Dog havde jog altid 
Avsky for alt stygt, og jeg gjaldt blandt de Andre for at være en from Ungdom.  Navnlig 
havde jeg aldrig Lyst til Trætte og Klammeri, gav mig altid under naar det kom til Strid med 
nogen, og kunde tildels blive spottet for en feig Usling som ikke duede til at vove mig i Kast 
med nogen.  Saaledes svandt Tiden til jeg var 14 Aar. 
I mit 15. Aar skrev jeg mig til Konfermation.  Denne Tid havde altid staaet i mine Tanker som 
en meget vigtig Handling naar jeg skulde staa frem og bekjende min Tro, og da tænkte jeg det 
gjaldt alvorlig om at jeg ikke maatte blive en Hykler.  Jeg sukkede ofte til Gud om at han 
vilde give mig Kraft til at være sand og ælig.  Jeg læste da min Børnelærdom med meget mere 



Flid, og søgte at anvende paa mig selv det jeg lærte, og uagtet jeg for havde lært udenad at 
fremsige ordret hele den store Pontoppidans Forklaring, forundrede jeg mig mange Gange 
naar jeg var allene, hvorlidet jeg havde tænkt og hvorlidet jeg havde forstaaet af det jeg før 
havde læst, og besluttede nu for Alvor at jeg fra min Konfirmation aldrig mere vilde følge 
med Verdens vilde Strøm og tjene Synden og Djævelen som jeg havde gjort, men forsage, 
afsige og imodstaa Djævelen alt hans Væsen og alle hans Gjerninger. 
Blandt Konfirmanderne var jeg en af de bedste at svare Præsten naar han examinerede os. 
Men saa var der ogsaa mange Fristelser.  Jeg tjente sammen med nogle letsindige Gutter som 
var meget henfaldne til Natteløberi, og brugte lidderligt og utugtigt Snak naar de var i 
sammen, og for at jeg ikke skulde røbe Dem naar de løb efter og med Pigerne om Nætterne, 
lokkede de mig med til det samme saa at dette meget stærkt oprørte mine Lyster saa at jeg 
ogsaa fik Lyst til det samme, omendskjønt vi aldrig udovede noget grovt usædeligt i Gjerning. 

Dette Aar var ogsaa et haardt Aar for mine Foraeldre at slaa sig igjonnom.  Her var 
Dyrtid saa man maatte betale op til 7 Spd. for en Td. Rug.  En Td. Havre kostede 3,5 Spd. Og  

en Stund paa Forsommeren kunde man ikke faa mer end 1/4 Td, Rug hvor for der var ikke 
Rug at faa i Byen.  Min Moder maatte skille sig af med sit Silketørklsde (en Brudegave af Far 
til hende) og sin Kiste, og forresten de Faar de havde for at faa noget Korn for. Men nu var 
mine 2 næstsødskende ogsaa komne ud i Tjeneste, og  for at hjaelpe paa  dem tog de den 
tredje Bror en Stund hver  paa Gaarden.  Saaledes blev Flokken mindre, og de kom igjennem 
uden egentlig at lide nogen Hungersnød. Min Mor havde ved Hjælp fra andre strævet sammen 
saameget at jeg fik nye Vadmels Klæder til min Konfirmation, og saa kjøbte jeg lidt selv af 
det lille jeg havde tjent, hvilket var ganske ubetydeligt. Thi for gjætlearbeidet fik vi blot Mad 
og lidt Klaeder.  Penge var det ikke stort tale om. 

Da nu,Konfirmationsdagen kom, var det for mig meget vigtigt og alvorligt.  Jeg 
fattede gode Forsætter, og i mit stille Sind sukkede jeg til Gud om Kraft, og da mange af mine 
Kammerater mest snakkede om Rangen de skulde faa paa Kirkegulvet gjorde det ikke meget 
paa mig om jeg end blot blev den syvende i Rækken, uagtet alle sagde jeg burde staaet høiere.  

Efter Konfirmationen fik jeg erfare at det ikke var nogen let Sag at forsage Djævelen 
og alle hans Gjerninger.  Thi jeg følte endnu at Synden havde Magt over mig, og at jeg atter 
vilde følge Strømmen med Verden i Letsindighed efter mine Lyster og Lidenskaber. Da jeg 
bagefter skulde gaa. til Alters, havde jeg en meget haard Karnp med mig selv om jeg skulde 
vove mig frem til Alteret blandt Nadverdgjæsterne, jeg var en Stund bestemt paa at jeg skulde 
holde mig tilbage, uagtet jeg var indskrevet. . Jeg følte Syndens Byrde forskrækkelig.  Men 
saa kom det for mig at Gud netop her tilbød mig Syndsforladelse og saa vovede jeg mig frem 
bævende, men  fik Trøst af Præstens Tilsigelse af mine Synders Forladelse og blev glad og 
takkede Gud. 

Nu skulde jeg være voxen Gut.  Jeg hyrede mig som Gaardsdreng høit oppe paa en 
Fjeldgaard hos en fattig Gaardbruger, fremdeles blot halvdelen af Aaret, den anden Halvdel 
maatte jeg være hjemme og hjelpe Forsldrane.  Jeg maatte saaledes gaa hver 14 Dag imellem 
Gaardene der laa 1 1/4 Mil fra hverandre. Dette halve Aar led jeg meget Ondt, jeg var spinkel 
og liden af Væxt, og havde smaa Kræfter, og maatte gaa hver eneste Dag i Skog og Mark, 
bære Brændeved og altslags Kvist som de brugte til Kreaturene  Thi der var altid 
Fodermangel.  Ofte var Sneen sa dyb at  vi maatte  binde om Fødderne noget de kaldte Trøier 
for ikke at synke igjonnom.  Undertiden gik vi paa Ski og bar vore Byrder, dette  var meget 
besværligt.  Og Kosten var altid tarvelig og  ufuldkommen, det varede vist i 4 - 5 Maaneder 
om Vinteren at de ikke melkede en Draabe.  Det vi skulde bruge i stedet for Melk naar vi 
spiste Grød (og det var de ofteste Maaltider) bestod i en slags Extrakt sammenkogt af sur 
Myse som de kaldte Myssmør udrørt i Vand.  Og alt det Mel de havde var Havremel 
samfængt daarligt tilberedt og grovmalet, dette brugtes baada til Grød og Fladbrød andet Brød 
havde de ikke. Af Smør og Kjød fik man saa lidet at det var blot en Smagebid og kjødet var 



salt og næsten fordærvet.  Jeg lengtede altid at faa komme hjem igjen til Mor, thi der var jo 
bedre alligevel, det lille hun havde af Mad var dog altid bedre tillavet.  Jeg holdt dog ud 
Aaret, og det hjalp noget til at jeg midt paa Vinteren, da det var paa det værste fik 3 Ugers 
Frihed fra Tjeneste: som en Skolelærer der var bleven syg leiede mig i sit Sted som Vikar.  
Disso 3 Uger var mig til megen Vederkvægelse baade til Sjæl og Legeme.  Jeg fik hvile ud og 
fik Kræfter, ved bedre Underholdning.  Tillige blev jeg adskillig opbygget ved at igjennemgaa 
Børnelærdommen, det var mig til megen Lærdom og velsignelse. 
Saa var der en Nabo paa Gaarden som tog sig af mig og skaffede mig en god Seng midt paa 
Vinteren thi mit Leie der jeg var, var saa daarligt, at jeg frøs hele Nætterne.  Dette Trængsel 
aar bragte mig mer og mer til Eftertanke og til at randsage og søge i Herrens Ord.  Men 
istedfor at faa Fred, fik jeg heller mere Ufred i min Samvittighed.  Jeg Læste Luthers Skrifter, 
Pontoppidans og hørte forskjellige Lægprædikanter, men jeg syntes alt fordømte mig, jeg 
havde ikke det Sind, den Erkjendelse, den Anger over Synden og bittre Sorg som jeg hørte af 
Andre, og som jeg ogsaa læste om, derfor var det vist heller ikke ret med mig tænkte jeg.  
Undertiden følte jeg Glæde ogsaa naar jeg tænkte  paa Guds store Kjærlighed til os 
Mennesker, og jeg troede han havde Kjærlighed til mig ogsaa.  Undertiden trøstede jeg mig 
med at jeg var at Guds Barn og forsøgte at leve i den Tro. Men saa havde Synden atter Magt 
over mig, og Samvittigheden dømte mig ud fra Naadestanden og Samfund med Gud.  
Saaledes bestod min Kristendom i  et Treldomsarbeide  under Lovon. 
Jeg vilde  finde Virkningerne af Troen i mig førend jeg vilde tro.  Især syntes jeg at mangle  
sand Bodfeerdighed, derfor var det umuligt for mig at  faa trøste mig ved Naaden. 
I mit 17. ar kom jeg i Tjeneste hos min Farbror ligeledes det  halve Tid af Aaret.. Her havde 
jeg det meget godt i legemlig Henseende og jeg fik ogsaa Anledning til Omgang med 
kristelige venner,som naar de kom sammen talte om Guds Ord og om sine erfaringer og 
rettede altid Spørgsmaal til hverandre om hvorledes de havde forstaaet dette eller hint av 
Guds Ord og hvorledes denne eller hins Erfaring var igjennem de forskjellige  Førelser ved 
Aandens Arbeide.  Dette skjærpede især min Forstand til mere og dybere Indsigt i Guds Ord, 
men stadig med den samme Kamp og Tvivl. at jeg ikke var nogen sand Kristen.  Nu havde det 
begyndt at lysne lidt for mine Forældre i timelig Henseende, nu var vi 3 ude i Tjenaste og den 
4. begyndte ogsaa paa at være borte saa det lettede for min Mor at hun ikke havde saa mange 
Munde at skaffe Mad til.  Det havde og forbedret sig saa meget "at vi nu begyndto at holde 3 
Kjør. 
Naar jeg var ude hos Andre og saa hvorledes de havde det, saa tænkte jeg altid naar jeg kom 
hjem igjen skulde jeg tage fat saa kraftig at vor Stilling ogsaa kunde forbedres og ikke altid 
være, saa fortvivlet.  Min Far blev mange Gange lei paa mig fordi jeg vilde ligesom 
kommandere ham, og jeg kan ikke nægte for, at jeg fik alvorlig Samvittighedsbebreidelse 
over at jeg gik for vidt, især naar det gik i Retning af at jeg vilde irettesætte ham for sin 
Forsømmlse, og efter min Mening Ligegyldighed i Opfyldelsen af sine Kalds Pligtgr med at 
ødsle Tiden med unyttigt Prat med Forskjellige, da han havde saa fult op af Arbeide paa alle 
Kanter, og det saavel trængtes at nytte Tiden for at kunne slaa sig igjennom og skaffe Brød til 
de hungrige Munde. Min Mor skjønte bedst hvor vel jeg vilde dem, og tog altid mit Parti naar 
det kom til Strid om noget.  Deraf opstod mange ubehagelige Stridigheder da han tilkastede os 
at vi vilde tage Herredommet fra ham.  O.  hvor ofte fik jeg bittre Bebreidelser over mig selv 
at jeg ikke var lydig og agtede og ærede ham som jeg burde som Far. Især var dette Tilfælde 
naar jeg var borte fra Dem.  Da kunde jeg have søvnløse netter over min Ulydighed og 
Opsetsighed imod dem.  Saa maatta jeg ydmyge mig og bede om Forladelse fordi jeg ikke 
havde opført mig imod dem paa den rette Made.  Dog indsaa de begge bagefter altid at det var 
til Deras eget Bedste jeg strævede og tog saaledes ligesaavel Skylden paa sig selv. 

Da jeg var 17 Aar tenkte jeg paa at jeg maatte lære noget Haandvark som kunde Væro 
nogen Fremtid i for mig.  At gaa sadan og tjene for en ringe  Løn blev ikke noget af.  Jeg 



besluttede derfor i Samraad med mine Foreldre at sætte mig ind i Smedlære og havde saaledes 
allerede hyret mig til en Smed paa Landet, hvor jeg skulde utføre tildels Gaardsarbeide og 
tillige faa lære; Smedarbeide,  Dette raadede andre af mine Venner mig bostemt ifra, da jeg 
var saa liden og spinkel av Væxt at jeg ikke  havde Kræfter nok hertil,  Tillige var det Sted jeg 
Havde hyret mig som Smedegut Ord for at der var raa og ugudelige Folk. De troede at jeg 
burde bliva Skolelærer,  Jeg havde som før omtalt vikarieret for min Ven og Kammerat Erik 
Gilje som var ældre end jeg, og allerede da var ansat som Omgangsskolelærer, og havde 
herved udvist at jeg efter deres Mening var særdeles vel skikket til dette Hverv, derfor var der 
ikke Tvivl om mente de,at jeg burde velge dette.  Jeg havde paa en Maade ikke Lyst hertil, 
fordi jeg følte et alt for stort Ansvar at paatage mig at være Lærer.  Jeg syntes endnu at have 
saa liden Klarhed for mig selv, at jeg ikke kunde paatage mig at veilede de Smaa det gruede 
jeg for.  Imidlertid indvendte De at ethvert Kald i Livet var vigtigt, dersom jeg søgte og vilde 
finde Sandheden fik jeg baade Lys og Kraft saa at jeg fandt det rette baade for mig selv og 
blev tillige skikket til ogsaa at lære Andre.  Dette overtale mig til at jeg opgav den første 
Beslutning om Smedelære og skulde saa forsøge at blive Skolelærer. Men hertil fordredes at 
jeg matte gaa i Skole selv først, da jeg ikke havde lært stort hverken at skrive eller at regne, og 
omendskjøndt Fordringerne til en 
 Omgangsskolelærer den Tid ikke var store, saa maatte de dog kunne noget.  Det blev derfor 
besluttet at jeg skulde reise til Strand faste Skole hvor der var ansat en Seminarist til Lærer 
som tillige var Kirkesanger.   

Men nu kom der Vanskeligheder. Mine Foræsldre havde ikke Leilighed hverken at 
udstyre mig saa at jeg kunne komme ud blandt Fremmede eller at bekoste Udgifterne ved mit 
Ophold der. Men saa kom der Venner som tilbød sig at hjælpe til med Udstyret som forresten 
blev meget tarveligt, da jeg næsten ikke havde Klæder nok til Skifte.  Dog kom jeg afsted og 
Præsten lovede mig et Laan af Skolekassen saa at jeg kunde fortsætte Opholdct paa Skolcn 
den Tid der trængtes.  Saaledes opholdt jeg mig fire Uger om Høsten og fire Uger om Vaaren 
ved den faste Skole i Strand. 

Nu skulde jeg være færdig, og skulde strax begynde at holde Skole, jeg var  da i mit 
18.aar.  Nu først begyndte jeg for Alvor at føle vegten af det ansvar jeg før havde for ved at 
blive Lærer for de Smaa O hvor mange Gange jeg ønskede at jeg ikke havde  påtaget mig 
dette  Hverv.  Jcg tænkte helst paa ikke at begynde, især da jeg blev anvist et Sted lengst borte 
af Sognet, hvor der var rå og vannkundige  mennesker og tillige ulydige og ulærvillige Børn, 
saa jeg troede aldeles ikke at magte Opgaven.  Og dog maatte jeg til.  -Da jeg nu reiste og 
skulde modtage det Inventar som tilhørte Skolekredsen, forsøgte jeg atter paa at frasige mig 
det med det samme.  Jeg anholdt hos Præsten om at jeg maatte blive indrømmet en anden 
Kreds hvor jeg var mere kjendt med Forholdene. Men nei han afslog det bestemt med den 
Indvending at det var allerbedst for mig der hvor jog var mindst kjendt og anvendte Sproget 
"en Profet er mest foragtet i sit Fædreland". 
Da traf jeg en anden Lærer som med nogle faa Ord gjorde saa godt Indtryk paa mig at jeg 
overvandt min Tvivl. Han sagde nemlig: "Vi har det saa godt med vor Herre, han kan bøie 
Hjerterne som Vandbokke”.  Jeg reiste nu omendskjøndt med bævende og bankende Hjerte og 
begyndte Skolen.  Det gik noksaa bra.  Børnene var ikke saa ulydige og ulærvillige som jeg 
havde frygtet.  Forældrene var og noksaa snilde imod mig. Skolen holdtes da i ethvert Hus, 
nogle Dage hos hver.  Undervisningen bestod i Inden- og Udenadslæsning med alle aldere i 
en Klasse, Skrivning og Regning i Regelen 2 Timer om Dagen. Overhøring af Lærer i 
Katcchismen, Forklaringen, Bibelhistorien med Katisation 2 a 3 Timer om Dagen.  
Indenadslæsning og Sang resten af Dagon mindst 7 Timer daglig undertiden lenger. Man var 
tilfreds med mig, jeg udviste særdeles Flid og for min Alder (da jeg endnu var saa at sige en 
liden Gut), ikke liden Dygtighed for min Gjerning.  Det man var noget utilfreds med var at de 
syntes jeg var vel streng med mine Disiple og tillod for liden Frihed for Børnene, samt at jeg 



tog det altfor alvorligt og bogstaveligt mod alt hvad jeg lærte dem.  Dette havde ikke de andre 
Lærere gjort.  Der blev tildels klaget til Præsten over at jeg var saa streng og nøiagtig paa 
enhver Ting.  Især taalte de ikke naar jeg tildels samtalte med de Voxne om Guds Ord og 
foreholdt dem Nødvendigheden af at bruge Naadetiden paa den rette Maade, og ikko leve sit 
Liv i Foragt for Guds Ord og følge sine Lyster som førte til Fordømmelse.  Dette blev 
forsvært for dem saa at de klagede for Præsten at han havde sendt dem en Lærer som 
fordømte folk.  Præsten  tog  mig temmelig alvorlig i Skole herfor.  Han fremholdt at jeg ikke 
maatte befatte mig med at ville lære og  formane voxne Folk, det havde jeg ingn Ting med, 
det var de smaa jeg skulde lære og  undervise, de voxne skulde jeg lade ganske vaere og 
anvendte Ordsproget "Skomager bliv ved din Lest'f.  
Hellar ikke sagde han, burde jeg bestandig vise mig saa alvorlig men heller samtale med dem 
allehaande verdslige Ting og vise mig munter og let, saa fik jeg Venner, men nu stødte jeg 
dem fra mig.  Tilligs advarede han mig for at jeg heller ikke burde tage det saa strengt og 
bogstaveligt naar jeg underviste de Smaa, især var den dobbelte Forklaring af Pontoppidan 
som da brugtes i Skolen, altfor streng og vidtløftig, jeg skulde heller bruge Bibelhistorien for 
de Smaa, den var meget lettere og forstaaeligere for Dem.  Han roste mig i høi Grad for min 
Flid og Iver, blot jeg forstod at tage det paa den rette Maade.  Jeg indvendte derimod at det 
faldt mig meget lettere og sikrere at faa følge Børnelsrdommen baade Katechismen og 
Forklaringen.  Her fandt jeg Hovodindholdet af hele Bibelen i disse 5 Parter som Katechismen 
indeholdt samt Forklaringen derover ligesom denne der var indrettet i Spørgsmaal og Svar var 
bekvemmere at katekisere over. 
Herimod indvendte han at jeg skulde gaa frem i min Kateksative og Undervisning.saaledos 
som jeg havde set og hørt paa den faste Skole i Strand.  Hvortil jeg svarede at jeg ikke kunde, 
da hans Undervisningsmaade ikke faldt sammen med Forklaringen som var indrettet til 
Bønnebog for Skolen og som de var paalagt at lære udenad, derfor mente jeg at det var min 
Pligt at faa den godt indprentet baade i Børnenes Hukommelse og tillige gjøre al min Flid til 
at de kunde forstaa den og tilegne sig dens Indhold til Efterlevelse.  Det var ogsaa denne 
Præsten selv bragte til indøvelse til Børnenos Konfirmation.  Jeg lagde tillige til, at fik jeg 
ikke Lov til at fortsætte paa samme maade som jeg havde begyndt, vilde jeg strax slutte 
Skolen, da jeg ikke kunde  anderledos.  Hermed gav han sig tilfreds for den Gang og sendta 
mig tilbage til Skolen. 
Saa fortsatte jeg i omtrent 3 aar paa samme Sted under megen  Kamp og Strid med mig selv 
om min egen aandelige Tilstand, da jeg  længe betraktede den forfædelige Stilling at jeg 
skulle være Lærer og  ikke selv var klar over min egen Tilstand om jeg var et Guds Barn eller 
ei.  Endelig opklarede Herren sit Evangelium for mig, saa at jeg fik Naade til at tilegne mig 
den sandhed at Jesus Kristus er kommen til Verden for at gjøre Syndere salige og netop en 
saadann Synder som jeg var helt fortabt der hverken kunde angre ret Synden ei heller faa 
Magt over den men maatte helt og fuldt faa alt af ham, og at det virkelig var hans Villie at jeg 
skulde tro Syndernes Forladelse fuldt ud. Da først fik jeg Fred i min Samvittighed og fik takke 
Gud af Hjartet og glæde mig i hans frie og uforskyldte Naade.  O hvilken Forskjel, hele 
Bibelen blev ligesom ny for mig.  Nu blev ogsaa Undervisningen lættere og lysere og alt var 
Glæde og Tilfrædshed. 
Lønnen som da var for Skolen, var 2 Kr. Ugen paa den Tid, foruden frit Ophold.  Denne Løn 
anvendte jeg til at hjaelpe mine Forældre, ligesom jeg i Ferierne hjalp dem med arbeide. 
Desuden tjente jeg i Ferierne saa meget ved Arbeide at jeg fik noget til Klæder.  Fra den Tid 
kunde Forældrene taaligt klare sig igjennem uden at maatte ty til Andre om Hjelp. 
Da jeg saaledes havde været paa dette Sted i det før nævnte Tidsrum, indsaa mange af 
Forældrene at deres Børn havde gjort godt Fremskridt i sin Børnelærdom,og at jeg tillige 
havde indført en meget bedre Orden i Skolen, opmuntrede mange mig til at fortsestte og 
forblive der. 



Men jeg følte Skolen trykkende for min Helbred, da en ofte maatte være indskrænket i meget 
trange Rum. Almindeligt i den Tid i det samme Værelse som man opholdt sig med andet 
Arbeid og gjerne være samlet med op til 30 Børn, derfor havde jeg heist Lyst at slutte Skolen.  
Jeg maa dog tilstaa at jeg i mange Henseende havde erfaret at Skolen for min aandelige Væxt 
havde været mig til megen Velsignelse, dog da Præsten atter foreholdt mig at dersom 
jeg.tænkte at fortsætte maatte jeg i et og alt rette mig efter hans Opfatning med Hensyn til 
Undervisningen, hvortil jeg svarede at jeg for min Samvittigheds Skyld ikke kunde gjøre 
nogen Forandring, hvorfor han da udtalte at saa fik jeg slutte, og saaledes bestemte jeg mig til 
at levere Skolen fra mig. 

Jeg tog da ved Nyttaarstid Afskad.  Præsten takkede mig for min Virksomhed og 
erklærede at det overalt viste sig at jeg havde virket med Flid og Iver og beklagede at jeg 
sluttede, han mente at mit Syn paa Undervisningsmaaden var alt for indskrænket 
omendskjøndt han fuldt indrømmede at jeg mente det vel.  Det vakte ogsaa megon Misnøie 
blandt Foraldrene at jeg sluttede. Skolen og Præsten fik høre mange drøie Bebreidelser for at 
han gav slip paa eller afskedigede en Lærer som alle nu var enige om havde virkelig virket til 
Skolens Gavn, og omendskjøndt at jeg i Begynnelsen især var noget streng havde de dog 
indset at det virkede godt.  Børnene havde lært meget og gjort stor Fremgang i den Tid jeg 
havde virket her.   

Nu var jeg atter ledig, og tog fat paa andet Arbeide,  Jeg lærte nu Skomagerarbeide, og 
drev ikke saa lidet paa hermed idet jeg gik omkring i Husene som paa Lande i den Tid var 
almindeligt.  Jeg begyndte at faa fult op af Arbeide.  Imellem maatte jeg være hjemme og 
hjelpe Forældrene. Skomagerarbeidet ligte jeg noksaa godt om Vinteren naar det var koldt og 
rusket ude, om Somraeren ligte jeg det mindre. 
Men saa følte jeg at dette Arbeide var heller ikke ret godt for min Helbrod. At bestandig være 
i siddende Stilling og næsten altid kold i Fødderne, dette virkede ikke godt.  Jeg fik megen 
Hoste og Slim for Brystet.  Saa begyndte jeg Tømmer-mandsarbeide og drev ogsaa paa 
hermed især udover Vaaren og Forsommeren som var almindeligt paa Landet med saadant 
Arbeide. Saaledes vexlede jeg dels med Skomagerarbeide snart med Tømmermandsarbeide og 
dels andet Arbeide.  Imidlertid blev Folkene rundt omkring misfornøiede med Skolen saaledes 
som den holdtes af de forskjellige af Præsten tilsendte lærere.  Der indløb til mig forskjellige 
Anmodninger om at lade mig leie som Privatlærer Man slog sig sammen i forskjellige Kredse 
til at faa en Særskole til sine Børn og tilbød mig flerdobbelt Løn.  Saaledes maatte jeg  
begynde i Skolen igjen. 

Denne Skole var mig til megen Velsignelse og Fremgang, og var særdeles behagelig. 
Den omfattedes med Glæde og Hygge baade af Forældre og Børn saaat den gjorde forholdsvis 
store Fremskridt.  Saaledes forløb Tiden til jeg blev 27 Aar gammel.  Da var vi alle 6 
Søskende omtrent voxne og var udkomne i Tjeneste, og mine Forældre komne saavidt at de 
var selvhjulpne.  Da havde jeg Skrabet sammon saameget at jeg havde tilgode hos dem for 
udlagte kontante Penge 120 Spd.  Da var ogsaa deres Huse ikke  sa lidet forbedrede.  De 
havde ogsaa faaet tillagt 3 Kjør 20 Smale og Gjedder saa at nu syntes De at have overvundet. 
Jeg foroslog derfor for min yngste Bror (den anden var allerede gift) at han skulde paatage sig 
at være hjemme delvis og hjelpe Forældrene, saa vilde jeg have Frihed til at være ude.  Han 
var villig hertil paa den Betingelse at han skulle faa. Husene, Kreaturene og Stykket og 
saalodes forsørge Dem, og svare mig tilbage de Penge jeg havde udlagt for Dem med 10 
Spd.årlig Afdrag 

Disse 4 Aaar fra jeg var 27 til jeg blev 31 Aaar, var jeg bestandig ude og arbeidede 
dels holdt jeg Skole, dels Skomagerarbeide dels Tømmermandsarbeide, dels paa Vaarsildfiske 
en Tur og om Sommeren en Tur i Heien altt eftersom jeg fandt at jeg tjente mest,  Et Aar 
vikarerede jeg for Klokkeren i Fossand som Kirkesanger og Skolelærer.  Et halvt Aar for en 
anden Lærer 



Imidlertid var jeg nu blevet forlovet og giftede mig i 1864 i Juni Manned.  Her havde været en 
meget lang Historie at fortaelle om min Forlovelse, og mine mange og lange Kampe hermed 
før end jeg kom til Vished, men dette vil jeg forbigaa, da jeg tror de ikke er tjenlige for 
Øiemedet.  Jeg faar takke Gud at han ogsaa hjalp mig herigjennem, mig til Gavn, hans Navn 
til ære og Pris. 

Jeg var nu blevet gift Mand og havde faaet Kone at forsørge, maatte saaledes tænke 
paa at sætte Fod under eget Bord og faa en Bopæl.  Tankerne fløi frem og tilbage hvad jeg nu 
skulde foretage mig.  Stundom tænkte jeg paa at flytte til Byen'og forsøge at faa en Slags 
Stilling der, stundom tænkte jeg paa at kjøbe en Gaard og blive Gaardbruger.  Min Svoger pa 
Gilje havde tilbudt mig en Del af sin Gaard til en tilsyneladene noksaa rimelig Pris, og jeg 
tænkte en Stund paa at slaa mig ned der paa min Fødegaard. 
Jeg eiede da ca. 300 Spd. kontant.  Det jeg havde tilgode hos min Bror havde jeg allerede 
Afstaaet Krav paa.  Jeg ba til Gud at han vilde styre min Tanke til det rette og det som var 
hans Villie ogsaa i denne Henseende.  Imidlertid overveied jeg, at ved at bosætte mig paa en 
saa liden Jordlap som den før omtalte og tillige komme i ikke saa ubetydelig Gjeld naar jeg 
skulde bygge Huse,  faa mig til Kreature og Bohave, saa vilde det blive et baade slæbsomt og 
kummerligt Liv og liden Udsigt til at komme udaf Gjelden. Jeg kunde ikke gjøre Regning paa 
mer end høist 4 Kjør eg noget Smaafe ingen Hest taalte en saa liden Gaard.  Endatil maatte 
der sables og skrabes fra Udslaatter paa Fjeld og i Lier.  Derfor vendte jeg Tankerne til 
Bykanten, hvor en Del af mine Kjendinger fra Høgsfjord var didflyttet.  Men saa gruede jeg 
for de store Summer med Penge der maatte til.  Jeg havde ingen Slægtninger paa nogen Side 
at støtte mig til saa det saa ikke saa lyst ud.  Der tilbod sig en Leilighed som gav mig 
Anledning til Overveielse.  3 Brødre fra Høgsfjord havde kjøbt en stor Gaard nær Byen, som 
jeg og en andan Kammerat af mig ved en given Leilighed besaa.  Vi blev meget venlig 
modtagat og vist omkring paa Gaarden som vi syntest godt om, og ved Afskeden fra dem 
yttrede jeg ønske om at ogsaa jeg havde eiet et Stykke af denne vakre Gaard, men da jeg 
havde saa lidet at betale med maatte det helst være af det udyrkede jeg maatte faa. 
De svarade at de ikke vilde sælge af den udyrkede Mark men det var muligt at De kom til at 
sælge tredjeparten da den ene Broder havde faaet Betænkelighed og helst ønskede at skille sig 
af med sin Del, og dersom jeg ønskede at kjøbe hans Del, skulde jeg blive den første de 
ønskede at have med sig paa Gaarden og ingen anden sælge til. 

Dette satte dybe Tanker i mig, men Kapitalen var for stor hele 3000 Spd. havde han 
givet for sin Del.  Min Kammerat havde ogsaa Lyst til at kjøbe sig en Jordvei.  Han var yngre 
enn jeg, og hans Mor havde bedet mig om at vi maatte slaa oss isammen og faa os en Jordvei, 
og saa besluttede vi for Tilfælde at slaa isammen.  Men saa kom atter Pengespørgsmaalet.  Jeg 
henvendte mig da til Dem jeg tenkte kunde støtte mig for Tilfælde, og fik ogsaa Løfte om 
Støtte. Min Kammerat havde bedre Slægtninge som han kunde faa Støtte af.  Da Broderen 
som eiede Gaarden, ble bekjendt med at vi tænkte paa at kjøbe hans Del, erklærede han 
bestemt at han vilde sælge sin Del for samme Sum han selv havde givet, han vilde allene være 
skadesløs. 

Konditionerne var nok saa strænge, størsteparten af Kjøbesummen maatte udredes 
kontant.  Dette fordrede de garanti for førend de vilde indlade sig paa Salg.  Der blev da 
fastsat Tid for den endelige Afgjørelse naar Handelen skulde komme istand Jeg henvendte 
mig da atter til Dem som havde lovet mig Støtte med Penge, men da gik de tilbage og turde 
ikke love det under Paaskud  af forskjellige Aarsager. 

Nu stod jeg der.  Jeg maatte altsaa nu allene indfinde mig ved Afgjørelsen og erklære 
at jeg ingen sikker Garanti kund skaffe  og saaledes melde at Handelen ikke kunne komme 
istand.  Jeg følte mig meget ubehagelig berørt ved denne Vending i Sagen, men jeg trøstede 
mig med at det var saa Guds Villie.  Saa mødte jeg til den fastsatte Tid og  aldeles mod min 
Forventning var de blevne saa medgjørlige at de ikke krævde nogen Garanti, og da jeg oplyste 



at de  som havde lovet mig Støtte svigtede, vilde de alligevel overlade Gaarden til mig uden 
Garanti paa samme Vilkaar som Brødrene. Imidlertid kom ogsaa min Kammarat tilstæde.  
Han have, Garanti for sin Del dog vilde de nødig have ham med.  Tilslut gav de efter paa den 
Betingalse at Gaardon skulde styres i Fællesskab i mindst 3 Aar og vi skulde yde lige meget 
Arbeide paa denne ene tredjepart som de paa de 2/3 Parte.  Saaledes kjøbte jeg min forstø 
Gard. 
Samarbeidet varade dog ikke længer end det første Aar. 
Brødrene blev strax uenige og allerede i Slutningen av det første Aar blev Gaarden delt først i 
3 lige Dele siden den tredje Del imellem os to.  Men under Udskiftningen af Gaarden blev det 
noksaa vanskeligt at komme til Enighed.  Der var et stort kostbart Vaaningshus med en stor 
Have beplantet med alle slags store Træ. Der var først Tale om at dele Haven og faa et Stykke 
hver og tillige Huset,  Men herved vilde dens Værdi betydelig forminske: Atter et Forslag om 
at udlægge Huset og Haven til en af Parterre for en meget lav Sum.  Jeg foreslog at Huset og 
Haven burde sælges for fælles Regning, hvorpaa vi havde Bud paa l800 Spd. Dette Forslag 
blev tilslut antaget og Handel kom istand. 
Atter en ny Ulempe.  Ingen syntes om den Part som falt rundt om denne Eiendom,  Parten 
skulde tilfalde Enhver efter Lodtrækning.  Atter Forslag. om hvor stor Erstatning den skulde 
faa af de Andre som fik denne Eiendom.  Dette blev man ikke enig om.  Saa fremkom Forslag 
fra den ældste Bror om at hvis han fik vælge den Part han syntes bedst om, vilde han give 50 

Spd. Den andre Bror vilde ligesaa give 50 Spd. for den anden Del.  Saa blev jeg og. min 
Kammerat enige om at beholde denne Del mod foran nævnte Erstatning.  Udhusene deltes i 3.  
Tjenerhuset som stod paa vor Eiendom løste vi for 100 Spd. som udgjorde den fornan nevnte 
Erstatning.  Saa delte vi Tjenerhuset imellem os, og ved nogen Reparation og Paakostning fik 
vi hver nok saa bra Beboelseshus. 
Saa begyndto vi hver paa sin Part at gjødsle og dyrke flytte Gjerder, faa istand nye Gjerder, 
faa os brugelige Udhuse , dyrke paa Udmarken efterhvert, saa at jeg paa min sjette part kund 
føde 8 Kjør og Hæst efter 10 Aars Forløb.  Først begyndte jeg med 5 Kjør og Hæst.   

Nu var vi vel  fornøiede, var glade og takkede Gud at vi var blevne Eiere af en saapass 
stor Gaard med ikke større Gjeld i det 10. aar end 400 Spd og endnu var der meget at dyrke og 
forbedre Vi havde allerede 6 Børn hvoraf 2 var døde ganske smaa og 2 var  tvillinger.  Vaar 
nabo som eide huset og Haven og var en en rimelig Mand, havde lyst til at have en større 
Gaard og tænkte længe at kjøbe af os.  Jeg var ikke meget villig til at sælge Gaarden. Tilslut 
fromkom han med Spørgsmnal til mig om jeg ikke vilde sælge Gaarden.  Jeg afslog med den 
Indvsnding at nu var vi kommer saa langt at jeg saa at vi kunde soutenere og at vi ligte 
Naboskabet og vidste ikke at faa nogen bedre Væreplads.  Han mente han nok skulde skaffe 
os en ligesaa god Gaard igjen, og havde netop nu Lyst til at kjøbe og opfordrede mig til at 
nævne den Sum jog vilde afstaa den for.  Min Kammerat og Nabo havde nævnt en Sum som 
han, vilde forlange eller havde forlangt som jeg ansaa altfor høi, men sagde saa at dersom han 
kunde give et Bud som det der var forlangt saa tænkte jeg selgte alligevel.  Strax greb han min 
Haand og slog til, og Handelen var afgjort.  Jeg blev baade forbauset og overrasket, og gjorde 
Indvendinger om at jeg først maatte samraade mig med min Hustru, men nei han holdt fast. 
Da jeg saa kom ind og fortalte min Hustru hvad der var passeret at jeg nu havde solgt 
Gaarden, begyndte hun at graade og vilde ikke samtykke i Salget.  Jeg forsøgte at faa det til at 
gaa opigjen, da jeg var overrasket, men han var urokkelig og saaledes maatte.det staa.  Det var 
ogsaa saa heldigt at vi da var Eiere af 4200 Spd. foruden Indbo og Løsore som vi havde tillagt 
os. En vakkor Avanse paa 10 Aar. 
Saa kjøbte jeg igjen Gaard tæt ved Bygrendsen dobbelt saa stor for 6500 Spd. med Besætning 
13 Kjør og .2 Heste.  Dette var Gaarden Vaaland efter hvem jeg tog Efternavnet Vaaland. Jeg 
skrev skrev før Gilje eller Mariero som den første  Gaard hedte. 
Efter 4 Aars Forløb solgte jeg igjen af Gaarden Vaaland 



til min Svoger noget over tredje parten, da jeg syntes den var for stor og tungvindt at drive, 
herfor fik jeg 3000 Spd.  Paa Vaaland boede  jeg 8 Aar.  De 3 sidste var jeg ansat som 
Fattigforstander for Hetland 14 Aar var jeg Medlem af Hetlands Kommunebestyre 
I l88l blev Bestyrerposten for Stavnger Meieri ledig. Mange af Intoressenterne opfordrede 
mig til at søge denne Post. Jeg vovode neppe derpaa, da jeg frygtede at det oversteg mine 
Evner at bestyre dette store Meieri, og da ogsaa baade Regnskabsførelsen og  
Kasseforvaltninen, da paalaa Bestyreren, var jeg endnu mere bange for ikke at kunne klare det 
tilfrodsstillende. Desuten følte jeg mig forpligtet at vedblive som Fattigforstander da jeg netop 
dette Aar uden Ansøkning havde faaet et Lønstillæg af 200 Kroner  Men da en overveiende 
del bestemt vilde at jeg skulde forsøge paa Meieriet. Gav jeg efter. Jeg følte at det tunge 
Gaaardsarbeid blev mig nok saa besværligt for min Helbred og tenkte at dette ville  blive en 
lettere Levevei.  Jeg søgte Poston og fik den nsesten enstemmig. 

Paa Meieriet blev det  ogsaa lettere hvad det legemlige Arbeide angaar, men istodet fik 
jeg saa meget større Aandsarbeid og Bekymringer for at faa Forretningen til at gaa, saa at det 
føltes Undertiden noksaa trykkonde.  Dog havde jeg den Tilfredsstillelse at man var tilfreds 
med min Gjerning saa at Generalforsamlingen uagtet jeg intet søgte, gav mig 200 Kroners 
Tillæg til min Løn efter 2 Aars forløb.  I 11 Aar fungerede jeg som Bestyrer af Stavanger 
Meieri.  Arbeidet varede uafladelig. Jeg var mange ganger træt og forsøgte paa at frasige mig 
Posten, men min Kone opmuntrade mig at forblive. Interessenterne ogsaa, saa tog jeg fat 
igjen, og det gik noksaa heldigt, men saa kom der on ny Bestyrelse som var mere kritisk, saa 
jeg tilsidst for Alvor besluttede mig til at frasige mig Posten. 

Nu havdo vi 8 Børn som levede og 3 døde. Min Kone havde ikke Lyst at flytte tilbage 
til Gaarden paa Vaaland, som vi endnu havde og som bestyredes ved Forpagter. Hun var svag 
af Helbred og følte at den stæke og kolde Luft som der er paa et saa høit Sted virkede daarligt 
paa hende, da hun lider af Bryst-sygdom og har flere gange haft stærk Lungebetendelse, 
hvorfor hun frygtade at naar hun kom der tilbage vilde hun strax blive syg.  Især var det 
frygtelig koldt om Vinteren og Vaaren.  Vi blev da enige om at sælge denne og kjøbe os en 
Anden, paa et mer lunt Sted.  Min Kone sværmede længe for at vi skulde kjøbe Storhaug, da 
den var tilsalgs første  Gang af S. Berner.  Siden da den atter var tilsalgs af Th. Schavland for 
samme Sum som han havde kjøbt den for, var hun endnu mere lysten derpaa, og blev ikke 
lidet lei over at jeg ikke vilde samtykke.  Men jeg kunde aldri faa rigtig Lyst til Storhaug.  
Ikke fordi jeg ikke ligte Gaarden og  Prisen fandt jeg heller ikke forholdsvis saa urimelig, men 
mine Grunde var at jeg endnu ikke var fuldt bestemt paa at forlade Meieriet og naar vi skulde 
kjøbe Gaardon og faa den bestyret af Fremmede eller bortforpagte den saaledes som vi gjorde 
med Vaaland, ville det bli et temmoligt stort aarligt Tab, foruder den Møye og besvær, som 
dette vilde paaføre os, da jeg syntes jeg havde saa fult op at  gjøre med at bestyre Meieriet 
tilfredsstillende.  Storhaug blev solgt, og saaledes blev der ikke mere Tanke om den. 

Saa vædte vi Tankerne hen paa Gaarden Bækkelund paa Egenæs.  Der er en prægtig 
Hage, noksaa passelige Huse, helst for store, og stedet er lunt.  Eieren Johan Pedersen var 
meget ivrig med at udmale alle Gaardens Herligheder og store Fortrinlighed, saa han næsten 
ikke kunde vide naar den blev betalt høit nok, og aldrig nogen Gang vovede han at nævne 
nogen bestemt Kjøbesum.  Han opfordrede mig blot til at gjøre Bud, og da altid under 
Forbehold af Betænkningstid.  Jeg passede mig ogsaa vel for at give ham noget Bud paa 
Gaarden.  Da han saa endelig gav et antydningsvis Forlangende, var dette saa urimeligt at al 
Tanke maatte bortfalde paa at kjøbe denne Gaard. 
Imidlertid havde jeg henvendt mig til en af Meglerne om at dersom han fik nogen Gaard 
tilsalgs i Byens Nærhed, maatte han melde mig det, da jeg maaske var Liebhaber. Mægleren 
meldte mig da at Karl Nymans Gaard var tilsalgs for en Kjøbesum af 60.000 Kr.  Jeg svarede 
at til en saadan Pris kunde jeg ikke tænke paa den  Havde det været 40000 saa kanske kunde 
jeg begynde at spekulere paa den.  Saa hengik der en Tid, saa kom han tilbage med den 



Besked at nu havde de prøvet paa forskjellig Maader at sælge Gaarden ved Udparcellering og 
tildels under et, men det havde ikke lykkedes at faa noget antageligt Bud.  Han troede nu at de 
var blevet saa medgjorlige at fik De et Bud af 40.000 og kanske mindre saa solgte De naar De 
fik en solid Kjøber.  Han opmuntrede mig naturligvis det bedste han kunde at spekulere paa 
Gaarden.  Jeg samraadede mig med min Hustru herom.  Hun var ikke meget villig, men mente 
den blev endnu for dyr da de allerede havde afsolgt saa meget til Byggetomter at der var ikke 
saa meget igjen.  Tilslut blev vi enige om at gaa hen og bese Gaarden og forsøge og høre 
Konditionerne.  Da vi saa havde beseet den, fandt vi at den endnu ikke var saa liden. Der var 
vakre Husebygninger, Gaarden bekvem og let at drive, lunt og godt var Stedet, og kanske vi 
kunde faa sælge adskillige Byggetomter saa kunde det gaa an om Prisen syntes at være noget 
høi. 
Jeg gik da til Sagfører Sømme som i Forening med M.G. Monsen var bemyndiget til at sælge 
Gaarden.  Han fremlagde Gaardens Ducomenter samt Betingelserne for Salget, og forlangte 
40.000 saa skulde jeg faa alt det der var tilbage af Gaarden med Husobygninger, Avling, 
Redskaber og Besætning som for Tiden blot bestod af 3 Kjør og 1 Hest, gamle helst udslidte 
Gaardsredsksber, og endel ,hvilket Løsøre han løseligt kalkulerede til ca. 1500 Kr, og 
opfordrede mig til at gjore Bud.  Jeg bød da 36.000 Kr.  Han syntes det var ikke saa væst, men 
lagde til at jeg skulde gaa til 37.000 Kr. saa vilde han for sin Del anbefale at Budot skulde 
antages, og jeg forstod at De ikke havde faat et saapas Bud før.  Før jeg gik fra ham, lagde jeg 
til 500 Kr. dermed vilde jeg sige stop.  Og saa gik jeg. 
En Dag efter fik jeg Bud fra ham at der var kommet Overbud paa 100 Kr.  Jeg havde da 
betænkt mig og sendte Bud tilbage at jeg vilde gaa til 37.000 Kr.  Næste Dag fik jeg atter Bud 
om at der atter var Overbud paa 100 Kr. , og med den Besked at nu var det kommet til 
Brændpunktet, og jeg forstod at der var noget i Gjære og fik vide at der var nogle som for 
Alvor spekulerede paa at gaa mig iveien.  Da svarede jeg at det kunde ikke nytte naar der 
idelig kom Overbud.  Om en Stund faar jeg atter Bud ved Mægleren at hvis jeg vilde gaa til 
38.000 Kr saa vilde de aprobere.  Jeg var nu blevet adskillig mere og mere lysten paa at have 
Gaard, og efter Samraad med min Hustru akcepterede jeg Tilbudet.  Dagen efter fik jeg 
Besked om hvorledes det hang sammen.  Nogen af Nymans Slægtninge havde spekuleret paa 
at kjøbe Gaarden, og var netop reist til Egersund for at formaa en Kjøbmand der at gaa i 
Kompani med dem.  Han var ogsaa en Slægtning.  De havde telegrafferet fra Egersund til 
Sagførere 
her om, at han ikke maatte sælge førend de kom tilbage.  Men nu var Gaarden solgt. 
Da de saa om Morgenen kom fra Egersund med Jernbanen, gik de lige til Sagføreren, og da 
han meddelte Dem at Gaarden  var solgt, blev de rasende.  De forsøgte paa alle mulige 
Maader at gjøre Salget ugyldigt, og tilsidst truede de Sagforeren med Proses, fordi han havde 
handlet ulovlig.  Sagføreren kom til mig i største Betuttelse og spurgte om jeg var villig mod 
en Godtgjørelse at lade Handelen gaa om igjen.  Jeg sagde nei.  Jeg hav kjøbt Gaarden for at 
jeg vilde beholde den og bo der.  De vilde allene spekulere med den og tjene Penge ved at 
sælge Byggetomter derfor fandt jeg mig ikke pligtig ei heller var det beføiet at jeg skulde 
afstaa den.  Proces vovede De ikke at anlaegge, da Sælgere fremlagde uindskrænket Fuldmagt 
for sig at sælge naar de fandt det beleilige Øyeblik og dette mente han netop nu var kommet. 
Jeg sendte Bud til Kjøboren med Tilbud om at vi maaske kunde dele, saa at De skulde faa den 
Del af Gaarden som var mest bekvemt til Byggetomter, derimod vilde jeg beholde Husene og 
den øvrige Del af Gaardsn til Gaardsbrug.  Saa indfandt De sig.  De begyndte først med en 
lang Klage over Sælgerne, hvortil jeg svarede at dette havde jeg ingen Ting med, jeg vidste 
ikke engang hvem der var mine Konkurenter.  Dette indrømmede De fuldstaendig.  Saa var 
det først hvad jeg vilde have i Fortjeneste ved at overlade Gaarden til Dem.  Hertil ærklærede 
jeg mig uvillig.  De tilbod 1000 Kr. i Fortjeneste, jeg vilde ikke. Jeg fremsatte mit Forslag om 



at afstaa den Del som var mest bekvem for Byggetomter, og forlangte en viss Sum for dette 
Areal. 
Dette fandt De uantageligt, da jeg vilde faa for godt Kjøb paa den tilbagevaerende Del.  Saa 
gav De et Bud som jeg fandt var uantageligt.  Saa skiltes vi med den Trudsel fra Deres Side at 
De vilde tage Gaarden tilbage efter Odelsret for Nymans Arvinger. Saa fik jeg Bud fra en 
Sagfører om jeg var villig til at afstaa Gaarden efter Odelstaxt eller jeg vilde have Proces og 
faa Dom i Sagen.  Jeg svarede at jeg foretrak det sidste, da jeg ikke troede der hvilede 
Odelsret paa denne Gaard.  Siden hørte jeg ikke mere hverken om Proces eller Dom.  De 
havde nok betænkt sig.  Da jeg den 1.Mai 1892 flyttede fra Meieriet ud paa Gaarden, havde 
jeg allerede solgt 5 smaa Byggetomter. Handelen af Gaarden foregik ved Juletiden 
foregaaende Aar,  Gaarden Vaaland blev ogsaa solgt paa samme Tid. 
Jeg har betragtet det hele som en særdeles Guds Styrelse igjennem hele min Livs Historie og 
har af Hjertet takket ham for hans mundige og gode Førelse, at han saa barmhjertigt og 
uforskyldt har velsignet mig igjennem hele mit Liv. Vi har havt et lykkeligt Ægteskab, havt 
11 Børn alle velskabte og vel udrustede baade til Legem og Sjæl.  3 ere døde ganske Smaa 
alle blot 3 Uger gamle, en uge efter at de vare indlemmede i den kristne Kirke ved den hellige 
Daab.  Nu er de gjemte i Guds Haand til Opstandelsens Morgen.  En Datter er død som voxen 
Hustru, efterladende sig en smuk og livlig Datter.  Hun selv haaber jeg ogsaa fik vandre bort i 
Fred med Gud.  7 lever endnu igjen og er alle snart voxne og 2 gifte.  Jeg har søgt under Bøn 
Taaror efter den Naade mig er givet om end i Skibelighed at foreholde Dem det ene Fornødne 
og at plante Guds Ords uforfalskede Sed i deres Hjerter og at vande med Formaninger, men 
Væxten maa og kan Herren allene give.   


