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1.—"Ungdommen raser." Fra den aarlige udflugt til Minnehaha 
Park af Mjftsenlagsmedlemmer i Minneapolis. 

2.—"Hun satte de vakreste jenter i rad." 
3.—Gruppe fra udflugten til Minnehaha Park. 
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Paa vei til Mj0senlagets Aarsm0de. 
CHIPPEWA FALLS, WIS. 
Fredag,-L0rdag og S0ndag, 

23de, 24de, og 25de Juni. 
Det bedes bemeerket at vor store aarlige 

sexa afholdes Fredag kveld, den 23de Juni. 



F o r o r d . 

J0SENLAGETS AARBOK bUv ifjor modtaget med saa 
megen velvilje og paaskj0nnelse, at det paa et vis gj0r 
komiteens arbeide iaar saa meget vanskeligere. Vi wi

de jo n0dig at eii sammenligning mellem de to skulde falde ufor-
delaglig vd for dette vort sidste arbeide. 

Vi haaber dog at vi ogsaa iaar, m0der den samme velvilje og 
paoskj0nnelse for velment arbeide iallefald, og at lagets medlem
mer vil f0le sig saa nogenlunde vel forn0iede med komiteens 
arbeide. 

Vi er ikke blinde for bogens feil og mangier, men der er allid 
meget at overkomme, hvor det blir vanskeligt at faa planmces-
sigt samarbeid-e, gmmdet paa at komiteens medlemmer lever 
spredte, saa at mundtlig konferense blir umulig. 

Paa stevnet i Fargo var det et fra mange hold udtalt 0nske 
om at faa en st0rre bog udgivet end ifjor var tUfoJLdet. For at 
%m0dekommie dette almindelige 0nske liar vi iaar seet os istand 
til at gj0re bogen paa 120 sider. 

Hvad indhold angaar, saa er det ikke saa let at faa med 
noget fra liver scerskilt bygd, men hvad billeder angaar har det 
vceret komiteens hensigt at faa med noget fra de vakreste partier 
i hver enkelt bygd, saavidt muligt. 

I udvalg af selve Icesestoffet har det vceret vort maal at med-
dele hvad kunde outages at have ahnen interesse for vore med
lemmer fra alle bygder, altsaa fra MJ0sbygderne som et hele be-
tragtet. 

Med disse faa oplysende bemerkninger er da* Aarboken for 
1916 anbefalet til alle lagets medlemmer, og vi haaber, at alle 
maatte finde noget af interesse i den, at den maatte blive til saa-
megen gloe.de og hygge for medlemmerne, at komiteens arbeide 
ikke har vceret forgjceves. 

Bed Wing, Minn., Februar 1916. 

Paa komiteens vegne, 
C. L. OPSAL. 
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Altergang i Stange Kirke. 

T i l M j o s e n l a g e t s M e d l e m m e r . 

ED en anledning som denne, der frembyder sig 
gjennem Aarboken, er det mig en kjcer pligt, 
saavelsom en stor forn0ielse, at henvende mig 
til lagets medlemmer. 

F0rst vil jeg faa lov at udtale min hjertelige tak til alle 
for godt xamarbeide i del forl0bne aar, demcest vil jeg faa sige, 
at kanska grunden til, at laget har gaaet saa godt fremover i 
de sidste aar, netop er at finde i dette gode sttmarbeide og i den 
kjertfivarniG, ligefremme venskabelxghed, m-edlemmerne imel-
lem, som liar ligget saa klart i dagen ved alle vore sammen-
komster. 

Der er vel faa bygdelag, som ved sine m0der har havt del 
i-aa fredeligt og hyggeligt som vi har havt det paa vore m0der. 
Vi har vceret forskaanet for al ilter, hidsig diskussion, menings-
forskjel har det naiurligvis vmret, og det er jo bare et godt tegn 
paa friskhed og Iw, men al diskussion har vmret saglig, og 
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tanken, som har baaret det alt, liar vceret, hvad som kunde 
gavne laget mest. 

Lagei tog sit f'0rste store opsving paa mfldet i Bed Wing 
i 1913, demcest fik vi en glcedelig tilvcekst ved det store m0de 
i Minneapolis ved hundre aarsfesten i 1914. Der blev det da 
besluttet at fors0ge med udgivelsen af en Aarbok, og det har 
vojrel en kraftig med/virkende faktor i lagets enestaaende vc&kst. 

Ved det sidst afholdte m$de i Fargo tog laget igjen et 
storartet opsving, og nye medlemmer meldte sig her i flok og 
f0lge; thi i denne henseende slog dette m0de alle -vore rekorder. 

Nu er det bestyrelsens haab, at det kommende m0de i Chip
pewa Falls, Wis., skal vise sig at bUve det s.t0rste og bedste i 
lagets hele historie. Der blev paa Fargom0det beslnttet at 
holde et tre dages stcevne 'iaar, og datoerne for dette bliyer da 
den 23de, 24de og 25de juni, som henholdsvis folder paa fre-
dag, l0rdag og s0ndag. 

Jeg vil faa lov at mhide alle lagets medlemmer om, at vor 
store aarlige sexa, som altsaa er glanspunktet ved hele stcevnet, 
holdes om kvelden paa m0dets f0rste dag, altsaa paa fredag 
den 23de juni. Alle b0r stelle sig slig, at de kan vosre tilstede 
ved den, thi iaar, som s&dvanlig, skal vi have hos os nogle af 
de ypperste talere blandt os norske i Amerika, og anden stor
artet underlwldning bUver der ogsaa s0rget for. 

Der var adskiUige, som kom til m0det i Fargo anden dag, 
og som saaledes ved en misforstaaelse gik glip af anledningen 
til at vcere med paa festen, derfor er det at jeg nu vil mmde 
om dette; husk altsaa paa, at vor store sexa finder sied ved 
m0det i Chippewa Falls paa m.0dets f0r$te dag, kvelden dm 
23de juni. 

Vi har iaar tcenkt at ordne det slig, at vi kunde samles til 
m0de fredag formiddag klokken ti. Omirent hele den dag skal 
vi hygge os ved selskabelig sammenkomst bare, saa at alle kan 
faa god anledning HI at trmffe og prate med venner og kjendte. 
Saaledes vil der hele dagen blive anlednhig til at gj0re fore-
sp0rgsel om den eller den er paa 'm0d&t, saa at sambygdinger 
kan faa rigtig god anledning til at tra3-ffes og hygge sig sammen. 

Jj0rdag blir da nrermest tilegnet forretningssager, men vi 
skal fors0ge at faa Udt mvsikalsk underlwldning til afveksling. 
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Det er hensigten at faa istand en god underholcbning for med-
lemmerne l0rdag kveld, enten af musikalsk natur eller et inter-
essant foredrag. 

S0ndag skal vifors0ge at faa holdt en festgudstjenesle ved 
en laget tilli0rende prest paa formiddag, og paa eftermiddag. 
hvis veiret lillader, er det ianken at faa istand en frilu-flsfest 
i en af byens parker med taler, sang og anden musik. 

Ilerefter maa altsaa l0senei vcere "Vel m0dt i Chippewa 
Falls den 23de, 24de og 25de juni!" 

Kom nu alle, gamle og unge, jeg vil smrskilt amnode den 
yngre generation om talrigt fremm0de, thi deite 'arbeide i byg-
delagene er jo noget, som ikke blot angaar eller interesserer de 
gamle. Tvertimod, man burde jo med rette kunne regne paa 
kraftig st0ite fra fremtidens bcerere af norskhedens arbeide i 
deite land. 

Derfor gjentager jeg. kom alle, gamle og unge. 

C. L. OPSAL, 

Mj0senlagels formand. 

Parti fra Stange, Gaarden Frang. 
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M j o s e n l a g e t s A a r s m o d e . 

M0det i Fargo det st0rste i lagets historie. 150 nye medlemmer 
tegnes ind. Storartet banket. 

Mjosenlagets femte aarsra0de -blev, 
som bekjendt, afholdt 1 Fargo, N. D., 
torsdag og fredag den 24de og 25de 
juni. Skj0ndt flere hundrede of la
gets medlemmer overvar m0det, var 
der dog ligesaa mange hundrede. som 
af forskjelligc grunde ikke kunde 
m0de frem, og det er da isier af hen-
syn til disse, at jeg hermed vil gi et 
kort referat af dette store og for Mj0-
senlaget saa vigtige aarsmqde. 

Det var den almindelige mening 
blandt de mange hundrede mrend og 
kvinder, som var tilstede ved dette 
m0de, at et hyggeligere eller mere vel-
lykket stevne bavde de aldrig over-
vffiret. Takket vffire vor formanm-, 

Bjomson Bauta. Fargo. dygtige og forretningsmsessige ledel-
se gik forretuingsm0derne for sig i en fart, saa der begge 
dage var megen tid tilovers for deltagernc til at trseffe gamle 
venner og kjcndte, oplive og prate over gamle minder fra 
hjembygden og stifte nye bekjendtskaber. En gammel mand 
sa til mig, da ban b0d farvel: "Aldrig har jeg bavt det saa 
hyggeligt, siden jeg forlod Norge. Jeg har her truffet saa 
mange, som jeg kjendte hjemraefra. og som jeg troede var 
d0de for lamge siden, eller som jeg ikke engang vidste havde 
reist hid til landet." Og jeg tror de fleste tilstedevoarende 
havde de samme oplevelser. 

F0rste dags forha/ndlinger. 

Prsecis kl. 10 torsdag formiddag kaldte Mj0senlagets 
formand, dr: C. L. Opsal, fra Red Wing. Minn., det store 
m0de tilsammen og forestillede for forsamlingen ""Det norske 
Selskabs" formand, prof. J . G-. Halland, som i en begeistret 
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tale b0d Mj0senlaget velkommen til Fargo og udtalte sin glffide 
over at se saa mange hundrede gode kvinder og nuend fra 
mj0sendistrikterne samlet om et failles og for fremtiden saa 
betydningsfuldt maal,—det at bevare norskheden iblandt sig 
og sine, at vedligeholde minderne fra hjemstavnen og udar-
beide qg bevare for kommende skegter Mj0senlagetts nuvseren-
de medlemmers—banebrydernes—betydningsfulde saga. 

Dr. Opsal takkede paa lagets vegne for prof. Hallands 
hjertelige velkommen, hvorpaa man gik over til forretnings-
programmet. Sekreta?ren oplaeste referatet fra forrige aars-
m0de, der blev godkjendt. Formanden redegjorde for Mj0sen-
lagets store fremgang i det forl0bne aar, hvilket isser skyldtes 
lagets prasgtige aarbog, som var blit udsendt i et oplag af 
1,000 eksemplarer, og som havde vundet stor "paaskj0nnelse-, 
ikke alene af medlemmerne, men ogsaa af den norsk-ameri-
kanske presse og andre. 

Der blev oplsest flere telegrammer og breve fra medlemmer, 
der var forhindret fra at komme til m.0det. Lagets f0rste 
formand, hr. Thore Gunderson, fra Beloit, la., sendte laget 
en vakker hilsen og udtalte sin bedr0velse over, at sygdom 
hindret ham fra at komme til stevnet. Lagets kasserer, hr. 
Otto C. Ericson, Chicago, sendte telegransk hilsen med den 
oplysning, at overarbeide gjorde det umuligt for ham at reise 
den lange vei til m0det. En af lagets seldste medlemmer, hr. 
Mikal Gr0ndal fra Far-well, Minn., som nu er i sit 82de aar, 
sendte et meget vakkert brev til laget, som blev modtaget 
med meget bifald af medlemmerne. F ra hr. Kristian Peder-
son, Claremont, N. H., var der-ogsaa et interessant brev. Hr. 
Pederson var i mange aar ansat ved jernbanebryggen i Hamar. 
og er vistnok kjendt af de fleste som fasrdedes. paa Mj0sen 
for en tyve aar tilbage. Nu bor han hos sine b0rn i Claremont, 
New Hampshire, og trods sin b0ie alder tar ban Hvlig del i 
dagens begivenheder og er meget interesseret i Mfj0senlagets 
fremgang og trivsel. Megen munterhed og bifald vandt et 
hilsningsdigt, som var underskrevet " E n gammel kone i 
Mj0senlaget.'' Mange andre hilsninger blev ogsaa opUeste, 
og det blev paalagt sekreta^ren at skrive til senderne og takke 
for samme. 
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Derefter optoges behandling om udgivelse af en aarbog 
for najste aar, og en livlig diskussion opstod. Alle priste 
lagets f0rste arbog i h0ie ord og var enige om, at en lignende 
bog maatte udgives til n&ste aar, og at den maatte gj0res to 
eller tre gange saa stor som bogen for 1915. Hr. 0. G. 
Helseth, fra Pelican Rapids, Minn., foreslog, at Mj0senlaget 
udgiver en aarbog i 1916 saa stor som maatte findes paa-
krsevet, og dette forslag blev enstemmig vedtaget. Hr. C. H. 
Boxrud, Red Wing, Minn., foreslog, at en ko-mite af fern 
medlemmer, med formanden af laget som selvskreven formand 
af denne komite, vselges for at forestaa redaktionen og udgi-
velsen af aarbogen. Forslaget blev enstemmig vedtaget og 
som medlemmer af komiteen valgtes formand, dr. 0. L. 
Opsal, Red Wing, Minn.; fru Martin Norseng, River Falls, 
Wis.; Peter Myrvold, Fargo, N. D.; pastor Olav A. Kvisgaard, 
Ellsworth, Wis., o'g Otto P. K. Hjermstad, Chippewa Falls, 
Wis. 

En skrivelse fra Normandsforbundets sekretger, hr. Mor-
genstjerne, opkestes, hvori laget blev anmodet om at gaa ind 
i forbundet. Det blev besluttet at udsajtte sagen til ngeste 
aarsm0de. En henstilling fra prof. A. A. Veblen om et 
faillesorgan for bygdelagene blev fremlagt for m0det, og paa 
forslag af hr. Johan Bangsberg, La Crosse, Wis., blev det 
besluttet ' ' a t Mj 0senlaget anbefaler tidsskriftet ' ' Samband'' 
som fasllesorgan for lagets medlemmer, og at en korrespondent 
for skriftet udnievnes af bestyrelsen. 

Pastor Olav A. Kvisgaard, lagets sagaskriver, " vilde, at 
laget skulde udtale sig om den bedste maade at ordne med 
medlemmernes biografier, trodde selv, det vilde varre bedst 
at sende en blanket til hvert af lagets medlemmer, med m-
brikker for navn, f0dested, osv., og bagsiden af blanketten 
kunde da anvendes til en selvskreven, kortfattet skildring af 
vedkommendes Hvshistorie. Det blev besluttet, at sagen over-
lades til fa?]'esraadet til afgj0relse. Dermed hsevedes Tors-
dags eftermiddagsm0de. 

Mj0senlagets store banket. 

Torsdags aften klokken 8 samledes Mj0senlagets med
lemmer og andre i et antal af ca. 500 i Fargo anditoriums store 
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spisesal for at deltage i lagets femte aarlige festmiddag. Sa-
len var vakkert dekoreret med flag, blomster og anden pynt, 
og de mange lange, veldsekkede borde gav et yderst behage-
ligt indtryk og 0gede feststemningen. E t maaltid paa fern 
velsmagende retter blev serveret af Fargo firmaet Geo. Pieri 
& Co., som fortjener stor ros for den udmerkede maade, hvor-
paa dette vanskelige arbeide blev udf0rt. Fargo Drug Co. 
havde godnedsfuldt stillet ti kasser "Chippewa Sparkling 
Spring Water" til Mj0senlagets disposition, og dette gode 
vand fik rivende afssetning ved banketten. Christensen Fa-
milie Orchestra fra Hillsboro, N. D., opvartede med vakker 
norsk musik under maaltidct og h0stede meget bifald for 
deres udmerkede prestationer. 

H0iesteretsdommer Glvristianson presiderer. 

Aftenens hsedersgjasster og talere var givet saade ved f0rste 
bord, og da sidste ret var blit serveret, slog kj0gemesteren; hr. 
h0iesteretsdommer A. M. Christianson, fra Bismarck, N. D., 
tilorde og i velvalgte ord 0nskede gjaesterne velkommen til Mj0-
senlagets store sexa. Hr. Christianson, som er f0dt i Furnes. 
eller rettore Brummundalen, er en "selfmade" mand i ordets 
fuldeste forstand. Skj0nt kun 36 aar gammel indehar nan en 
af statens h0ieste embeder og siges at va3re en af Nord Dakotas 
mest popukere mamd. Hans ypperlige ledelse af Mj0senlagets 
banket og den store veltalenhed, han lagde for dagen ved den-
ne leilighed, vil i lange tider erindres af de mange tilstedeva^ 
rende som et af de behageligste minder fra denne mmderige 
anledning. Aftenens f0rste taler var lagets formand, dr. 
Opsal, der gav en kort oversigt over Mj0senlagets stiftelse og 
fremgang og udtalte sin store glade over, at laget nu havde 
vokset sig saa stort og stserkt. Fr0ken Ingrid Hjertsgaard, 
fra Fargo, sang en vakker sang, hvorefter toastmaster Christi
anson introdueerte Hon. Smith Stimmel, fra Fargo, som paa 
en famgslende maade fortalte om sin Norgestur i 1914. Hr. 
Stimmel, som i sin tid ogsaa havde den store aare at vaare med-
lem af presi dient Abraham Lin coins liv-vagt (body-guard.), 
ledsaget nemlig guvern0r Hanna til Norge forrige aar og paa 
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den tur oplevet mangt og meget, der var af interesse for nans 
tilh0rere at faa h0re om. 

Den nseste taler paa programmet var hp. Waldemar Ager, 
fra Eau Claire, Wis., som paa en mesterlig maade behandlede 
det i disse dage saa meget diskuterte emne, " Bindetegns-Bor-
gere." Under sit ypperlige foredrag blev hr. Ager atter og 
igjen afbrudt af stormende bifald, medens hans mange histo-
rier og slaaende sammenligninger gjentagne gange satte til-
h0rernes lattermuskler i heftig bevaegelse. 

Hr. H. L. Lokensgaard, Fargo, sang .en vakker sang, hvor-
efter dommer Christiancon forestillede prof. J . G. Halland, 
der med stor veltalenhed talte om "Fargo, indgangsporten til 
det nye Norge." Skj0nt kortfattet vakte hans tale dog stor
mende bifald. 

Nu blev ordet git til vor verdenskjendte landsmand, hr. 
Peer 0. Str0mme, fra Madison, Wis., som paa sin vanlige vel-
talende maade holdt en tale for "damerne." Hans vakre ord 
fandt anklang ikke alene hos damerne, men de mandlige til-
stedevserende deltog ikke mindst i det begeistrede bifald, 
hvormed hans tale blev hilset. Hr. Alfred Gabrielsen, fra 
Minneapolis, var aftenens sidste taler og gav en interessant 
skildring af "Norge i jubilEeumsaaret." Hans foredrag blev 
fulgt med levende interesse og h0stet meget bifald. 

Straks f0r programmets slutning, opkeste toastmaster 
Christianson flere hilsningstelegrammer, der var fremkommet 
under aftenens 10b, deriblandt fra senator A. J . Gr0nna, 
guvern0r Hanna, viceformand T. H. Skonnord, kasserer Otto 
C. Ericson, hr. D. B. Bakke, Thief River Falls, Minn., og an
dre. Saa var aftenens store program forbi, og Mj0senlagets 
femte aarlige banket "en saga blot," men en saga, som af del-
tagerne altid vil mindes som en af de hyggeligste og mest 
storartede tilstelninger, de nogensinde deltog i. 

Fredags forretningsm0de. 

Fredag formiddag kl. 10 samledes man igjen til forret-
ningsm0de paa "S0nner af Norges" hall, som paa langt najr 
ikke kunde rumme alle, der privet at komme ind. Den f0rste 
sag til forhandling var angaaende optagelse af medlemmers 
familier i Mj0senlaget. og det blev besluttet, at i familier, 
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hvor far eller mor eller begge tilh0rer laget, skal deres ugifte, 
hljemmevaarende b0rn vaare selvskrevne medlemmer af Mj0-
senlaget, uden aarsafgift. 

Chippewa Falls nmste m0dested. 

|;i Man gik nu over til valg af m0dested for nseste aar. 
{ji Der forelaa indbydelser fra Canton, S. D., Chippewa Falls, 

Wis., og Albert Lea, Minn. Efter m0dets slutning indl0b 
der telegrammer fra mayor Lars Bakke og Commercial Club, 
Thief River Falls, Minn., med indbydelse til laget om at holde 
naeste m0de der; men disse indbydelser kom altfor sent til at 
bli taget i betragtning. Da Chippewa Falls ogsaa ved forrige 
aarsm0de havde indsendt en indbydelse til laget, blev det, 
paa forslag af hr. R. Wick, Minneapolis, enstemmig besluttet 
at holde nasste m0de der, fredag, l0rdag og s0ndag den 23de, 
24de og 25de juni 1916. 

Valg af embedsmamd. 

Tiltrods for, at alle de tilstedevserende embedsmamd, 
grundet personlige forretninger, frabad sig valg, blev de dog 
alle gjenvalgte, saa bestyrelsen bestaar som f0r af: 

Formand, dr. C. L. Opsal, Red Wing, Minn. 
Viceformand, Thor H. Skonnord, Minneapolis, Minn. 
Kasserer, Otto C. Ericson, Chicago, 111. 
Sekretasr, Otto P. K. Hjermstad, Chippewa Falls, Wis. 
Sagaskriver, pastor Olav A. Kvisgaard, Ellsworth, Wis. 

Paa forslag af hr. R. Wick tilkjendegav forsamlingen ved 
reisning sin tak for embedsnuendenes arbeide i lagets interesse 
i det forl0bne aar. 

Foruden formanden, der er selvskreven representant, 
valgtes til at representere Mj0senlaget ved bygdelagenes fsel-
lesraad enstemmig hr. T. H. Skonnord. Til revisionskomite 
gjenvalgtes d'hrr. Mons Mahlum, Brainerd, Minn., og Emil 
L. Lee, Red Wing, Minn. Til resolutionskomitee udnaavnte 
formanden, d'hrr. T. J . Hagen, Sharon, N. D., pastor Kvis
gaard og sekretairen. 

Resolutionskomiteen forelagde en takkebeslutning, stillet 
til byen Fargo, dens embedsmamd og borgere, for al udvist 
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gjcestfrihed; til byens aviser, Fram, Courier News og Forum, 
for deres hjcclp i at bekjendtgj0re og refererc m0derne; til 
h0iesteretsdommer A. M. Christianson og alle talerne ved 
Mj0senlagets banket; og en sasrskilt tak til prof. J . G. Halland 
og hr. Peter Myrvold for deres utreettelige arbeide og store 
opofrclse for at gj0re Mj0senlagets stevne i Fargo til det 
st0rste og hyggeligste i lagets historie. 

Det vakte stort bifald, da sekretffiren ved m0dets slut-
ning oplyste, at omkring 150 nye medlemmer havde tegnet sig 
ind i laget under Fargom0det. Dette store antal sastter forrige 
aarsm0des rekord i skyggen, d'a ca. 120 nye medlemmer blev 
optaget. 

Da ikke Acre forretninger forelaa til forhandling, haevede 
formanden Mj0senlagets fenrte aarsm0de. med en hjertelig tak 
for det store fremm0de og et varmt "paa gjensyn i Chippewa 
Falls naaste aar ." 

OTTO P. K. HJEBMSTAD, Sekreker, 
Cliippewa Falls, Wis. 

Fra Morskogen, Stange. 



16 M J 0 S E N L A G E T S A A R B O K 

E 

H v a d s k a l d e t v a e r e t i l . 

OR en tid siden kom en mand til mig og sagde: " J e g 
har set i avisen, at du er Mj0senlagets sagaskriver. 
Hvad. er det for noget?" 

Jeg fortalte, at det arbeide bestod i at samle og nedskrive 
medlemmernes livshistorie. Da trak han paa skulderen og 
spurgte overlegent: ' ' Hvad er det godt f or ?" 

Uden tvivl er det nok mange af vore landsmasnd, som 
vil gj0re det samme sp0rgsmaal. 

Nogle ser alt fra den strsengt praktiske side, og sp0rger 
ved enhver anledning, ' 'hvad fordel vil jeg faa af de t?" Selvet 
blir det store centralpunkt hvorom alting dreier sig, og de 
indspinder sig saa fuldstasndig i egoismens vffiv, at de kun ser 
en person i verden, og det er dem selv. 

"Hvad er det godt for, den sagaskrivningenV ' Jeg 
f01er mig aldeles ikke kvalificeret til belt at besvare det sp0rgs-
maal, men vil alligevel gj0re et fors0g i den retning. 

Ved at gjennemgaa verdenshistorien finder vi, at den 
igrunden kun er en beskrivelse af hverdagsfolks kamp for 
eksistensen: Den f ortffiller om kulturkamp og udvikling eller 
om krig og forfald. Den la;rer os at kjende folkeslag som 
levede aartusinder f0r vi saa dagens lys. Vi kan fra verdens-
historien lasre at kjende ajgypterne, f0nikerne og spartanerne. 

Af dem kan vi tilegne os det vgerdifulde i disse lsengst 
svundne folkeslags kultur, "pr0ve alt og beholde det gode." 

Den nuvasrende saavelsom de svundne slasgter staar i stor 
taknemlighedsgjasld til graskernes og romernes kultur og vi-
denskab. 

Saaledes burde heller ikke norsk-amerikanernes historie 
gaa tabt for verden, den b0r bevares som et arvegods for ef-
terslaagten, verden har. ret til at krseve det af os. 

En deL er blevet udf0rt paa dette felt, og vi skylder 
de mffioid tak, som har syslet med dette daarligt 10nnede og 
utaknemlige arbeide; men det er et altfor stort arbeide til at 
udf0res af nogle faa, vi b0r alle vaare med og gj0re vort ved 
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selv at nedtegne vor livshistorie og sende den til en eller 
anden sagasamler. 

En saadan historie vilde uden tvivl blive meget interes-
sant og ligesaa vaardifuld som Snorre Sturlasons kongesagaer. 

En vanskelighed ved dette arbeide vilde selvf01gelig blive 
det at overkomme det almindelige feilsyn paa hvad som har 
historisk vaard. 

For eksempel, at en der begyndte som visergut i en stor 
forretning og derfra gradvis oparbeider sig til en ledende 
stilling i denne forretning, eller kanske eier af hele forret-
ningen, ham er de fleste villig til at anerkjende vaardig en 
plads i en saadan historie. 

Derimod, en mand som i Minnesota eller Wisconsin, med 
to tomme haander tog fat og under vanskelige forhold har kun-
net omdanne 40 acres skogland til veldyrket, frugtbart ager-
land, ved hans havn vilde kanske mange saatte et stort sp0rgs-
maalstegn. Men det har sikkert kostet denne sidste ligesaa 
store anstraangelser, ligesaa stor udholdenhed, ligesaa stort aar-
ligt arbeide og kamp i at udrette dette, som det der laa til 
grund for f0rstnaavntes fremgang. 

Derfor sig'er jeg, at en mand ikke b0r prises tig haadres 
notop for hvad han har naaet frem til, men for den kamp han 
har f0rt for at blive hvad han er. 

Paagrund af slige vrange synsmaader blir saa mange, som 
har fortjent en plads i historien aldeles borte i den navnl0se 
maangde. 

Mange af vore landsmaand her har havt h.0ie maal og f0rt 
en haard kamp, men har ikke "naaet frem," alle disse blir 
glemt, det er overhovedet maarkelig hvor sparsom verden har 
vaaret med sin anerkjendelse af uheldige anstraangelser. 

Naar seirherren kommer hjem fra slagmarken, saa fattes 
der ikke paa anerkjendelse, folket hylder ham, digteren fletter 
en laurbaarkrands rundt hans pande, og talere priser hans be-
drifter, men den beseirede, den overvundne, hvem synger hans 
pris? Som en regel ingen, skjondt kanske hans anstraangel-
ser har vaaret fuldt saa store og hans heltemod uden lige. 

Slig gaar det jo ofte her i verden, at den enes tab blir 
den anden en bro til seier og sere. 
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Ved at lasse om de store opfindelser, finder vi hvorledes 
sommetider en mand har ofret sit hele liv, gjort overmenneske-
lige anstrengelser, var naar ved at 10se problemet, men saa glap 
det. Han laagges i sin grav og glemmes. En anden tager fat 
og l0ser problemet og vinder et ud0deligt navn. 

For en tid siden stod jeg i St. Paul og saa paa at der 
byggedes en stor, solid grundmur til et hus. Jeg taankte, hvor-
for gj0r de saa vaaldigt arbeide paa dette, som jo blir gjemt 
langt under jorden, og ikke blir gjenstand for nogen beund-
ring eller pris. 

Da jeg senerehen stod paa samme plads igjen, saa jeg. en 
vaaldig 12 etages bygning opf0rt paa denne grundmur, den var 
muliggjort ved det forberediende store arbeide paa grund-
muren. 

Jeg tror dette kan tjenc som et billede paa de navnl0se 
og ofte forglemte indvandrere i dette, land, de d'anner omtrent 
hele den vasldige grundmur, hvorpaa den amerikanske rigdom 
og velstand hviler. 

I denne grundmur udgj0r folket fra de skandinaviske 
lande en vaerdifuld del, skj0ndt det ofte ser ud som om de ikke 
selv forstaar det. De gaar stadig og udtaler sin tak og ros 
af" Onkel Sam for hans velgj0renhed i at tillade dem at bygge 
og bo paa amerikansk grund, idet de ikke forlanger eller for-
venter nogen anerkjendelse af sit eget arbeide. 

For mange lange aar siden sad der nede i Tyskland 
en mand som gjorde violiner. Han var meget omhyggelig med 
selv de mindste detaljer: med form og afpudsning var han 
ligesaa n0ieregnende i de indvendige stykker, som han var 
med ydersiden. Naar folk spurgte ham, hvorfor han brugte 
saa megen tid og lagde saa meget tint arbeide paa de dele som 
ikke laa synbare, saa brugte han at svare: ' ' Jeg arbeitler for 
Vorherre, og vover ikke at slurve." Han d0de en ukjendt 
mand, og selv dr0mte han nok aldrig om ber0mmelse; men 
naar verdensmesteren Paganini fik fat paa en af hans vio
liner og med sit vidunderlige tryllespil henrev verden, da kom 
Stradivarius til sin ret, da vandt han ' ud0delig ber0mmelse 
for sit arbeide. 

Mange norske maand og kvinder har udf0rt et kjaampe-
arbeide, har nedlagt arbeidskraft og energi, ja blomsten af 
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sit Hv med at rydde og omdanne Vestens vidder og skoge til 
frugtbart agerland, men som Stradivarius, har de ikke for-
ventet nogen ber0mmelse for sit arbeide, mens de holdt paa 
der saa trofast og jevnt. 

Naar staternes nyere historie skal skrives og det nydyr-
kede land vaardsaattes, saa vil sikkert deres navne, som har 
omdannet vildnisset til frugtbart land komme til sin ret og 
faa sin anerkjendelse. 

Det er ikke bare det rydningsarbeide nordmaandene har 
udf0rt, som de b0r aares for. De har ogsaa skjenket sit nye 
faadreland noget langt mere vaardifuldt; fattige som de fleste er 
ved ankomsten, bringer de dog med sig noget, som er tusind 
gange mere vaard end deres reisekiste. 

Det er den norske karakter med dens grundtraak af dyb 
kristelighed, respekt for lov og autoritet, arbeidsomhed, aar-
lighed og udholdenhed, og naar man tager arvelighedens lov 
med i betragtning, hvem kan sige eller maale betydningen 
af alt dette som Norsk-Amerikan erne har ydet og vil kunne 
yde til den nye folkerace, som holder paa at dannes paa ameri-
kansk jordbund. 

Billy Sunday har pegt paa et slaaende eksempel i for-
bindelse med dette: For mange aar siden giftede en dranker. 
i New York sig med en ligesaa drikfaaldig kvinde. Efter mange 
aars forl0b var den del af staten, hvor denne skegt bor, over-
sv0mmet af synd og last. I det syvende slaagtled foretog en 
del videnskabsmaand en unders0gelse af slaagten med f01gende 
resultat: Videnskabsmaand en e fulgte sporet af 800 af slaag-
tens medlemmer. Af disse 800 havde kun 20 laart et eller an-
det nyttigt haandvaerk, 440 var drukkenbolter, 50 blev hen-
rettet for forbrydelser, 60 var tyve, 130 var faangslede for for-
skjellige forbrydelser, og den samlede tidskengde, de var 
id0mte for at udsone sin br0de var over 1300 aar! Det kostede 
staten New York ialt 2,500,000 dollars for at faa forbryderne 
d0mt og straffet. Dette er jo et slaaende bevis paa, hvad det 
koster et land at faa daarlige borgere. 

Som modsoatning anf0res slaagtshistorien efter en engelsk-
mand Jonathan Edwards, som nedsatte sig i Hartford. I 
aaret 1900 foretog de sarame videnskabsmaand en lignende un-
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ders0gelse, hvad hans efterkommere angik. Disse bestod ialt 
af 1394 sjaale. Af dette antal var 295 universitets-graduenter, 
13 var praasidenter ved et eller andet universitet, 60 var laa
ger, 108 prester, 101 sagf0rere, 75 officerer ved armeen eller 
flaaden, og 16 var praasidenter for forskjellige jernbanesyste
rner. Af alle de 1394 havde ikke en eneste vaaret straffet for 
nogen forbrydelse. Jeg taanker at slige unders0gelser for vore 
landsmaands vedkommende vilde vise et lignende resultat som 
det sidst anf0rte, og hvem kan da beregne de vnardier som vore 
norske indvandrere har tilf0rt dette land? 

Mange af vore landsmaand synes at have den forkjerte 
ide, at vi ikke skal beholde noget af vor nationali!etsf0lelse 
eller kjaarlighed til det land, hvor vor vugge stod. De synes 
aldeles at overse, at netop dette er roden til vor kraft, naar 
vi aldeles giver slip paa denne' adelsarv, saa vil vi ogsaa miste 
vor indflydelse. 

Vi har et godt eksempel paa racef0lelsens betydning i 
j0defolket. De har gjennem aartusinder levet i landflygtighed, 
forhadt og fortraangt, spredt over den hele jord, men trods 
alt har de bevaret sit sprog, sine traditioner, sin religion og 
sin folkerace ublandel. 

Det norske folk i Amerika burde ogsaa have mere kjaar
lighed "til den farm, som de selv har skabt ved slit og straav. 
De burde heller ikke rive ned den gamle "homestead" hytte, 
men bevare den som en af farmens helligdomme, den burde 
staa som et aadelt mindesmaarke fra nybyggerlivets dage. De 
burde ogsaa give sine farme navn, som kunde betegne, hvem 
som har grundlagt dem, de burde nedtegne farmens historie, 
saavelsom historien af den mand, som har ryddet og dyrket og 
anlagt den. 

Dette vilde blive kulturvaardier, som enhver burde f01e 
som sin hellige pligt at bevare. Jo, ved lidt eftertanke er det 
ikke vanskeligt at finde svar paa sp0rgsmaalet: ' ' Hvad er det 
godt for, den'sagaskrivningen." 

0. A. KVISGAARD, 

Mj0senlagets sagaskriver. 
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G a m l e V e n n e r . 

Hosstaaende billede viser hr. og 
fru L. H. Hjermstad, Brodal, L0iten. 

Det er vel faa af Mj0senlagets 
medlemmer fra bygderne L0iten, 
Romedal, Vang, Stange og Hamar 
by, som ikke kjender gamle Lars 
Hjermstad og " M o r " Hjermstad, 
for mor var hun for alle. 

De har levet snart en menneske-
alder paa denne gamle, kjendte og 
kjaare plads, men saa har de ogsaa 
vundet sig en saa stor venneskare, 
som 'det kanske er faa mennesker for-
undt at vinde. 

I en lang aarraakko drev hr. 
Hjermstad farveriforretning i Bro
dal, og s0gning manglede det ikke 
paa, thi han gjorde selv det meste af 

arbeidet, gjorde det n0iagtig og samvittigdedsfnldt. 

Naar folk kom ind paa butiken der, saa var ikke det nogen 
almindelig forretningssag, det blev selskab af det, for naar 
alting var klappet og Mart med garnet, som skulde farves "h0g-
r0dt", eller med vadmelet, som skulde farves svart, stampes, 
dobbelt ovcrskjaares og klaadesberedes, saa maatte jo vedkom-

Hr. og fru L. H. Hjermstad. 

L. H. Hjerms^ads hjem i Brodal. 
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mendc absolut ind paa "s tors tua" og trakteres med kaffe og 
kager, saa der var selskab dagen lang. 

Mor Hjermstad er jo ogsaa en usaadvanlig dygtig hus-
holderske, og hcndes kager staar i stort ry hele bygden over, 
hendes specialist er dog naarmest terter og berlinerkrandse, 
som ordentlig smelter i munden. 

Det andet billede viser deres hjem i Brodal, slig som det 
ser ud nu. 

Gamle Hjermstad fyldte forleden sit 84de aar, nemlig den 
16de januar, og saa tneffer det sig slig, at den dato ogsaa er 
bryllupsdagen for Mr. og Mrs. C. F. Hjermstad i Red Wing. 
Det tredie billede viser et talrigt selskab, gjaaster af Mr. og 
Mrs. C. F. Hjermstad ved en stor middag paa S*t. James hotel, 
Red Wing, den 16de januar iaar, samlet for at feire disses 27de 
bryllupsdag og L. H. Hjermstads 84de f0dselsdag. 

En hilsen undertegnet af alle tilstedevaarende sendtes gamle 
Hjermstad. 

At de gamle har det godt i alderdommen, hvad det mate-
rielle angaar, derfor s0rger nok deres gjaave s0nner, hvoraf 
ikke mindre end fire er hertillands, og alle medlemmer af 
Mj0senlaget; for helbreden raader alene Vorherre, men ogsaa 
heri har han vaaret de gamle naadig. 

Gjesteraf Mr. og Mrs. C. F, Hjermstad. 
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Eftermiddagskaffe i det frie paa Sarpsborg. 

V o r N o r g e s R e i s e . 

Mr. and Mrs. M. Norseng, River Falls, Wis. 

' FTER at ha tilbragt 25 aar i Amerika, fandt vi det 
muligt igjen at bes0ge vort faadreland Norge. Det 
havde altid vaaret vort haab og maalet for vor straa-

ben, engang at kunde tage vore 3 d0tre med os paa et bes0g 
til vort gamle hjem. 

Den 24de juni 1911, blev denne dr0m realiseret,. for da-
forlod vi vort hjem i River Falls, Wisconsin og begyndte 
vor lange reise. Ankom til Chicago den 25de juni, hvor vi 
byttede tog og reiste direktc til Buffalo, hvor vi standset for 
at bese Niagara vandfaldet. Indtrykket af dette var aldeles 
overvaaldende, hvor intetsigende f01er ikke mennesket sig, naar 
det ser al denne majestaatiske vandmasse, og alligevel maa 
denne naturkraft ber b0ie sig for menneskets vilje, denne 
ustyrtelige vandmasse driver fabrikker efter fabrikker, som 
forsyner os med alt som gj0r livet komfortabelt. 

Ankom til New York onsdag morgen, og efter frokost og 
lidt hvile i hotellet, gik vi alle ned til "Battery park". Det 
var jo nyt for barna at se havet og havnen med de utallige 
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dampbaade, faargebaade og seilskibe af alle st0rrelser. Den 
gamle Castlegarden, som er saa vel kjendt for vore aaldre 
indvandrere er nu et stort fiskeaquarium, og meget interessant 
at bes0ge. Kl. 1 om eftermiddagen gik vi ombord i "Olympic" 
og kl. 3 var alt faardig til afreisen. Det var " Olympic "s f0rste 
reise fra New York til England. Det var et kolossalt palads, 
900 fod langt, 92 fod bredt og elleve etager h0it. Snart havde 
vi New York med sine "skyscrapers" og sin travelhed, Brook-
lynbroen og frihedsst0tten bag os, middagsbordet er snart 
daakket, og vi forsvinder nedenunder. Jeg skal aldrig glemme 
det storartede syn, som m0dte vore 0ine, da vi igjen kom op 
paa daakket. Havet laa blankt som et speil, i vest stod solen 
stor og blodr0d, faardig til at synke under horisonten, mod 
syd h0iere op paa himlen, den nye maane i skarp kontur med 
sin drabant "Venus" klar og straalende. Den naaste dag var 
alt forandret. Havet var uroligt og passagererne ? De af os 
som har f0lt s0sygens kvaler ved hvad det betyder. 

Hvor jeg frydet mig over at sidde i min feltstol og la' 
den friske, salte hawind blaase i mit ansigt. Aa, saa fred-
fuldt. Alle sorger og bekymringer blir smaa, ligesom falder 
vaak derude paa Guds egen kongevei, hvor vindene fra alle 
verdens hj0rner m0des imellem himmel og hav. 

Det tog os 7 dage over havet, og da vi 0inet land faldt 
der ligesom en vemodig stemning over os alle. Disse dage 
havde gaaet saa forfaardelig hurtig. Det var jo 3,000 pas-
sagerer og 800 matroser, saa det var altid noget som foregik 
fra tidlig morgen til sen aften, Feirede den 4de juli paa 
havet, og da kan du tro amerikanske flag, som vi bragte med 
os, kom frem, mens nationalsange blev sunget. Den dag saa 
vi det f0rste glimt af Englands kyst, og snart var vi i Ply
mouth, saa over kanalen til Cherbourg, tilbage igjen til South
ampton, og derfra med hurtigtoget til London. De engelske 
jernbaner er smaa i forhold til vore, men gaar med en hur-
tighed og sikkerhed som overrasker. Personalets h0flighed er 
ganske i0inefaldende for en amerikaner. Da barna saa disse 
smaa lokomotiver lo de og sa', " lad os ta ' dem med hjem 
og lege med dem." 

Efter 3 dages ophold i London, fortsattes reisen til Hull, 
hvor "Eskimo" laa og ventede. Vi spurgte en "officer", naar 
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baaten gik. Han svarede: "Kl. 6.30, saa der er ingen hast," 
og han havde ret, for her slutter al hast og travelhed. 

Reisen over Nordsj0en var ubehagelig. De tie'ste passa-
gerer spiser, som regel, et maaltid paa disse 30 timer fra Hull 
til Kristianssand, og dette spises f0rend baaten saattes i be-
vaagelse. 

Hvorofte har jeg ikke undret paa, hvad mine f01elser 
vilde bli, naar jeg f0rst skulde se mit faadreland igjen. S0n-
dag aften, da vi stod og speidede ud i det fjerne imod hori-
sonten, var der skyer eller land? Kunde det vaare muligt, at 
vi virkelig snart skulde se vort inderlig elskede hjemland 
igjen, og alle vore kjaare derhjemme? Da visheden kom, sam-
ledes vi alle 5 med fulde hjerter og sang " J a , vi elsker dette 
landet". Snart saa vi fyrtaarne kaste sine lys over vandet 
og Marconi's traadl0se taarne seende ud som uhyre strikke-
pinde i afstanden. 

Hele kysten, sten og mere sten, snart var vi ved Kristians-
sands brygge, som var fuldpakket af folk, for det var s0ndag 
aften kl. 10, og endnu lys dag. Vi maatte le, da barna ndbr0d 
"Mama, h0rer du, de snakker alle norsk". Efter halvanden 
time fortsattes reisen opover Kristianiafjorden. Vi gik ikke 
tilk0is den nat, for der er jo ingen nat i Norge i juni, juli og 
august. Indseilingen til Kristiania frembyder et sjeldent vak-
kert syn. Sten og klipper, og saa mere sten og klipper, med 
granklaadte h0ider i baggrunden og smaa fiskehytter imellem, 
men sten overalt. Naarmere Kristiania forandredes disse mile-
lange stenklipper til gr0nne graasgange, vakre villaer med sine 
baate- og badehuse. Endelig skuet vi Akershus og snart var 
vi ved siden af bryggen, hjemme, endelig! 

Kristiania er nok saa meget af en verdensstad, det siges 
at Norge er et fattigt land, men det ser ikke saa ud i hoved-
staden. Damerne er kkedt paa sidste mode, og herrerne spad-
serer "Kar l Johan" med floshatte paa, stok og cigar, og naa-
sten hveranden butik er conditorier, bodegaer og cigarbutik-
ker. Det var universitetets 100-aars jubilaaumsuge og byen 
var i feststemning og festdragt. Galaforestilling i Natibnal-
theatret, "Maria S tuar t " spilledes og vi havde den forn0ielse 
at se deres majestaater kongen og dronningen i deres loge, 
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theatret fuldpakket af militaare gjaaster, udenlandske som in-
denlandske, i sine mest brilliante uniformer. 

Vi opholdt os et par dage i denne by, tog saa en tur med 
"Trikken", sporvognen, op til Holmenkollen for at nyde den 
bekjendte udsigt derfra over Kristiania og fjorden, og vi maa 
sige den er storartet. 

Nu kom det sidste led af vor reise, Hamar. Fremover gik 
det, saa var vi i Stange og Ottestad, og endelig glimtet af 
Hamar, Akerselven med sin gamle bro, som den. var, da vi forlod 
den, gamle Vangs kirke, Briskeby, og saa stationen. 

Aa du aa du, aa glae vi var. Vogne stod faardige for 
os, da familien bor ude paa landet paa sine villaer, og en 
halv times kj0rsel bragte os derud. Der ventet gamle mor, 
s0ster og bror og alle barna, for vi er en stor slaagt, men 
ogsaa et savn f0ltes for dem, som var gaaet til hvile siden vi 
forlod Norge. 

Et par uger efter vor ankomst fik vi indbydelse fra vore 
venner til en fest paa "sportsstuen" Alhaug. Inde i stuen 
var der daakket bord med alt muligt godt, skaarne sm0rrebr0d, 
slige som du bare faar dem i Norge, lefse, vafler, alle de dei-
lige kager og saa jordbaar. Det er vaard at reise hele turen 
til Norge for at faa en tallerken jordbaar og -fl0de. Husker 
du den deilige aroma fra de norske jordbaar? Der serveres 
ikke jordbaar i "sauce dishes," men paa suppetallerkener med 
en halv liter fl0de. 

Ved deserten slog kj0gemesteren tilorde: I anledning 
dagen, siger han, er der indl0bet mange telegrammer til vore 
venner ' ' Amerikanerne''. De var fra vore ungdomsvenner, 

Helg'̂ en. 
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som ikke kunde veere tilstede. Vi undredes lidt over dette, 
for tiden 'havde vaaret for kort til at underrette dem, men da 
telegrammer fra Hammerfest, Danmark, Red Wing og Chi
cago kom, da skj0ndte vi, det var ugler i mosen, og saa kom 
dette: 

"Haaber vore kjaare Amerikanere ikke gaar tabt for os." 
Taft, President. 

Og dette: 
"Legationen i Washington hilser selskabet", "Leve 

Norge". Bryn, Minister. 

Og saa: 

"Om demokrater eller republikanere" 
"Velkommen til vort rige." 

Haakon Rex. 
Hemmeligheden var nemlig: Telegrammerne var alle 

hjemmelavede. 

I midten af august tog vi os en tur paa den storartede 
Bergensbane op til Jotunheimen, en ualmindelig interessant 
tur, som ingen burde undlade at gj0re, mens de er paa bes0g 
hjemme. Afreiser fra Kristiania om morgenen og kan vaare 
i Bergen samme dag. Jeg husker ikke hvormange tunneller 
der er paa denne banestraakning, men en masse var det, og 
somme var saa lange, at lamperne maatte taandes, det tog 8 
minutter at reise gjennem den laangste. Vi naadde Myrdalen 
station, hvor vi gik af, og kj0rte saa med hest og trille eller 
karjol, du kan faa hvad du 0nsker, ned til Fretheim, en 3 
timers kj0rsel. Nedover og nedover bar det, forunderlig at 
se hvorledes disse smaa, norske heste kunde greie disse bratte 
bakker, der er vanskelige nok for en person at navigere. I de 
st0rste, bratteste bakker var opslaaet plakater, hvorpaa der var 
skrevet paa fiere sprog: Du beh0ver ikke, men hvis du 0nsker 
at vaare snil imod din hest, stig ud og gaa, hvilket vi alle 
gjorde, naturligvis. Ankomne til Fretheim overnattede vi 
der. Her var hotellet fuldt, og du kan tro der var et virvar 
af sprog. 

Naaste morgen var det at gaa med dampskib til Floms-
dalen, aa, for en storslagen natur, den lader sig ikke beskrive, 
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f jelde med sine n0gne stene paa toppeue, somme brune, somme 
gr0nne, somme bedaakkede med sne og is, der glitrede i sol-
skinnet; ved foden af disse majestaatiske h0ider graasser kj0r 
og gjeder, K0iere op begynder traaerne at bli smaa, der blir 
bare dvaargbirk, lyng og mose, og endnu h0iere oppe, altsaa 
ovenfor vegetationen, bare sten og sne. 

Nedenfor disse toppe, kan du se skyerne drage forbi, 
et storartet syn, fjeldvaaggene synes her at vaare naasten lod-
rette. Passagererne bare staar og skuer, stirrer, og kan ikke 
se sig maatte paa disse gribende syn, du faar en f0lelse som 
halsen vilde fyldes, og en konversation blir umulig. Ankomne 
til bryggen efter en fire timers kj0rsel med hest og stolkjaarre 
igjennem dalen, som frembyder et naasten ligesaa fortryllende 
skue, var vi fremme til det velkjendte sted Stahlheim. Op-
holdt os her et par timer, havde en deilig middag, kaffe og 
kager ude i det frie, tiden var saa kort for os, ellers burde 
man tilbringe mindst et par dage paa et saadant sted, og 
muligens have anledning til at traaffe kjendlte, da en masse 
folk kommer og gaar her hvereneste dag. Herfra gaar auto-
mobiler i rute til Vos, praasis paa minnttet, de kj0rer hurtigt 
her tillands, men de staar heller ikke noget tilbage i Norge 
ifra Stahlheim til Vos, men saa har de jo veie, som faa lande 
kan opvise mage til. 

Fra Vos blev turen sat hjemover til Kristiania og saa 
Sarpsborg, hvor vi opholdt os en 3 ugers tid, fik tilladelse til 
at bes0ge de store engelske cellulosefabrikker, og det var me
get interessant. De fortalte os, de havde den st0rste heise-
kran i verden, og vi saa den i virksomhed. Den heiser hele 
vognladningen af t0mmer op med en gang, til en h0ide af en 
65 fod og derfra f0res t0mmeret videre paa tykke staalkabler 
over den 0stre del af byen til fabrikkerne. 

Disse tre uger vi tilbragte her i Sarpsborg og Fredriks-
stad hos s0stre og br0dre er iblandt vore kjaareste minder. Af 
foranstaaende billede kan sees hvor koselig tiden kan benyttes 
i Norge, kaffe eller chocolade i haven efter middagen, undrer 
mig paa om vi nogensinde her kunde tage tid til noget saadant. 

Nu gik reisen tilbage til Hamar. 
Til gjengjaald for al denne gjaastfrihed, som blev vist os, 

indb0d vi vore venner til en lysttur til "Hovinsholmen". De 
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af eder som har tilbragt barndoms og ungdoms aar paa Hamar 
husker nok alle de lystture vi havde til den lille granklaadte 0 
med "Letvindt" og slaabebaad, og Liers hornmusik. Nu var 
det dampskibet " H a m a r " som gjorde tjeneste, og vi havde 
en hyggelig tur. 

Vi havde nu bare et par uger igjen i Norge og disse dage 
blev benyttet vel. Middage efter middage hos vore slaagtninge 
og venner. Vi indtog en sjelden middag hos vor ven tandlaage 
Adolf Opsahl, Hamar, en bror af Mj0senlagets formand, idet 
han netop var hjemkommen fra en jagttur tilfjelds med saak-
ken fuld af ryper. Du kan tro de smagte godt. Ligeledes til-
bragte vi en hyggelig aften paa Grand Hotel, Hamar, som 
gjaaster af hr. Halfdan Hjermstad, en bror af lagets sekretaar. 

Afskedsdagen kom, kufferterne blev pakket, og saa var 
det at sige farvel, det var jo det haardeste, muligens vilde 
vi aldrig faa se hverandre igjen. 

F0lgende digt af en barndomsven M. S. blev os tilsendt 
ved af reisen:— 

Tak, atter tak, at I kom, 
Vakte mindernes flom 
Fra barndoms og ungdoms dage. 
Naar I nu drage tilbage, 
Gid kjaare minder paany 
Jer knytter til hjemstavnets by. 

Os alle blev det en festens stund, 
Da I satte foden paa hjemlig grund. 
Denne tiden vi aldrig glemmer 
Og takker fordi, I var hjemmer 
Vi f01er alle den gode' aand, 
Som bandt os sammen i venskabs baand. 

Idag vi alle staar med sorg i hu, 
Vemodig er det og at skilles nu; 
Thi ingen kan vide om naaste gang 
Vi m0des og festes med glaades sang, 

• Uden vi da maa savne 
En af de kjaare navue. 



30 M J 0 S E N L A G E T S A A R B O K 

i »i 

Saa var det at sende gamle mor en traadl0s hilsen, mens 
vi var paa havet, og saa var vor Norgesreise i 1911 en "saga 
blott", men de deilige minder vil altid leve i vor ei-indring. 

Havets hurtigste baad "Lueitania", som nu ligger paa 
havets bund, f0rte os vel frem fra Liverpool til New York paa 
5 dage. 

Parti fra Hamar. 

L 
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S k i l d r i n g e r f r a " N o r s k e S t o r g a a r d e . " 

n R. WLADIMIR MOE har i sit store verk "Norske 
Storgaarde" nedlagt et arbeide, som fortjener al mu-
lig paaskj0nnelse og st0tte. 

Bogen indeholder skildringer af ikke mindre end 35 stor
gaarde, og hvad det betyd'er, bare hvad det historiske angaar, 
jiaar man et godt begreb om, naar vi ser, at for de fleste gaar-
des vedkommende gaar historien tilbage helt ned til det niende, 
tiende og ellevte aarhundrede. 

Verket er rigt illustreret, trykt paa fint papir, og det vil 
vaare ikke alene en pryd for ethvert bibliothek, men en rig 
kilde til nytte, forn0ielse og glaade for norsk interjasserede maand_ 
og kvinder. 

Vi har tilladt os at gjengive skildringerne af blot de faa 
storgaarde, som rigger i dc bygder, der indbefattes i Mj0sen-
laget. 

Naar her tales om storgaarde, saa er det da i den betyd-
ning, at der menes gaarde, som, fra gammel tid har h0rt under 
kronen, vaeret kongelige saadegaarde med specielle privilegier. 

Vi tillader os at anbefale dette fortjenstfulde arbeide til 
vore medlemmer, og forslkrer dem om, at de vil finde ligesaa 
stor forn0ielse og vaare ligesaa interesserede i at laase beskrivel-
sen og skildringerne fra alle de andre gaarde, som fra de faa 
ved Mlj0sen liggende gaarde, der er gjengivet her. 

E idsvo ld verk. 

_i langt fra Mj0sens skj0nne strande, 
Hvor Misbjerg kneiser stolt mod skye, 
En bolig sk]0n vi see at atande 
I graners og i birkers lye; 
En elv saa venlig den omslynger 
Med minder kjaare i sin favn; 
Dem fossen alvorsfuld besynger 
Og saga ristat har ved navn. . 

Disse enkle toner fra en snart hundredaarig liden sang rum
mer den vakreste hymne til Eidsvolds verk eller "Eidsvoldsbyg-
ningen"s pris. 
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Hovedbygningen ved Eidsvold Verk. 

En saarlig' glorie hviler ogsaa over Eidsvold. Bare navnet 
anslaar dybe strenge i hver nordmands bryst. Ti lige fra den 
dunkleste oldtid tosller dets historie minderige blade, og begi-
venhederne i 1814 har over det kastet et morgenr0dens skjaar, 
som aldrig vil kunue blegne. Eidsvold seet i historiens lys 
frembyder ogsaa en slaaende merkelighed: paa dets h0ie er ved 
skjaabnens tilskikkelse Norges aaldste og dets nyeste statsforfat-
ning blit givet. Her skal Halfdan Svartc have sat Eidsaavis 
eller Eidsiva ting. Her var det ogsaa efter traditionen, at 
Harald Haarfagre deite riget mellem sine s0nner, her holdt 
Olav den hellige tingm0de og lagde hele Oplandene under 
Eidsiva ting, her har Haakon den gamle r0stet, og her blev 
der holdt ting endnu efter Christian IV 's lov. Men fremfor 
alt blev her Norges nye grundlov givet i 1814. Endelig var 
her ogsaa Henrik Wergelands forgudede barndomshjem, og 
den f0rste 17de maifest paa Eidsvold holdt han i 1827. Det 
vakte den st0rste forfaardelse, da han om morgenen bin dag 
saluterte med de store kanoner fra det nedlagte jernverk. Man 
mente, fienden holdt sit indtog. Ved denne samme fest opfor-
dret han gutterne til at braande baal den 17de mai, hvad der 
i mange aar efter var skik. Om eftermiddagen kl. 5 samledes 
ungdommen til "17de maileiken". Flagsmykkede baade med 

d L 
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musilj ombord kom under salut over Vormen. Da baalene 
toandtes, begyndte gutter og ijenter at danse, og staavnet paa 
Eidsvold artet sig som en stemningsfuld friheds- og folkefest. 

Navnet Eidsvold har man udledet af Eidsivar eller Heids-
ivar, d. e. straakningen omkring Heidsaar (Mj0sen). Eid hedte 
kirken og prestegjeldet, og voldene' deromkring kaldtes Eids-
vellir (Eidsvold). Eid b0r her tages i betydning af en straak-
ning, hvor man maa tage veien overland istedenfor tilvands. 
Ved Sundfossen i Vormen endte nemlig den lange vandvei ned
over Mj0sen. Nu udgj0r Eidsvold en b0lgeformet, kuperef 
slette ved den s0ndre ende af Mj0sen, hvor fjelde i 0st og vest 
indrammer den frugltbare og maleriske egn. 

Den .st^rste eiendom i Eidsvold er det gamle .Eidsvold 
jernvork, nu et biomstrende brug og patriciersaade, der bcerer 
navnet Eidsvold verk. Dets hovedbygning var den ber0mmelige 
"Eidsvoldsbygning", indtil den i 1837 med sin park blev 
indkj0bt som et nationalklenodie og i 1844 overdraget til staten. 

Eidsvold verk har en herlig beliggenhed ved Andelven, 
som udspringer af Hurdals0en og paa sin vei til Vormen dan-
ner 4 fossefald, som afgiver drivkraft til de mange og store 
brug. 

Naar jernforekomsterne i Eidsvold f0rst opdagedes, ved 
man ikke med sikkerhed, men efter udtryk i .de seldste doku-
menter kan man slutte, at de allerede i begyndelsen af det 
16de aarhundrede har vaaret kjendte, og formentlig har grube-
drift ogsaa vaaret fors0gt. Verkets egentlige historie begyndcr 
i 1624, da et interessentskab med Johan Post (eller Paast) og 
Herman Krefting i spidsen fik privilegier af Christian IV, 
som fornyet dem i 1627. Det gik dog snart overstyr. 'Johan 
Post d0de, og hans arvinger solgte i 1631 hans del til Mogens 
Gyldenstjerne og admiral Steen Willumsen til Tbausauv 
(Thors0). Tiltrods for de gunstige privilegier l0nnet driften 
sig ikke, hvorfor verket blev opgivet og faldt tilbage til kronen, 
som i 1640 overdrog det til et nyt interessentskab med berg-
hauptmand Iver Prip som formand. Han var forlenet med 
Reins-klostret i Norge og Thyholms provsti i Jylland, hvorfor 
han ogsaa titulertes "provst" . Skj0nt fagmand kunde heller 
ikke Prip faa verkets drift til at 10nne sig, saa han allerede i 
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1644 solgte det til et interessentskab, hvori Christian IV. selv 
tilligemed hans datter Christiane og hendes aagtefaalle, stat-
holder Hannibal Sehested, traadte ind. Kongen blev dog snart 
kjed af foretagendet og gik ud. Men at verket i den tid vist-
nok maa have vist sig lovende, t0r man slutte deraf, at den 
kloge og beregnendc Hanriibal Sehested udl0ste de 0vrige, saa 
han blev eneeier. 1 1651 faldt han som bekjendt i unaade, 
hvorfor verket tilligemed alt hans gods' blev inddraget under 
kronen. Kongen bortforpagtet det derefter til familien Marse-
lius, som i nogle aar drev det paa rov, men i 1663 opgav det. 
Nu overdrog kongen det til hertug Jacob af Kurland, som for-
s0gte at faa verket paafode ved at indkalde 30 kurlandske ar-
beidere og etablere en mere rationel drift. Men forgjaaves. Det 
10nnet sig fremdeles ikke. Hertugen d0de 1682, og hans s0n 
Casimir foraarte det kort efter til fuldmaagtigen, Krefting, som 
drev det saa slet, at det paany hjemfaldt til kronen. 

Indtil 1688 var verket nedlagt, men det aar skjaanket kon
gen det til oberberghauptmand Heinrich v. Schlanbusch fra 
Hannover, som var direkt0r ved Kongsbergs s0lvverk og tildelt 
generalmajors rang. Han satte Eidsvold verk paany igang og 
indkaldte tyske arbeidere. Det synes ogsaa, som om udsig-
terne da var gode, saa verket gjorde store fremskridt. I 1690 
udbr0d der imidlertid ved Kongsberg s0lvverk et opr0r, for-
anlediget ved nedsaattelse af l0nningerne. Sehlanbusch fik skyl-
den og maatte tiygte til Eidsvold, hvor han for0vrig ikke havde 
fast bolig, men hvor hans to s0nner var verkets ledere. Schlan
busch's hustru var en driftig og interesseret dame, som bl. a. 
plantet de to lange og praagtige alleer i parken ved hovedbyg-

. ningen, nu "Eidsvoldsbygningen". Med megen ihaardighed 
blev der i denne tid arbeidet paa verket. I 1705 d0de oberberg-
hauptmanden, og hans s0n Theodor von Schlanbusch overtog 
verket, som under ham havde en blomstrende periode, saa han 
erhvervet sig en betydelig formue. Da han var ugift, testa-
menterte han ikke mindre end 48 pladse med huse og 4 gaarde 
med skoge og desuden et legat paa 8,000 rdlr. til verkets arbei
dere. Til eier af verket indsatte han sin brors0n, jagtjunkcr 
Frederik von Schlanbusch, som drev det i henved 30 aar,- hvor-
efter han i 1781 solgte det til sorenskriver Hans Hagerup (Gyl-

i » 
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denpalm) for 38,000 rdlr., en handel, hvormed saalgeren var 
saare vel tilfreds. Mindre tilfreds med den blev kj0beren, 
som straks efter tiltra?delsen kom op i «n meget ubehagelig 
proces med sine folk angaaende Theodor Schlanbusch's testa
ment, som han ikke vilde respekterc. Den heftige proces varte 
helt til 1788, men allerede to aar f0r var sorenskriveren blit 
saa traat af den, at han i 1786 solgte verket til toldinspekt0r 
Haagcn Nilsson for 46,000 rdlr. Den nye eier blev ogsaa snart 
kjed af det, og da dommen i 1788 faldt og gik ham imod, solgte 
han det i 1789 til ritmestcr Iver Elieson for 56,000 rdlr. Han 
forstod ikke at drive verket, som derfor gik sterkt tilbage, saa 
han allerede i 1794 maatte saalge det til den bekjendte konfe-
rentsraad, senere statsraad Carsten Anker for vel 57,000 rdlr. 
I salget medfulgte ogsaa et par gaarde. 

Med stor iver og dygtighed tog nu Anker sig af verket* 
hvor han gjorde store forbedringer og nedlagde en maangde 
penge. Den paa verket vaarende hovedbygning, hvis opf0relses-
tid man ikke med sikkerhed kan angive, blev af ham ombygget 
og udvidet og givet det udseende og den indredning, den havde 
under rigsforsamlingen i 1814, og som den fremdeles har. Han 
og hans hustru Hedvig v. Wegener forskj0nnet i hoi grad ste-
dets omgivelser og saarlig den herlige lystlund " Dorotheenbusk" 
ved anlaag af labyrinter, smaa vandfald og lysfhuse. 

Desvaarre havde ikke Anker st0rre held med sine private 
forretninger -end med sine offentlige missioner i udlandet i 
1814. Han tabte som bekjendt mange penge, og da saa mal-
men i gruberne i' 1818 var udt0mt, blev verket nedlagt for se
nere aldrig at gjenoptages. I 1822 saa Anker sig n0dsaget til 
at overgive sit bo til konkurs. Kun to aar skulde den gamle 
og dygtige mand overleve denne s0rgelige begivenhed. Haxi 
d0de i 1824, og verket overtoges det f01gende aar af en af. de 
st0rre pantkreditorer, George Norman i London. Fra nu af 
blev det drevet som sag- og m0llebrug. Eieren og hans s0n, 
Richard Norman, som efter ham overtog det, forblev boende 
i London, mens driften lededes af norske forvaltere. I 1837 
besluttet Richard Norman at saalge eiendommen, og ved auk-
tionen samme aar blev " Eidsvoldsbygningen" solgt til en 
til dens indkj0b dannet komite for 5,000 spd., mens tilslaget 
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paa den 0vrige del af eiendommen blev givet forvalteren Niels 
Knudsen sammeh' med 10itnant Tandberg og konsul Semb. I 
1814 udl0ste Knudsen sine to medeiere, hvorved han blev ene-
eier af verket, som det fremdeles vedblev at hede. Han blev 
ogsaa boende i den gamle hovedbygning, indtil en ny bygning 
var blit opf0rt 1841. 

Niels Knudsen skildres som en rolig, men meget bestemt 
og dygtig forretningsmand, som med megen iver tog sig af bru-
gene, der bestod af sage, mjzfUer, teglverk og jordvei. Han var 
gift med fr0ken Wilhelmine Sissenere, en usaadvanlig smuk og 
statelig dame og dertil en dygtig husmor, som gik under navnet 
"Gamle frua paa verket". Livet paa verket faldt i deres tid 
meget gjestfrit og selskabelig. Isaar faardedes Wergelands fa-
milie, Eilert Sundt og Andreas Munch ofte der. 1 1861 feiret 

J_nudsen og frue s01vbryllup, ved hvilken anledning de modtog 
fra naboer og arbeidere utvetydige beviser paa sympati. 

Andreas Munch havde skrevet et festdigt, hvor det blandt 
andet heder: 

Paa Eidsvolds gr0nne volde 
Der stod saa mangen fest, 
Hvor thingmaand, konger bolde, 
Hinanden b0d til gjaast, 
Der sang de skjalde klare 
Til oldtids vaabendyst 
Der taandtes midt i fare 
Han store maidags lys. 

Aaret- efter var Carl XV. og dronning Louise, prinsesse 
Louise og prins Oscar gjester paa verket, hvor dronningen og 
<(Sessan" med f0lge bodde i to dage, mens kongen laa i telt i 
parken og prins Oscar i Eidsvoldsbygningen. I haven nede 
ved Andelven staar et naaverlysthus, hvor Carl XV. har ind-
ridset sit navn og en begeistret poetisk strofe. 

Niels Knudsen ovcrdrog i 1873 verket til sin s0n, ritmester, 
senere oberstl0itnant Wilhelm Knudsen. Derefter drog han 
til Kj0benhavn, hvor han bosatte sig og d0de 1879. 

Ritmefcter Knudsen viste slig ogsaa som en driftig og 
interesseret brugsherre, der i 1880 sammen med P. 0 . Wiig an-
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lagde et traasliberi ved et af Andelvens fossefald. Han var gift 
med fr0ken Vibe, en datter af rektor Vibe. Ogsaa i deres tid 
var der et gjestfrit hus paa Eidsvold, hvor saarlig om sommeren 
Gardermoens officerer var stadige gjester. 

I 1891 solgte oberstl0itnant Knudsen verket til en svensk 
brugseier F. W. Tersmeden og flyttet til Kristiania. 

Laange skulde verket ikke blive i Tersmedens eie, idet han 
knapt to aar efter i 1893, solgte det til firmaet Haaken Ma-
thiesen, for 600,000 kroner. Dette firma indehavdes af gods-
eier Haaken Christian Mathieseu paa Linderud og s0nnen, kam-
merherre Haaken Larpent Mathiesen. 

De nye eieres tiltraadelse betegner et vendepunkt i verkets 
historie. Firmaets store eiendomme og skoge i Eidsvold, Hur-
dalen, Feiring, Toten, Hadeland og Nannestad blev derved til-
lagt verket, hvor man straks gik igang med udvidelser, nyanlaag 
og nyttiggj0relse af hele dets betydelige vandfald. Allerede i 
1894 blev et nyt traasliberi opf0rt paa en tidligere m0lles tomt 
og virksomheden i det hele udvidet. 

I 1895 traadte godseieren ud af firmaet, som nu helt over-
toges af kammerherre Mathiesen alehe. Samme aar flyttet han 
med familie ind paa verket, hvis hovedbygning samtidig blev 
ombygget og i 1901 udvidet med en st0rre fl0ibygning. Med 
stor kraft og overlegen dygtighed har den nye eier den hele 
tid fortsat udvidelsen af driften, saa bruget nu h0rer til de be-
tydeligste i vort land. I 1897 paabegyndte ban anlaagget af det 
tredie traasliberi, ligesom han i 1898 kj0bte Baarlidalens brug. 
Aaret efter Tod han det aaldste traasliberi ombygge og indrede 
efter nyeste amerikansk metode. Endelig er i 1910 indkj0bt 
aktiemajoriteten i B0hnsdalens cellulosefabriker, hvor der nu 
bygges en papirfabrik til foraadling af al firmaets traamasse med 
beregnet produktion 18,000 tons. 

Som man ser, er det en overordentlig stor bedrift, Eidsvold 
verk nu omfatter, idet der forefindes sagbrug med h0vleri, m0l-
lebrug, teglvcrk, tre mekaniske traasliberier, hvortil kommer 
Baarlidalens brug og B0hnsdalens fabriker. Dertil kommer saa 
selve jordeiendommene, son}, bestaar af Eidsvold verks hoved-
gaard med ea. 1,400 maal indmark og en besaatning paa 100 
kreaturer og 30 heste. Ved siden deraf eier og driver kammer-
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herre Mathiesen ogsaa nabogaarden Berger med 900 maal ind-
mark, hvor der f0des 60 kj0r og 15 heste. 

Af verkets 0vrige store eiendomskompleks paa 400,000 maal 
er ca. 16,000 maal bortforpagtet til b0nder, mens resten hoved-
sagelig er skog. Paa godset og fabrikerne sysselsaattes nu ca. 
600 arbeidere, som for en vaasentlig del er forpagtere og hus-
maand med s0nner paa de underliggende ca. 150 gaarde og 
pladse. Naar B0hnsdalens fabriker kommer i fuld drift, vil 
arbeidsstokken yderligere for0ges med 500 a 600 mand. 

Kammerherre Mathiesen er gift med fr0ken Erikka Kiaar, 
datter af afd0de grosserer Anders Kiaar i Kristiania. I det 
smukke og stilfulde hjem f0res et gjestfrit hus, saarlig om 
htisten, da mange venner indfinder sig for at deltage i elgjag-
terne i godsets naasten ende!0se skoge. 

Eidsvolds verks historie taaller mange lysende blade. I 
f0rste raakke staar her de uforglemmelige dage fra rigsforsam-
lingen i 1814, da som bekjendt Christian Frederik opholdt sig 
i "Eidsvoldsbygningen", hvor han kaaredes til Norges konge. 
Men ogsaa de mange andre kongelige gjester, verket har huset, 
har kastet glans over det ber0mmelige sted. Ti foruden det 
ovenomtalte store kongebes0g i 1862 har Eidsvold verk i l0bet 
af forrige og dette aarhundrede modtaget bes0g af omtrent 
samtlige medlemmer af vort kongehus. Carl Johan var der 
gjentagne gange, bl. a. i 1818 paa reise til og fra kroningen i 
Trondhjem. 1 1861 kom enkedronning Josephine derop og 
besaa Eidsvoldsbygniogen. I 1867 var prins Oscar der som 
0verstkommanderende over den paa Gardermoeh forsamlede 
troppestyrke. I 1869 aflagde prins Oscar med gemalinde og 
s0nner, undtagen prins Eugen, bes0g paa Eidsvold. 

Af de 0vrige kongelige bes0g skal saarlig naavnes, at i 1905 
kronprins Gustaf som regent bodde i to dage paa verket, fra 
25de til 27de Februar. Isaar staar den 25de Februar som en 
-merkedag i verkets annaler. Ved middagen den dag deklarerte 
fcronprinsregenten sin s0ns, arveprins Gustaf Adolfs, forlo-
velse med prinsesse Margaret. I l0bet af dagcn indl0b der 
lyk0nskningstelegrammer fra samtlige europaaiske statsoverho-
veder. Omtales b0r det ogsaa, at Eidsvold verk var det f0rste 
privathus i Norge, hvor vor nye konge og dronning sammen 
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indtog middag, da de den 19de mai 1906 bes0gte Eidsvold. 
Den lange raakke af kongelige bes0g kan afsluttes med kong 
Haakons ophold paa verket under feltman0vrene i 1907, da 
kongen i et par d0gn havde sit kvarter der, hvor statsminister 
Michelsen, kommanderende general og generalstabschefen sam-
tidig var gjester. 

Storhamar. 

Der falder sterke streif af sagas glorie over Storhamar 
gaard. Og det til trpds for, at den ikke engang naavnes i sagaen. 
Men paa dens grund laa det gamle Hamar, "Oplandenes Dron-
ning," med dets_ ber0mmelige domkirke, bispegaard, lagman-
dens residens, kloster og kirker. Det er det gamle Hamar, som 
med sine miner og historiske minder endnu kaster sit hildren.de 
skjaar over gaarden. 

Staden Hamar, eller Hammer, blev anlagt under Harald 
Gilles s0nner ved aar 1152, men allerede laange forud'maa den 
have eksisteret som markedsplads (Kaupang), da man har fun-
det mynter, som er praaget under Harald Haardraade (1046-
1066) af en Olav paa Hamar. 

Traditioncn har forlenet Hamar med en storstads glans. 
Men nogen storstad har Hamar i middelalderen ikke vaaret. End 
ikke engang en virkelig kj0bstad var den i hine tider, om der 
end har vaaret megeh velstand,, liv og r0relse, takket vaare de 
omliggende distrikters frugtbarbed. 

Hamar naavnes f0rste gang i 1177, men da var allerede den 
navnkundige domkirke bygget. Hamar bispestol blev oprettet i 
1121 ved kardinal Nicolaus Brekspeares bes0g her i landet, og 
kort efter antages opf0relsen af kirken at vaare paabegyndt. I 
de tider var oplandene et af Norges vigtigste centralpunkter. 
Did kom saaledes paa sine ledingsfaarder kong Sverre gjentagne 
gange og opholdt sig paa Hamar. I 1202 sees ogsaa kong Inge 
at have vaaret der. Juleaften 1205 fik Hamar et celebert bes0g, 
idet to reisende, Trond Prest og Erlen Husebye, bragte Sver-
res s0nnes0n. den lille aarsgamle Haakon Haakonss0n og hans 
mor Inge did. Da man ikke trodde kongsbarnet i sikkerhed der, 
blev han den 2den juledag f0rt videre til Lillehammer og Nidaros. 

http://hildren.de
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Storhamar Gaard. 

Senere gjestet Haakon Haakonss0n tiere gauge Hamar, ligesom 
ogsaa Skule Jarl ofte var der med sin s0n Haar. Ogsaa Haakon 
V. sees at have opholdt sig paa Hiamar, og i 1448 fandt der en 
h0itidelig begivenhed sted paa, Hamar, da Karl Knutss0n den 
25de Oktober blev hyldet som konge af en talrig forsamling. 

Det gamle Hamar opnaadde sin fagreste blomstringstid i 
det 13de og 14de aarhundrede. Men med katolicismens dalen-
de magt og reformation ens indryk svandt den gamle stads 
glans. Dertil bidrog ogsaa andre tilst0dende omstaandigheder. 
Den sorte d0d, som i 1350 raste der, gav byen det f0rste st0d. 
Aar 1537 led Hamar ogsaa en ilde medfart. Til reformatio-
nens gjennemf0relse sendte da Christian III . ridderen Truid 
Ulfstand med tropper til Hamar, hvor biskopen Mogens Laurits-
s0n havde sluttet sig til Christian den I I ' s parti for at forsvare 
den katolske kirke. Biskopen kunde dog ikke klare sig mod 
overmagten, og den 22de Juni overgav han sig til Truid, som 
overleverte ham til h0vedsmanden Tord Rud, der ved den tid 
var lensmand der. Mogens Lauritss0n blev den sidste katolske 
biskop I Hamar. Han f0rtes i faangsel paa S'jaalland, og bispe-
gaarden blev inddraget og gjort til lensherrens residens. Fra 
nu af tabte Hamar mere og mere sin betydning. Men det vaarste 
ulivsaar fik byen under syvaarskrigen. Saarlig blev aaret 
1567 skjaabuesvangert for det gamle og historiske sted. I 
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Februar traangte svenskerne under Johan Siggeson frem mod 
Hamar, der forsvaredes af h0vedsmanden Lange Urne, som den 
13de Februar overgav sig i fiendens void. Ved den leilighed 
blev bispegaarden lagt i'aske og domkirken sterkt 0delagt. Den 
blev dog senere saavidt repareret, at den kunde benyttes en tid 
fremover, men den forfaldt stadig mere og mere, indtil den belt 
sank i ruiner, hvoraf der endnu findes de sparsomme, men be-
r0mmelige levninger paa Storhamar. 

Til det gamle Hamars saga knytter sig endnu et historisk 
minde. Det skriver sig fra 1507 under H|erulf Hyttefads op-
stand. Hamarbispen Karl Jenss0n blev mistaankt for delagtig-
hed i opstanden. Hertug Christian kaldte ham derfor til sig 
til Sarpsborg, men biskopen ante uraad og fors0gte at frelse 
sig ved flugt. Ha blev dog fanget og faangslet. Hertugen 
indfandt sig derefter ved Hamar, hvor han ved list blev herre 
over bispegaarden, som aabnet sine porte for ham. 

Vi gaar nu over til at behandle gaarden Storhamars egent-
lige historie. 

Storhamar ligger i Vang ved en fremspringende odde 
med herlig udsigt over Mj0sen. Midt i hjertet af det middelal-
derske Hamar ligger gaarden. Lidt nordenfor viser ruinerne, 
hvor domkirken kneiste med sine taarne og spir. Ligeoverfor 
laa bispegaarden mens Korbr0dregaarden, de 0vrige geistliges 
bolig, havde sin plads paa selve Storhamars tomt, og klostret 
antages at have ligget lidt laangere nede ved Mj0sen. Paa grand 
af sin beliggenhed og sine aaldgamle historiske minder staar 
Storhamar som en af vore navnkundigste adelige saadegaarde. 
Navnet Hamar har den formentlig efter en i naarheden vaaren-
de bjerghammer. Tillaagget " S t o r " har den faaet i den senere 
tid til adskillelse fra Lillehammer. 

Storhamar var oprindelig en af "kongens mange gaarde," 
som i regelen blev benyttet til forlening. Ved bispestolens ned-
laaggelse blev ogsaa bispegaarden lagt under lensherren. 

I 1545 sees befalingsmanden paa Akershus, Peder Hans-
s0n at have faaet forlening paa "Hamar Gaard" mod at holde 
den ihaavd. Fire aar efter blev gaarden givet til Christian 
Munk paa betingelse af, at han skulde holde 20 "varagtige" 
karle, betale 100 daler aarlig samt bygge og forbedre gaarden. 
I 1551 fik Christian Munk ogsaa Mariaklostret i Oslo, men paa-
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lagdes samtidig at " faardiggj0re det taarn, som staar paa 
"Hamar Gaard." Senere brugte Jesper Friis, Kansler Peder 
Huitfeldt og J0rgen Rud gaarden i forlening. I al den tid blev 
Storhamar drevet som en kongelig ladegaard, som b0nderne 
skyldte "0gt og arbeide," d. e. kj0ring og gaardsarbeide. Dette 
pligtarbeide, som faldt almuen byrdefuldt, blev i 1633 foran-
dret til en pengeydelse, som er oprindelsen til den endnu eksi-
sterende afgift, der er bekjendt under,navnet "Hamarskat ." 

Christian IV. overlod omkring 1640 Storhamar til, stathol-
der Hannibal Sehested, som deraf oprettet en hovedgaard, Som 
bekjendt skulde snart Sehesteds magt dale, og i 1651 blev alle 
hans vaaldige eiendomme, hvoriblandt Storhamar inddraget 
under kronen. 

I nogle aar blev nu Storhamar atter drevet for kronens 
regning, indtil det i 1675 gik over til at blive privateiendom. 
Det aar blev nemlig Storhamar med alle dets rettigheder solgt 
til Andreas Tomloo i Hamburg. Han var gift med Anna v. 
de Wiele. Efter al sandsynlighed har ikke Tomloo vaaret ene-
eier af gaarden, idet saavel fru Tomloos slegtningo som familien 
Marsellis antages at have havt anpart i godset. 

Efter Tomloo sees assessor Gr0nbeck i 1716 at have overta-
get Storhamar for 23,000 rdl. Assessor eller kammerraad 
Gr0nbeck var en stor og maagtig mand paa oplandene. Foru-
den Storhamar eiet han ogsaa Grefsheim og var meget interes-
seret i sit vaaldige landbrug. Han drev ogsaa Storhamar bety-
delig op. Hans hustru var en stolt og myndig dame., som til-
lige var bekjendt for sin strenghed. Der fortaalles som bevis 
paa hendes hovmod, at hun ikke ansaa husmaand og arbeidere 
for mennesker, hvorfor hun ogsaa skal have vaaret rent ud hadet 
af sine underordnede, som benyttet enhver optaankelig anledning 
til at aargre hende og gj0re hende livetsaa surt sommulig. Om 
fru Gr0nbeck berettes ogsaa, at hun var saa maagtig, at presten ik
ke maatte begynde gudstjenestcn i kirken om S0ndagene inden 
hendes ankomst. da hun forlangte at han skulde modtage hende 
ved indgangen. Ogsaa mange andre historier fortaalles om fru 
Gr0nbeck, som maa have vaaret en merkelig dame. Det gamle 
mundheld, "naturen gaar over optugtelsen," skal saaledes skri-
ve sig fra hende. Hun havde nemlig dresseret en kat til at 
sidde og holde et lys i sine poter. Men en dag blev pus kjed 
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af at agere lysestage, slap lyset og 10b sin vei; hvorfor fruen 
skal have udbrudt: "Naturen gaar over optugtelsen!" 

I Gr0nbecks, tid modtog Storhamar et meget celebert-bes0g, 
idet Christian VI. og Sofie Magdalene i 1733 opholdtsig tre dago 
paa godset. Flere mindetavler, som lige til den sidste tid har 
vaaret opbevaret paa Storhamar, baarer kuri0se indskrifter om 
det kongelige bes0g. Et par af dem lyder som f0lger. 

Glaad dig hver Moders Barn, 
som boer ved Norges Floder, 
du i saa god en Tid 
fich see vor Dronning Moder, 
den lange 0yens Lyst 
for Elben, Havel, Spree, 
fik Hedemarkens Mj0ss 
Omsider og at see. 

Guds fr0gt og fromhed 
og hvad en F0rstinde pryder 
Gaf her for Landets B0rn 
en Glantzen Speil af Dyder 
som hver en Nordmands Mund 
med Sandhed maa tilstaae, 
at Konger burde vist 
af hendes Skj0d udgaae. 

Da Hammer var en Stad, 
Kj0bmands- og Biskopsaade, 
lod den sig tidt med Lyst af 
Kongers Fod betraade. 
Men da den askelagt 
blev til en Bondebye 
tog Fjerde Christian 
didind en Nattestid. 

Men paa den Natteseng 
Kom den i bedre Klaade. 
Blev adlet i sit st0v og 
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gjort til Herresaade. 
Hvad vil man nu til 
sist det gamle Hamar spaa, 
Da Siette Christian her 
Trende Naatter laa. 

Fru Gr0nbeck overtog som enke Storhamar og fortsatte 
driften af gaarden, som hun bragte til sin anden mand, assessor 
Jentoft, hvem hun ogsaa overlevet„. Efter hendes d0d gik god-
set over til nev0en, kanselliraad Jens Gr0nbeck Wessel, som eiet 
Storhamar til 1791, da krigskommissaar Hetting kj0bte den for 
24,000 rdlr. Blot ni aar forblev Storhamar i Hettings besid-
delse. Han gik nemlig fallit, og i 1800 blev gaarden solgt ved 
aukt-ion til sekretaar F. Borchgrevink for 14,350 rdlr. I hans 
tid blev st0rre dele af eiendommen frasolgt. Heller ikke Borch
grevink var istand til at beholde godset, hvorfor det i 1831 ved 
auktionsskj0de blev solgt for 11,000 spd. til generalmajor Meyer, 
som naaste aar overdrog det til kammerherre, generalmajor Erik 
Anker for 13,000 spd. General Anker var en mand med mange 
interesser. Med stor iver tog han sig af gaarden, s0gte med for-
staaelse og pietet at vaarne om de gamle oldtidslevninger paa 
Storhamar, utvidet og forskj0nnet haven og forbedret den gamle 
hovedbygning, hvis opf0relsestid ikke med sikkerhed kjendes. 

Anker var gift med fr0ken Sneedorff, i hvem han havde en 
begavet og meget interesseret hustru. I deres tid f0rtes et 
stort og gjestfrit hus paa Storhamar. Blandt de mere celebre 
festligheder kan naavnes grev Peder Wedel-Jarlsbergs bryllup 
med fr0ken Hedvig Anker og maleren, professor Gudes bryllup 
med fr0ken Bet_y Anker. 

Den gamle Storhamar gaard, hvor general Anker bodde, 
var et meget eiendommeligt bygverk. Den alt andet end smukke 
kolos rummet mange store og h0iloftede vaarelser. Ialt skal der 
have vaaret omkring 30 saadanne. De laa ikke i plan. Fra det 
ene vaarelse f0rte et par trappetrin op til det naaste. Det fand-
tes endnu spor af svundne dages herlighed. Over indgangen til 
den store sal stod der saaledes med guldbogstaver: Kongens 
Forgemak. Formentlig er det at f0re tilbage til Christian VI 's 
bes0g. 
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"General Anket solgte i 1847 Storhamar til proprietaar Carl 
Krog, men forblev boende der til 1850. Krog betalte 23,000 
spd. for godset. Han lod den gamle hovedbygning nedrive, 
men inden nogen ny var opf0rt, solgte han eiendommen til et 
engelsk selskab med Mr. Ricardo i spidsen for 36,000 spd. I 
dette selskabs tid blev gaarden bestyret af en Mr. Rammel, 
som bygget den nuvieiende gaard, men som for0vrig har gjort 
sig bekjendt af sin vandalisme ved at indrede endel af Dom-
kirkens asrvaardige miner til—svinesti! Blot tre aar beholdt 
Ricardos sielskab Storhamar. F r a dette gik gaarden over tiL et 
andet engelsk selskab med Samuel Peto som leder og derefter 
til et tredie engelsk konsortium. Under de engelske selskaber 
blev adskillige dele af gaarden frasolgt, deriblandt st0rstedelen 
af det bekjendte Sagatun, hvor Herman Anker oprettet sin 
folkeh0iskole. 

Med 1876 oprinder c_ ny tid for Storhamar. I det aar 
blev det nemlig solgt til cand. theol. Ole Sandbcrg for 
58,500 spd. 

I Ole Sandberg; fik Storhamar en evnerig og levende intcr-
esseret eier. Skj0nt uddannet som theolog viste han sig som 
en ualmindelig praktisk og dygtig landmand, som n0d den 
st0rste anseelse. Han foretog mange forandringer og forbedrvn-
ger ved godset, utvidct hovedbygningen og vernet om de paa 
eiendommen. va_rende gamle mindesmerker. Han var gift med 
fr0ken Peterson, en datter af konsul Peterson paa Moss, der 
endnu som enke bor paa gaarden, 

Ole Sandberg afgik ved d0den i 1899, men to aar forud 
havde han paa grund af sygelighed solgt Storhamar, med und-
tagelse af tomten i byen, til sine seks b0rn for 125,000 kr. Af 
det gamle gods har de scks s0skende Sandberg dannet et aktie-
selskab, som ledes af overretssagf0rer Hans Blom Sandberg og 
kaptein og storthingsmand Ole Sandberg. Som en merkelig, om 
ikke netop lys kjendsgjerning ved Storhamars historie kan det 
her noteres, at dette er f0rsto gang, gaarden er forblit i to 
generationer i samme familie, hvorfor den fuldstaandig mangier 
nutidstradition, ligesom den heller ikke rummer gamle sager. 

Skj0nt store dele a£ Storhamar efterhaanden er frasolgt. 
har gaarden dog en skyld af 125.76 mark. Dens indmark ut-
gjdr ca. 950 maal, hvortil kommer skogen med et lignende areal. 



!' 

46 M J 0 S E N L A G E T S A A R B O K 
— • • — ' sr 

Til gaarden h0rer fern husmandspladse samt endel bortforpag-
tede jordstykker. I de nuvaarende eieres tid har der ikke vaaret 
holdt melkekj0r paa gaarden, hvorimod der hver vinter holdes 
ca. 50 okser. Den gamle saakaldte Hamarskat eksisterer frem-
deles som en rettighed for Storhamar og svares af adskillige 
gaarde i Vang. 

Til Storhamars saga knytter sig mange gamle sagn. Nede 
ved Mj0sen springer der frem en odde som baarer navnet Lobus-
odden. Den har if01ge traditionen faaet sit navn efter en 
munk, St. Lobus, som fra denne odde styrtet sig i vandet og 
druknet der. 

Der berettes ogsaa, at Domkirkens gamle klokker ligger 
paa Mj0sens bund ret ud for Storhamar. Ved svenskernes an-
fald i 1567 skal de vaare blit skudt derud. Sagnet melder vi-
dere, at klokkerne skal kunne 10ftes fra sin undervands tilvaa-
r.else af tre br0dre en torsdag aften, men dertil knytter sig 
den betingelse, at de under optagelsen maa bevare absolut taus-
hed. Der fortaalles ogsaa, at tre br0dre, som foretog et fors0g, 
var lige ved at faa klokkerne op, da den ene bror udst0dte et 
raab, hvorpaa klokkerne straks sank ned igjen til bunden, hvor 
de fremdeles skal ligge. E t uhyre, af en sj0orm, som i gamle 
dage skal have vist sig i Mj0sen, voldte stor skraak og forfaar-
delse blandt de omliggende distrikters beboere. Efter beret-
ningen blev der engang fanget et saa kjaampemaassig uhyre, at 
det viste sig ugj0rlig at skaffe et baal stort nok til at faa 
kolossen opbraandt. Sluttelig ved endnu gamle folk at fortcelle 
om overnaturlige vaasener, som i fordums dage skal have havt 
tilhold paa Storhamar, og saarlig om nisser og huldrer, som der 
har 0vet sit apil. 

Tjerne. 
En halv mil s0ndenfor Ringsakers vakre kirke med vid 

udsigt over Mj0sen og med Vardals fjeldrygge i baggrunden 
ligger gaarden Tjerne med sine store, frugtbare jorder, sine yn-
defulde, hvidglitrende birkelunde og smaa, dunkle, naaletraa-
holt. 

Tjernes oldnorske navn antages enten at have vaaret tjarnir, 
flertal af tjorn, tjern, eller tjarni, dativform af tjarn. 
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Tjerne. 

Gaarden antages ogsaa at have faaet sit navn efter et paa 
eiendommen liggehde tjern, som er merkelig ved endel flydende 
traabevoksede smaa0er. Tidligere drev de for vinden fra den 
one side af vandet til den anden. Tjernet er rigt paa gjedder, 
som nylig vakte opsigt ved sit enestaaendc instinkt. Endel af 
disse fiske blev nemlig overflyttet til et bassin i haven, hvorfra 
de sandsynligvis har laangtet tilbage til de flydende 0ers indsj0, 
ti kort efter fandt man dem liggende d0dc paa graasplaanen ne-
denfor bassinet i en raakke i rctning af det tilvante tjern. 

Tjerne eller Kjerne, som det ogsaa i gamle dage blev 
skrevet, var en privilegeret snadegaard. Man finder det f0rste 
gang naavnt i erkebiskop Olavs jordebog fra omkring 1530. Dets 
f0rste kjendte eier er Birgitte Ketilsdatter, som bragte det 
til Thore Thorgundss0n. E t brev fra 1532 viser, at Johan 
Druekow og medarvinger har faaet tilladelse til at beholde Kel 
Thordss0ns gods, hvoriblandt Tjerne var. I 1553 eiedes Tjerne 
af hans s0n Hans Kruckow. hvis hustru var Karen Kamp. Den 
f0lgende eier J0rgen Kruckow maa have vaaret deres s0n. Han 
sees at have m0dt ved Herredagen i 1585. Han var gift med 
Margrethe Brockenhuus, en datter af Filer Brockenhuus og 
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Christine Gyldenhorn til Vaarne kloster. J0rgen Kruckow afgik 
ved d0den i 1601. Saavidt vides var han den sidste baarer af 
Eruckownavnet her i landet. 

.1639 tilh0rer Tjerne Ellen Marsvin, hvis datter som be
kjendt var gift med Christian IV, Fra hende kom det til Cor-
fitz Ulfeldt, som var gift med Ellens datterdatter. Efter si-
gende skal Christian IV. have foraaret ham det. Den gamle byg-

. ning skal vaare bpf0rt af Ulfeldt. Senere blev Tjerne lagt 
under kronen, som i 1662 afstod det til stempelpapirforvalter 
Christen Pedersen. Derefter er det kommet til generall0itnant 
B'jelke til Hovinsholm, som var gift med en niece af J0rgen 
Kruckow. Da Bjelkes svoger ,general L0venhjelm i 1682 kj0bte 
Hovinsholm, fulgte Tjerne me'd. L0venhjelm solgte snart efter 
godset til sin svigers0n, general Christopher Brockenhuus. Ef
ter hans enkes d0d i 1719 blev Tjerne solgt til uadelige, hvorved 
det tabte sine privilegier. 

I begyndelsen af det 19de aarhundrede eiedes Tjerne af 
Hans Christiansen. Han solgte det i 1805 til Halsten Sj01ie 
for 16,000 rdlr. Halsten Sj0lie eller Halsten Tjerne, som 
han i regelen kaldtes, var en merkelig mand. Han begyndte 
som skraappekar uden en skilling i lommen, men ved sin used-
vanlige dygtighed og vinskibelighed lagde han sig en stor for
tune til, saa han foraden Tjerne kj0bte eiendommene J01stad, 
Dalby m. fl. Der berettes endnu mange kr0niker om Halsten 
Sj^lie. Under det spaandte forhold til Sverige skal han saa
ledes have smugiet ind kugler og kmdt, som han igjen solgte 

I I ud. Derfor var han lagt for had af svenskerne. Engang de 
I var efter ham, maatte han skjule sig i et h0laas. Svenskerne 

st0dte bajonetterne ind i laasset og saaret Sj0lie, men forat ikke 
•blodet skulde r0be ham, rispet kj0rekarlen hesten ) benet. En 

j anden historie gjaalder kj0bet af Tjerne. Efter det kom Hal
sten med skraappcn paa ryggen til auktionen over Tjerne. Han 
hoangtc skraappen fra sig ude paa gaardsgrinden og gik saa 

I ind. Da han havde gjort bud og faaet tilslag, blev der spurgt, 
om han kunde stille kaution. " E r ikke kontanter ligesaa godt?" 
skal hans svar have lydt, hvorefter han gik ud og hentet sknep-
pen, som viste sig at indeholde mere end tilstraakkelig til at 

1 daakke kj0besummen. 
i 

i l 
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Halsten Sj0lies anseelse steg stadig i samme grad som hans 
velstand, og tilslut stod han som en af Oplandenes mest frem-
ragende landmaend. Men samtidig var han ogsaa blit en over-
modig og forfasngelig mand. Han havde en eneste s0n, som 
han forvaante og forkjaalte paa det urimeligste. Det fortaalles, 
at da hans s0n skulde d0bes, lod han anlaagge en ny vei til 
kirken, og ingen fik lov til at betraade den, f0r daaben var 
holdt, da s0nnen skulde vaare den f0rste til at passere den. Der 
gaar endnu mange historicr om Halsten Sj01ics meningsl0se 
opdragelsesmetode. En dag skal saaledes den haabefulde odels-
aspirant have moret sig med at slaa ind alle vinduerne i gaar
den, og da han af en af tjenerne blev foreholdt det urigtige i 
sin opf0rsel, fik vedkommende tjcner af husbonden. som useet 
havde vaaret vidne til det hele, en ordentlig tilrettevisning, 
fordi han havde tilladt sig at forstyrre gutten i hans "uskyldige 
forn0ielse". Som ventelig maatte en saadan opdragelse med-
f0re de mest skjiebnesvangre f0lger. Den unge Sj0Hc blev en 
0deland, som totalt tilintetgjorde den store formue. I 1852 
maatte han dcrfor saalge Tjerne, som blev kj0bt af August Ko
now for 18,000 spd. samt f0deraad. 

August Konow var fra Bergen. Han var en betydelig per-
sonlighed. Uden at deltage aktivt i det offentlige liv interes-
serte han sig levende for landets velfaard og stod mange af 
tidens ledende maand naar. Meget afholdt var han ogsaa for 
sin elskvaardighed og gjestfrihed. Hans tiustru, Beate Konow, 
som var hans kusine, en datter af August Konow fra Gravdal 
ved Bergen, var baade en begavet og distingveret dame. I 
deres smukke, musikalske og paa kunstsager rige hjem f0rtes et 
meget stort og selskabelig bus, hvor talrige slegtninge og ven
ner stadig samledes. Her faardedes Bj0rnson, Kielland og 
flere. Men ingen kom der oftere end Bj0rnson, som var som 
hjemme paa Tjerne, hvor han satte sine venner og memngsfaal-
ler staavne for at bryde en aandelig lanse med dem. Begeistret 
som han var baade for stedet og for dete beboere. var han 
her altid i perlehum0r og lod da gjerne sit sprudlende vid 
lyne. En forfaardelig storm- og uveirsnat, han oplevet paa 
Tjerne, har han gjengivet i "S t0v" . 
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Saavel August Konow som hans frue var meget interes-
seret for godsets forbedring og forskj0nnelse. Den gamle, lave 
enetages gaard blev forh0iet med en andenetage, som har givet 
gaarden et stateligere ydre. Store, nye udhuse blev ogsaa op-
f0rt og haven betydelig udvidet og forskj0nnet. 

Paa Tjerne Andes endnu en hel samling gamle, vaardifulde 
malerier af inden- og udenlandske mestre. Disse kunstsager er 
arv fra Beate Konows far, som i 1815 var stortingsmand 
og f0rte et meget stort hus i Kristiania og paa Gravdal. Han 

' var en ivrig kunstsamler. Hans gamle ven, professor Dahl, 
h'jalp ham med indkj0b af de vaardifulde malerier, hvoraf endnu 
adskillige Andes paa Tjerne. 

Efter sin hustrus d0d overdrog August Kbnow i 1882 
Tjerne for 66,000 kroner til sin s0n Wollert Konow, den senere 
statsraad og stortingsmand. I den sidste menneskealder har 
han med liv'og sjaal deltaget, i det politiske liv i vort land, til 

•| j! hvis mest fremtraadende maand han h.0rer. 

I Wollert KonowT har Tjerne tillige en meget dygtig eier, 
som er levende interesseret for landbruget. Han bestyrer selv 
ved hjaalp af en agronom sin store gaard, som er en af de st0rste 
og bcdste paa Hedemarken, og hvorunder der h0rer 13 hus-
mandspladse. Paa gaarden f0des 120 kj0r og 20 heste. 

En kraftig assistance har statsraad Konow i sin begavede 
og virksomme hustru, Ida Bojsen fra M0en i Danmark. Stats-
raadindens bedstefar blev i sin tid udnaavnt til biskop i Akers-
hus, men kom aldrig til at tiltraade sit embede her, da han 
foretrak at forblive i Danmark. Hendes far, som var en meget 
bekjendt Grundtvigianer, gik under navnet ' ' Budstikke-Boj-
sen". Paa m0drene side stammer fru Konow fra Norge, idet 
hendes mor var fra gaarden Heramb i Ringsaker. F ru Konow 
er for tiden medlem af herredsstyret i Ringsaker, den st0rste 
landskommune i Norge. 

Paa grund af Wollert Konows deltagelse i det oft'entlige 
liv opholder familien sig nu den st0rste del af aaret i Kristiania. 
Men naar den er hjemme paa Tjerne, udfoldes der megen gjest-
frihed, og Tjerne er da stadig m0dested for mange af vor tids 
ledende nuend. 
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Til gaarden h0rer som naavnt 13 husmandspladse. Som 
en merkelighed kan notercs, at flere af dem har i over 300 aar 
vaaret drevet af de samme familier fra far til s0n. Og sundt 
maa der vaare at leve, for mange af husmaandene liar opnaaet 
en h0i alder. Senior blandt dem er for tiden Ole St0en. Han 
er i den ganske respektable alder af 94 aar. Men trods sin 
alder er han baade aandsfrisk og spraak. Han hugger fremj 
deles al den ved, som bruges paa Tjerne. For 4 aar siden blev 

'der holdt fest for ham i anledning af hans 90 aars f0dselsdag! 
Han traadte da dansen med sit voksne barnebarnsbarn og svangf 
sig i runddans med et liv og en fserdighed, som en yngliug 
kunde misundt ham. 

Skj0nt statsraad Konow og frue er b0rnl0se, vil det gamle 
gods dog forblive i slegten, idet der er truffet besterhmelse om, 
at Tjerne skal overgaa til den unge August Konow Bojsen, en 
S0n af statsraadens s0s'tcr, som er gift med statsraadindens bror. 

Hovinsho lm. 

"Hyt ter og hus men ingen bdrge!—" Kan vaare, at den
ne digterens skildring af nutidens Norge er sand; fortidens 
rammer den dog ikke. Ti i sin fordums glansperiode havde 
vort^land rigdom paa storgaarde og borge, deriblandt adskillige 
gilde kongsgaarde. En saadan storgaard med stolte minder og 
som har huset adskillige af landets fornemste slegter, er Ho
vinsholm paa Helge0en. Gaarden saavelsom 0en har sin histo-
•rie, som baade er gammel og interessant. 

Helge0en, bekjendt for sin skj0nhed, ligger midt i Mj0sen, 
mellem Hamar og Gj0vik. Navnet Helge0"en, "Insula sancta", 
som den i de aaldste beretningcr kaldes, betyder den hellige 0. 
Man har deraf sluttot, at den har tjent som skueplads for old-
tidens gudsdyrkelse. Pragtfuld er dens beliggenhed. Knei-
sende i all sin naturskj0nhed speiler den sig koket i den blanke 
havflade, som om den anstrengte sig for at haavde sit ry som 
"M'j0sens perle". Ingensteds faar man heller bedre indtryk 
af den lovpriste indsj0s maleriske skj0nhed end fra Helge0en. 
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Hovinsholm. 
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Helge0en omtales allerede fra don aaldste tid i sagacn. 
Her holdtes det slag, hvori Halfdan Svarte vandt over kong 
Eystein. Antagelig har det staaet paa selve Ilovinsholms erie-
merker. 1 slaget faldt Gudbrand Herses s0n, som var anseet. 
som Oplandenes fagreste mand. Efter beretningen blev han 
hauglagt paa en holme ved 0ens sydside. For vel 100 aar 
siden blev denne haug ogsaa aabnet, og man fandt da ganske 
rigtig endel menneskeben. som i en ligkistc paany blev. indsat 
i gravh0ien, 

Om Helge0en melder sagnet ogsaa, at baglerkongen Inge 
Magnuss0n ofte holdt til der, hvor han paa Hovinsholm for-
mentlig har havt sin kongsgaard. Her blev ban en m0rk h0st-
nat 1202 draabt af Hedemarkingerne. Helge0en havde han 
imidlertid allerede skjaankct til Hamar bispestol. 

Men da kong Inge var stemplet som eventyrer, forlangte 
Haakon Haakonss0n 0en tilbage som krongods. Mellem bisp 
og konge reiste der sig i den anledning en heftig tvist, som 
endog iudankedes for paven. Den endte f0rst i 1237, da der 
blev indgaaet forlig. hvorved kongen beholdt Helge0en, som i 
lang tid derefter sees at have tilh0rt kronen. 

Hovinsholm var i gamle dage en adelig saadegaard, Oprin-
delig hed den Hofvin eller Haaffvin af hof, tempel. og vin. 
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jord. Endelsen holm blev tilf0\et i det 17de aarhundrede for 
at betegne dens fornemme karakter. Naar en eiendom kom 
over paa adelige haander, var det almindelig at knytte endelsen 
-holm eller -gaard til navneL Saaledes, Fosseholm, Elin-
gaard o. fl. Navnet Hovin, Temp el gaarden, stadfaaster den an-
tagelse, at gaarden oprindelig har tjent som tempelgrand i 
hedningetiden. Det fulde navn Hovinsholm skal vaare hentet 
fra den nievnte holme, hvor Gudbrand Herses s0n er hauglagt. 
Der er ogsaa i de gamle kr0niker udtryk som tyder paa, at Ho
vinsholm har vaaret kongsgaard og tillige rummet en kirke 
eller kapel. Det sidstc kan saa meget sikrere antages, som der 
paa gaarden findes et jordstykke, som baarer navnet "Kapel-
jordet. ' ' Efter traditionen skal den nu nedrevne, gamle 
Baldishoels kirke paa Nes vaare flyttet dertil fra Hovinsholm. 
Forholder dette sig saa, synes det ikke udelukket, at det be-
r0mte Baldishoelteppe, som blev fundet ved kirkens nedrivning, 
og som nu befinder sig i vort kunstmuseum som et af dets 
herligste klenodier, kan skrive sig fra Hovinsholm. 

Hovinsholms kjendte historie gaar tilbage til omkring 1490. 
Ved den tid var Peder Griis dets eier. Han var da lensherre 
paa Bratsberg og noget senere paa Akershus. Hans hustru var 
datter af rigsraad Gaute Kane til Kanestr0m paa Nordm0r. 
Efter dem gik Hovinsholm over til den bekjendte rigsraad Erik 
Gyldenhorn, som var gift med deres datter Eline. Gyldenhorn 
var ikke alene en maagtig mand, men ogsaa en stor eiendoms-
besidder, idet han allerede tidligere var herre til EHne eller 
Elingaard i Ons0, hvortil ogsaa Evje og Sande h0rte. 

Erik Gyldenhorn havde ingen s0nner. Hans eneste datter, 
Kirsten, som «rvet alt bans gods, blev omkring 1540 gift med 
den danske adelsmand Eiler Brockenhuus, hvis vaaben var 3 
blaa roser. Efter reformationen fik han ogsaa Vern0 kloster i 
forlening. HJan efterlod sig tre s0nner, hvoraf den ene, Peder 
Brockenhuus, blev eier af Hofvin, Evje og Sande. Han var 
gift med en fr0ken Juel fra Jylland. men havde ingen b0ro. 
Hans eiendomme gik derfor over til hans brordatter Sophie, 
datter af Henrik Brockenhuus, som havde faaet Elingaard og 
senere arvet sin trcdie og ugifte brors herresaade Kanestr0m. 
Da heller ikke Henrik Brockenhuus efterlod sig s0nner? tilfaldt 
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alt godset hans datter Sophie, som blev anseet for Norges rigeste 
arving. Ved hendes giftermaal i 1610 ovcrf0rte hun hele sin 
formue til sin mand, kansler Jens Bjelke til Austraat, en s0n-
nes0n- af den Jens Bjelke, som blev gift med fru Inger Gylden-
10ves ulykkelige datter Lucie. 

Ved foreningen af saa mange <eiendomme b lev kansler 
Bjelke Norges st0rste jorddrot og en saare maagtig mand. Paa 
hans og Plovinsholms ry haves et meget slaaende bevis. Stat-
holder Hannibal Sehested havde lagt sin elsk paa det skj0nne 
herresaade, som han gjerno vilde erhverve. Han fik derfor sin 
svigerfar, Christian IV., til at sende Bjelke et brev, hvori denne 
i temmelig befalende udtryk anmodes om for billig betaling og 
vederlag at afstaa gaarden til statholderen. Sluttelig tilsiger 
kongen ham sin synderlige naade, om han vil gj0re ham til 
behag. 

Men kansler Bjelke gav en god dag baade i den kongelige 
naade og den sterke opfordring. Hannibal Sehested fik ikke 
kj0bt Hovinsholm, som Bjelke beholdt til sin d0d i 1659. 

Af hans talrige eiendomme fik s0nnen, general J0rgen 
Bjelke, Hovinsholm, bvormed fulgte Tjerne og Skridshoel samt 
T'0ien i Aker. 

J0rgen Bjelkes s0ster Sophie var gift med generalmajor 
L0venhjelm, som egentlig hed Schr0der, men som for sine 
militaare fortjenesters skyld var blit adlet under navnet L0ven-
hjelm. 

I 1682 kj0bte han Hovinsholm af sin svoger, men over-
drog det snart efter til sin svigers0n, senere generalmajor Cas
par Christopher Brockenhuus. Godset kom til en sidelinie af 
den familie Brockenhuus. som i midten af det foregaaende aar-
hundrede blev eier af det. 

Christopher Brockenhuus var indeii sit giftermaal med 
Catharina Hedvig von L0venhjelm indblandet i en meget kilden 
affaare, som kaster et uhyggeligt lys over datidens forhold. I 
1673 blev nemlig overtoldinspekt0r Schumacker i Drammen, en 
slegtning af Peder Griffenfeld, draabt paa gaden af et kaarde-
stik. som blev tilf0iet ham af Christopher Brockenhuus' bror. 
Johan. Schumacker havd6'nemlig fornaarmet familien Brocken
huus ved at skjelde den ud for "kujoner og hunsfotter". Br0-
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dreue Brockenhuus vilde nu haavde familiens aare og udfordret 
fornaarmeren paa duel, men da han flygtet ud paa gaden, for-
fulgte de ham, indtil Johan Brockenhuus stak ham sin klinge 
gjennem ryggen. For denne sin gjerning' maatte drabsmanden 
undgjaalde med sit liv, mens broderen slap for straf. 

Under general Brockenhuus havde Hovinsholm jordgods en 
vaaldig udstraakning. Blandt andet omfattet det den ganske 
Helge0. Desvaarre overgik der det i hans tid en stor ulykke, 
idet det gamle vaaningshus nedbraandte Kyndelmissedag 1686. 
Det blev derfor hans lod at- opf0re den store hovedbygning, som 
endnu staar, omend adskillig restaureret. 

I 1713 d0de generalen og i 1719 hans frue. De blev begge 
bisat ved Nes kirke i et gravkammer, som generalen havde ladet 
opf0re. Det blev desvaarre 0delagt i 1770, da lynilden slog ned 
og antaandte kirken, som helt nedbraandte. 

Da ingen af general Brockenhuus's b0rn kunde eller vilde 
overtage det samlede gods, blev i 1720 de forskjellige eien-
domme solgt ved auktion og udstykket i mange dele, mens i 
1721 det egentlige Hovinsholm af arvingerne blev overdraget 
s0steren Sophie, gift med oberst v. Lepeln, for 2,000 rdlr. Blot 
to aar beholdt hun gaarden, som hun i 1723 satte til auktion. 
Det lader til, at det har holdt haardt at faa en kj0ber, men 
endelig blev den dog "efter lang opraab" tilslaaet Jens Hal-
vorsen for 1853 rdl. Han var s0n af Halvor Torgersen fra 
Vestad i Stange, der ogsaa eiet gaarden Hoel i Nes. Hermed 
gik Hovinsholm ud af de adelige saadegaardes tal. Nogle aar 
efter fors0gte familien Brockenhuus at tage gaarden tilbage 
paa odel. Der er dog al grund til at tro, at det ikke har vaaret 
alvorlig ment, men kun beregnet paa-pengeudpresning, hvad det 
endelige resultat ogsaa viser, idet der blev indgaaet forlig, hvor-
efter praatendenten frafaldt sin fordring mod at faa sig ud-
betalt et bel0b af 500 rdlr. 

Den nye eier, Jens Halvorsen Biskoplund eller Biskoplien, 
var en dygtig gaardbruger, som saarlig lagde an paa jordveiens 
forbedring. I to generationer gik nu Hovinsholm fra far til 
s0n. Jens Halvorsens s0nnes0n overdrog den ogsaa i 1786 
til sine to s0nner Jens og Peder. Men af forskjellige grunde 
viste disse sig ude af stand til at drive eiendommen, hvorfor 
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faderen efter adskillige aargrelser maatte tage den tilbage, hvor-
efter han i 1800 solgte den til en slegtning, l0itnant Jacob Hoel, 
en yngre s0n fra gaarden Hoel i Nes. 

Under den dygtige og h0it anseede l0itnant Hoel oprinder 
en ny tid for Hovinsholm. Han havde faaet sin uddannelse 
i Kjffbenhavn og var derefter blit ansat som tegnelaarer ved 
krigsskolen i Kristiania. I 1810 blev han premierl0itnant " a la 
suite" ved s0ndenfjeldske dragonregiment. Fire gange var 
han stortingsmand i en tid, da vigtige landssager fandt sin af-
gj0relse. Hoel deltog med stor iver i behandlingen. Han h0rte 
til oppositionen, hvor han indtog en fremragende plads. Ogsaa 
som landmand viste han stor dygtighed. Paa Hovinsholm ind-
f0rte han mange forbedringer. Jordbruget blev sat i tidsmaas-
sig stand, den gamle hovedbygning blev restaureret og nye ud-
huse opf0rt. Han var tillige en udpraaget haveelsker. Det 
smagfulde arrangement med terrasser, klippede haakker og 
busker i fransk stil a la slotshaven i Versailles skyldes ham. 
Ligeledes de to idylliske syrinbuegange, og som om vaaren 
frembyder det herligste skue under den rige blomsterpragt. Den 
store frugthave, som ml taaller over 1,000 traar, blev ogsaa an-
lagt af ham. Idethele er Hovinsholms have med den vidunder-
lige udsigt over Mj0sen og med Skreja og "Totenbygden som 
baggrund en sjelden sevaardighed. 

I l0itnant Hoels og hustrus, Anne Marie Tollesens, tid 
indledes den store og velkjendte selskabelighed, som i forbin-
delse med familien Hoels sterkt musikalske anlaag har praaget 
livet paa Hovinsholm i hele forrige aarhundrede. Jacob Hoels 
danske ven, grev Moltke, kom der jevnlig paa bes0g. Hat* 
havde sit faste gjestevaarelse, som endnu heder "Grevekam-
meret". Mange af vore fremragende maand har vaaret stadige 
og kjaare gjester paa Hovinsholm, saaledes Henrik Wergeland, 
som elsket stedet baade for dets storslagne naturskj0nhed og 
de,ts enestaaende behagelige "gjestfrihed. Mens hans far var 
sogneprest til Eidsvold, kom oftere hele prestefamilien roende 
i en stor faarge fra Eidsvold opover Mj0sen til Hovinsholm. 
I sine efterladte papirer skal' Camilla Collett have skildret 
en saadan baadfaard og vaaret meget begeistret over den. 



M J 0 S E N L A G E T S A A R B O K 57 

L0itnant Hoel d0de i 1847 i en alder af 72 aar. Hans hu-
stru blev boende paa gaarden til sin d0d i 1859. Deres s0n, 
Tolle Hoel, overtog ved faderens d0d Hovinsholm, som han 
drev til sin d0d i 1874. Han udmerket sig ogsaa som en ener-
gisk og dygtig gaardbruger, som yderligere har forbedret jord-
veien og den hele drift. Han og hans frue, Louise Ramm, en 
efterkommer af familien Brockenhuus, fortsatte gaardens gjest-
frie traditioner. I deres tid samledes om sommeren i uge- og 
maanedsvis den store familie, man gjorde udfarter tillands og 
tilvands og n0d livet paa den behageligste og mest utvungne 
maade. I 1870 havde Hovinsholm kongelig bes0g idet davaaren-
de Prins Oscar senere Kong Oscar II., med gemalinde og b0rn 
gjestet det gamle historiske sted. 

Efter Tolle Hoels d0d i 1874 gik Hovinsholm over til s0n-
nen Jacob Hoel, en i tiere henseender rigt udstyret mand. Han 
var et mekanisk talent, som gjorde adskillige interessante ex
perimenter, saarlig paa elektricitetens omraade. Endnu inden 
offentlig telefon fandtes, havde han anlagt privattelefon paa 
gaarden. Ogsaa i haris tid kom flere kjendte personligheder, 
som gjester paa Hovinsholm. Bj0rnstjerne Bj0rnson og saarlig 
Vinje faardedcs ofte der. Paa den ovenomtalte Holme—det 
egentlige Hovinsholm—er der ogsaa i den sidste menneskealder 
holdt politiske folkem0der, hvortil mange kjendte talere har 
givet stevne. 

I 1905 afgik Jacob Hoel ved d0den, hvorefter hans. enke, 
Alvertine M0ller, en kj0bmandsdatter fra Kristiania, har fort-
sat gaardens drift med assistance af sin s0n, Jaeob Hoel, som dog 
ikke er den odelsberettigede, idet odelsretten tilh0rer hans 
aaldre bror, advokat Hoel. Hvem der fremtidig skal overtage 
den gamle sl'egtsgaard, er ikke endelig bestemt. 

Selve Hovinsholms jordgods er forblit udelt fra gammel 
tid. Af det underliggende bondegods er derimod en del bort-
solgt. Men endnu f0der gaarden ca. 100 kreaturer. Af gam-
melt indbo eller antike kunstsager er der ikke meget tilbage, 
idet det meste i tidens 10b er blit delt mellcm grene af familien. 

Den saakaldte "Stors tuen" i f0rste etage er belt daakket 
af gamle vaagmalerier, som skal vaare udf0rt af en norsk maler, 
muligens den kjendte Peder Odnes. Det er store billeder med 
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sydlandske motiver og mange fantastiske skikkelser. Af aalde 
er farverne blegnet og har antaget en m0rk tone, som forlener 
de gamle billeder med et endnu aarvaardigere praag. saa de nu 
haavder sig som repraasentanter for det seklergamle herressedes 
minder og traditioner. 

Grefsheim. 

Grefsheim. 

Vaaldig var i middelalderen Grefsheims udstraakning og 
anseelse. Den omfattet engang ikke mindre end 100 anselige 
gaarde i Hedemarken, 0sterdalen og Gudbrandsdalen. I mere 
end et seculum var Grefsheim krongods. Navnkundige slaagter 
liar resideret paa det aarvaardige herresaade, som ogsaa 
rummer mange minder fra laangst forsvundne dage. Og dets 
saga gjemmer interessante trask fra Norges historie. 

Grefsheim har en meget vakker beliggenhed i Nes paa 
Hedemarken mod herlig udsigt over Mj0sen og de denne om-
kransende bygder. Det ligger omtrent 10 kilometer fra Ha
mar by. Navnet Grefsheim blev i gamle dage skrevet Grefsum 
og Grefseirnr. Man antager, at det naarmest maa udledes af 
grofs, grav, klippehule, samt heimr. 
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Grefsheims historie gaar langt tilbage i tiden. Allerede 
i 1333 naavnes det i et dokument, som Svein a ' Grafsheimi har 
imdertegnet sammen med biskop Kalvards lensmand. I et 
andet og noget senere dokument (fra 1358) finder vi navnet 
Paal. Der er al sandsynlighed Ifor, at disse personer har 
vaaret gaardens eiere. 

Ved aar .1450 ciedes Grefsheim af ridder Sigurd Skak-
tavlj som formodes at have vaaret af slegten Baat. Alt hvad 
man ved om ham er, at han var far til Hamarbispen Karl 
Sigurdsen. > Under dennes billede fra den tid, han var prest 
paa Toten, staar han naavnt som "Ridder, Hr. Karl til Gref-
sen". Deraf liar man villet udlede, at ogsaa Karl Sigurdsen 
har vaaret eier af Grefsheim, hvad der dog er mere end tvil-
somt; ti allerede 1460 var gaarden gaaet over til den maagtige 
rigsraad og h0vedsmand paa Bergenhus Alv Knutss0n, som 
havde egtet Sigurd Skaktavles enke, Magnhild Oddsdatter af 
Finneslegten paa Voss. Alv Knutss0n h0rte paa faadrene side 
til den kjendte svenske slegt " t r e Roser", mens han paa 
m0drene side nedstammet fra kong Haakon V's datter Agnes, 
som var gift med Hastor Jonss0n. 

Det er isaar Alv Knutss0n og hans s0n Knut Alvss0n, som 
har indskrevet Grefsheims navn i historien. Alv Knutss0n var 
ikke alene en stor statsmand, han sees tillige at have vaaret 
en saare praktisk mand og en dygtig forretningsmand, som 
ved talrige kj0bebreve udvidet sit betydelige jordgods. Under 
ham blev. ogsaa landets st0rste gaard Giske tillagt Grefsheim. 

Saavel Alv som fru Magnhild afgik ved d0den omkring 
aar 1495. Deres s0n, den ved sin ulykkelige d0d bekjendte 
Knut Alvss0n, overtog saa gaarden, hvor han dog meget sjel-
dent opholdt sig. Han blev senere h0vedsmand paa Akershus 
og f0rer for det antidansksindiede parti i landct, uden dog 
at besidde sin fars fremragende statsmandsegenskaber eller 
hans praktiske dygtighed. Skuffelse og tildels kraankelse over 
tilsidesiettelse fra kongens side var fdrmentlig aarsagernc til 
hans opposition og frafald, hvad der voldte hans babe. Som 
bekjendt kom i 1502 en dansk rlaade under Henrik Krumme-
dike til Oslo. Et offentlig leidebrev med indbydelse blev sendt 
Knut paa Akershus. Han gik i fteiden og drog ombord paa 
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den danske flaade, hvor han paa den skjendigste maade blev 
draabt 25de august 1502. " 

Knut var to gange gift. F0rste gang med Gyrvel Eriks-
datter af den fornemme svenske slegt Gyldenstjerna. Anden 
gang med en dansk dame, Mere'ta Iversdatter Dyre, som var 
enke. Hun var en aargjerrig og raankefuld kvinde, som vis-
selig har 0vet stor indflydelse paa sin svage mand, hvem 
hun har ophidset til at indtage det oppositionelle standpunkt, 
som blev aarsagen til hans ulykkelige skjaabne. Kjort efter Knut 
Alvss0ns d0d drog Mereta til Sverige, hvor hun blev rigsraaden 
Svante Nilss0n Stures hustru. 

Knut Alvss0n havde tre b0rn. Med sin f0rste hustru 
s0nnen Erik og datteren Bodil og med sin anden hustru s0nnen 
Karl. Erik blev under blodbadet i Stockholm draabt af Chri
stian II, mens Karl faldt ved Stockholms beleiring i 1520. 
Bodil blev i Sverige gift med Fader Nilson Sparre, med hvem 
hun fik en datter Gyrvel, som i 1537 arvet Grefsheim. 

Om Grefsheims historie efter Knut Alvss0ns d0d i 1502 
er videre at bemelde, at det straks blev inddraget under kronen 
inditil 1515, da Kaiuts s0n Karl sees at vaare blit dets eier. 
Da han d0de i Stockholm i 1520, skulde man ventet, at godset 
var gaaet til hans s0ster Bodil, men saa skedde dog ikke, ti fra 
1520 til sin d0d i julen 1536 staar hans faster Karine Alvs-
datter som eier. Hun gik under navn af jomfru Karine paa 
Grefsheim, var meget kirkelig interesseret og en saarlig ven af 
landets h0ieste geistlige. Hvilken anseelse hun n0d hos geist-
ligheden, derom ved traditionen endnu at berette. Der for
taalles nemlig, at ved ,gudstjenesten om s0ndagen i Hamar 
maatte kirkeklokken ikke begynde at ringe, f0r jomfru Karines 
baad saaes at laagge fra land ved Grefsheim. 

Det var ingen let sag for en kvinde at staa i spidsen 
for det kolossale gods, som paa hendes tid vistnok havde 
sin st0rste udstraakning, idet det talte over 100 gaarde i Hede
marken, Gudbrandsdalen og 0sterdalen. Det er derfor ikke 
at undres over, at hun maatte ty til andres hjaalp, hvorfor hun 
i 1530 overdrog bestyrelsen af sit nordenfjeldske gods til erke-
biskop Olaf, mens hun selv paatog sig at verge og forestaa det 
0vrige med bistand af sin gode ven. biskop Magnus eller Mo-
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gens Lauritss0n i Hamar. I omtrent ]6 aar residerte jomfru 
Karine paa Grefsheim. Ved juletider 1536 blev hun lagt paa 
sotteseng. Hun udstedte da et gavebrev til Hamar domkirke 
paa Grefsheim gaard og alt underliggende gods, hvorefter hun 
antagelig tredie juledag afgik ved d0den. Denne gave skal 
vaare den st0rste, som nogensinde er skjaanket kirken. Biskop 
Mogens, den sidste katolske biskop i Hamar, tog straks godset 
i besiddelse, men skulde dog ikke laange faa nyde godt af 
det, ti allerede i juni 1537 afstod han det til Knut Alvss0ns 
datterdatter, Gyrvel eller Gyrhild Fadersdatter, som var gift 
med hr. Truid Ulfstand, og som efter jomfru Karine havde 
arvet Giske. Biskop Mogens angav venskab til den maagtige 
Truid Ulfstand som grund til afstaaelsen. men det er vel ikke 
nogen dristig slutning at antage. at den katolske kirkes vak-
lende stilling i forbindelse med fru Gyrvels arveret har vteret 
de egentlige aarsager til afstaaelsen. 

Gyrvel Fadersdatter d0de b0ml0s i 1599. Hendes eneste 
s0n med Truid Ulfstand var allerde d0d, hvorfor hun skjaanjjet 
alt sit gods til kronen, som lagde Grefsheim, der nu mistet 
de underliggende gaarde, under Hamar gaard som forlening 
til forskjellige embedsmaand. Dog bestemte Christian IV. i 
1602, at i henhold til fru Gyrvels livsbrev af 1598 hendes tro 
tjener Moses Stub og hustru "ud i begge deres livstid kvit og 
fri at skulle nyde, bruge og beholde (Grefsheim) desligeste 
deres b0rn efter dennem for saadvanlig landskyld". 

Imidlertid sees samme konge at have overdraget gaarden 
til et par andre herrer, hvoriblandt Hannibal Sehested. Se
nere kom den atter tilbage til kronen og blev lagt under Hiamar 
gaard med foalles eiere. Blandt disse kan naavnes kammerraad 
Jens Gr0nbech, som i 1716 kj0bte-Grefsheim af Andreas Tom
loo. Gr0nbech var en maagtig mand paa Oplandene, der in-
teresserte sig for eiendommeiis trivsel og oprettet et stutteri 
paa gaarden. Efter ham overtog enken Grefsheim. Hun var 
en meget mastig og stolt kvinde. Sin bopaal havde hun paa 
Storhamar, men kom af og til paa inspektionstur til Grefs
heim. Hun lod sig da gjerne baare af folkene rundt paa 
gaarden. Der fortaalles da, at hun, forhadt som hun var for 
sin stolthed og strenghed, en dag, da veiene var raadsomt op-
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bl0dte, blev af baarerne jried forsaat sluppet ned i den vaarste 
s0le,- hvor hun laa og skreg af raseri. 

Da fru Gr0nbech var d^d, gik Grefsheim ved arv over 
til kaneelliraad Jens Gr0nbech Wessel, en brors0n af Torden-
skiold. Han beholdt den til 1777, da han solgte den til Hal-
vor Gunders0n fra Sterud paa Nes. Og fra samme tid oph0rer 
Grefsheims afhaangighed af eller forhold til Hamar gaard. 

Halvor Gunderss0ns family var oprindelig skotsk- og. hed 
egentlig Robarth, men havde bortkastet dette navn, som de 
dog senere gjenoptog. K:j0besummen i 1777 var 8,300 rdlr. 
Efter Halvor Gunderss0n overtog i 1802 hans s0n Gunder Hal-
vorsen gaarden som odel. Paa skifte efter ham blev den saa 
i 1834 udlagt hans svigers0n ]0itnant Norgreen. I denne fik 
Grefsheim en kraftkar til eier. Han var med i krigen i 1814, 
hvor han blev saaret, og hvor ban udmerket sig, saa han 
blev udnaavnt til l0itnant. Om hans styrke fortaalles der ad
skillige drastiske eksempler. Engang kom han saaledes til-
stede i udmarken, hvor han lod brydc jord. To arbeidere holdt 
paa med en stor sten, de ikke var istand til at rokke. Nor
green tog stenen, l0ftet den og bar den alene bort. Han 
skal ogsaa have vaaret en ren akrobat. Endnu efterat han 
havde fyldt sit 80de aar, gik han paa hamderne som en 18 
aarig turner. 

I l0itnant Norgreens tid blev der f0rt et stort, gjestfrit 
og selskabelig bus paa Grefsheim. Den nuvaarende hoved-
bygning blev opf0rt af ham i 1840 til 1845, mens udhusbyg-
ningerne er nyopf0rte efter branden i 1904. Norgreen havde 
flere s0oner, som alle var flotte og brugte altfor mange penge. 
I det hele levet nok Norgreen over evne, saa det stadig gik 
tilbage med finanserne, og i 1865 maatte han overlevere sit 
bo til konkurs. Ved auktionen samme aar blev Grefsheim 
solgt til kj0bma.nd Henriksen. L0itnant Norgreen blev dog 
boende paa et lidet brug under, gaarden indtil sin d0d. Han 
var da flere og otti aar gammel. 

Kj0bmand Henriksen d0de kort efter, at han havde kj0bt 
Grefsheim. Hans enke giftet sig med pastor Riddervold, og 
allerede i 1867 solgte de gaarden til sorenskriver J . Egeberg. 

Sorenskriver Egeberg var meget interesseret i eiendom-
mens forbedring; men han havde allerede fyldt 63 aar, da han 
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blev gaardens eier, og var saaledes en aaldre mand. Han lod 
den derfor drive ved fuldmaagtig. Han og hans frue, en dat
ter af den rige Jakob Meyer'f "Kristiania, bodde i hovedstaden 
om vinteren, men drog om vaaren til Grefsheirri, hvor der da 
om sommeren udfoldedes megen gjestfrihed. -

Da sorenskriver Egebergs tvar b0rnl0se, overdrog de i 
1882 Grefsheim til sin adoptivs0n, den senere statsraad Johan 
Egeberg Mellbye, som var uddannet som landmand. Han til-
traadte dog f0rst i 1889 eiendommen, som han senere har 
drevet, og hvor han har nedlagt et stort arbeide og betydelige 
midler paa jordbrugets fremme. 

I hr. Mellbye har Grefsheim en meget dygtig og h0it an-
set eier. Fra 1904 til 1905 har han vaaret chef for landbrugs-
.departementet og i atten aar medlem af styrelsen i Selskabet 
for Norges Vel og en for tiden Iandmandsforbundets formand. 
Som saadan har han indlagt sig fortjenester ved at holde fore-
drag for forbundet rundt om i landet. Paa Grefsheim, hvis 
areal udgj0r ea. 4,000 maal, hvoraf ca. 1,200 maal dyrket 
jord og ca. 2,000 maal skog, udvikler hr. Mellbye en meget be-
tydelig virksomhed. Ti foruden de 80 kreaturer og 20 heste 
som f'0des paa gaarden, har han saarlig lagt an paa svineavl, 
som han driver i stor skala. 

I sin omfattende virksomhed har statsraad Mellbye en 
kraftig st0tte i sin hustru, som er datter af den anseede pro
fessor Otto Petterson i Stockholm, og som udmerket fylder 
sin plads paa den gamle gaard. Da alle folkene—i lighed med, 
hvad der er skik ellers paa Hedemarken—har kosten paa gaar
den, er husstellet baade stort og byrdefuldt. 

Af antikviteter eller gammelt indbo Andes der nu lidet 
eller intet paa Grefsheim, idet det er blit bortf0rt eller til-
intetgjort i den tid, gaarden var krongods. Nogle kjaampe-
hauge ude paa eiendommen staar dog som mindesmerker fra 
den aarvaardige gaards storhedsperioder. 

x 
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B a m d o m s m i n d e r . 

Af John Bangsberg. 

Jeg husker godt de barneaar ^ 
Som aldrig af mit minde gaar, 
Om jeg blir gammel og forslidt, 
De er i mine tanker meget tidt. 

Op under bjerget h0it og brat, 
Der tog fader paa stenen fat, 
Og ryddet op en plads saa pen, 
Et hus blev byg't af stok og sten. 

Fire aar gammel jeg flyttet ind, 
Forn0iet og glad i hjerte og sind, 
Min fader og moder og s0skende kjaar, 
.Forn0iet var alle, og jeg da isaar. 

Som barn jeg legte og sprang 
Og h0rte paa fuglenes yndige sang; 
De sang opi traaerne, store og smaa, 
Og blomster og blade paa marken laa. 

Jordbaar og tyttebaar og blaabaar ogsaa, 
Heggebaar og bringbaar og ribsbaar forstaa; 
Og andre forskjellige baar der var, 
At opregne alle formeget rum ,det tar. 

Baar jeg spiste, og godt de smagte; 
0 , herlige natur,* som saadant frembragte, 
Ofte jeg taankte: vor Skaber er stor, 
Som saadant lar vokse paa syndefuld jord. 

Ak, hvor deilig var ei Norges strand, 
Isaar ved Mj0sens vakre vand. 
Jeg stod ved vinduet, og jeg saa 
Paa fjorden* baade, store og smaa.-
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Hit barnesind det fryd mig gav 
I aftensolens straalehav, 
Om kvelden fors0gte jeg med rlid 
At taalle stjernerne paa himlen vid. 

Paa skolen bley jeg send^ af mor, 
0 taank, for tjvjlken glaade stor, 
Iblandt smaagutter og piger smaa 
1 flok og f01ge paa skolen gaa. 

I skolen laarte vi Guds bud, 
En rustning for os i verden ud. 
At skrive, regne og synge skala, 
Paa stave-tavlen var der rigtig gala. 

I kjaalkcbakken, der var der lyst, 
Der blev der vpvet saa mangen dys£. 
Paa ski vi stod udi bakken brat, 
Og ikke sjelden paa ryg vi 4at. 

Smaa forhaabninger til livet jeg satte, 
Aldrig en tanke at sarnie mig skatte. 
Lommerne fulde af knapper, smaasten og sand, — 
Min lille baad, den gik godt .paa vand. 

Gjorde mig seil af granbar og ris, 
I^uldsejlede pfte i staark en bris; 
Faldt Ti(\i Mj0sens opr0rte yand, 
Lod baaden drive og sv0mmedJ iland. 

Rindende baak, din sus jeg kan h0re, 
Endskj0nt langt ifra mit horende 0re; 
Du reiste forbi, saa vandspruten stod, 
Men draaber ved kanten tilbage du lod. 

Farvel til Norge jeg maatte da sige, 
For over paa Amerikas kyst at stige, 
Fern og treti aar har jeg tilbragt i La Crosse, 
Vakker er Mississippi, men der mangier en fos. 
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MEKAL GR0NDAL, Farwell, Minn. 

Saavidt vides er han en af lagets aaldste maand, kanske den 
aaldste, han er f0dt i Stange og er nu over 82 aar gammel. 

Alle som var tilstede ved m0det i Fargo vil huske det vakre 
brev med hilsen til Mj0senlagets medlemmer, som den gamle 
gjaave mand sendte os. Det blev oplaast ved m0det og vakte 
stort bifald. Han kom hid til Amerika i 1883 og bor i Farwell, 
Minnesota. 

Jeg er sikker paa at alle lagets medlemmer er med paa det, 
naar jeg til0nsker den gamle haadersmand alt muligt godt i al-
derdommens aar. 
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LOKOMOTIVF0RER JOHANNES NYBORG, Hamar, 

er kanske kjendt af de fleste aaldre folk inden Mj0senlaget. 
Han begyndte i jerabanens tjeneste i 1860. Hamar-Elve-

mmbanens aabning fandt sted St. Hansdag 1862, og i 1871 blev 
han ansat som Norges Statsbaners anden lokomotivf0rer. 

Han kj^rte paa den smalsporede bane indtil han blev over-
flyttet til Hamar-Eidsvoldsbanen, hvor han stod i tjenesten i 18 
aar, da han naaede aldersgraandsen. Det er den gamle haaders-
mands st0rste forn0ielse at vaare tilstede ved togenes ankomst og 
afgang, for at besigtige/ 'Svarten." 

Hr. Nyborg er f0dt paa gaarden Harstad i Romedal den 
18de december 1832, blev gift med Martha Paulsdatter fra Var-
dal, som var f0dt i 1828. Begge de gamle lever fremdeles i god 
helbred og har sit hjem i Briskeby ved Hamar. 
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MRS. JOHN HANSEN, 
1 18de febr. 1853, d0d 6te december 1915. 

Mrs. John Hanson var en af Mj0senlagets mest interesse-
rede medlemmer/ idet hun var med lige fra begyndelsen ved 
stiftelsen af laget, og sammen med sin mand tog hun del i alle 
lagets stevner og var varmt interesseret i alt lagets arbeide og 
virke. 

Det vil vaakke dyb sorg i vide kredse blandt alle de som 
kjendte denne yenlige, stilfaardige og hjaalpsomme kvinde at 
h0re, at hun afgik ved d0den i Hendricks, Minnesota, mandag 
den 6te december sidstleden. Mrs. Hansons pigenavn var 
Karen J . Caulum, datter af Nels og Severina Caulum, og hun 
Tar f0dt paa Nes, Hedemarken, 18de februar 1853. 

Hun kom til Amerika i 1873, og blev 5te april 1876 gift 
med Hon. John Hanson, som tre aar forud havde udseet sig 
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land i Hansonville township, Lincoln county, og disse to unge 
blev de f0rste hvide sefctfere der. 

Did reiste da de to unge nygifte for at skabe sig en frem-
tid. Deres f0rste hjem var ikke noget palads, men de havde 
overflod af kapital, som bestod af ungdom og mod, energi og 
udholdenhed, og de klarede alle livets storing i disse pioneer-
dage lykkelig og godt. 

Ikke alene skabte de sig selv et godt hjerh ved at oparbeide 
sit eget land, men de var med o£ bidrog" rigeligt til udvikling 
og opkomst af hele naboskabet. 

Det tyndt bebyggede str0g gjorde store krav paa gjaast-
frihed og hJEelpsomhed og Hanson-hj emmet blev en god havn 
for mangen en traat og sulten .veifarende. Indianerne for ogsaa 
randt meget paa jagt og fiskeri i dette str0g, og baade Mr. og 
Mrs. Hanson vandt deres tillid og venskab i en saaregen grad, 
Mrs. Hanson hjalp dem da ogsaa stadig paa saa mange maader, 
med venligt raad og daad. Denne kvindes elskelige, gudfryg-
tige natur gjorde da ogsaa et slig't indtryk pSa alle, som kom i 
ber0ring med hende, at de dmfattede heride med stor agtelse 
og kjaarlighed, og dette gjaidt ogsaa ifidiarierne, som ellers 
i de dage var ganske fariige og: traattekjaafe'. Af paaskj0n-
nende venner og naboer for al sin bere'clv'illlg*e hjaalpsomhed fik 
hun da ogsaa haadersnavnet "Mor til Hansonville." 

Skj0ndt hendes livs virke er over vil dog altid mindet om 
hendes hjaalpsomhed, uegennyttighed "og kjaarlighed leve hos 
hendes shegt og talrige venneskare, hendes var et sandt kriste-
ligt liv. 

Otte b0rn f0dtes Mr. og Mrs. Hanson i deres lykkelige 
aagteskab. Tre af b0rnene d0de f0r moderen; de gjenlevende* 
er: Gina, Mrs. C. M. Tibbs, Ontario, Canada; Hilda, Mrs. 
Ehock Tollefson, Brandt, S. D.; Cora, Mrs. Wm. Digre, Min
neapolis, samt Miss Josie og Nels, som begge er hjemme. For-
uden sin mand og disse b0rn efterlader hun sig en broder, 
Frank Caulum, Leeds, la., og en svoger, Evan Gj0vig, Nome, 
N. Dakota. 

Ogsaa inden hendes store vennekreds i "_vtj0senlaget" vil 
vi savne hende dybt, og vi vil i taknemmelig paaskj0nnelse faa 
yde vort "Velsignet vrere hendes minde". 
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A. A. SAGEN, Toronto, S. Dak., 
var f0dt i Ringsaker prestegjeld, Norge, den 4de Mai 1860. Han 
reiste til Amerika vaaren 1892, kom til Galesville, Wis., hvor 
han begyndte som maler, hvilket haandverk han havde laart i 
Norge. Tre aar senere reiste han til Toronto, S. Dak. Ved 
siden af sit haandverk havde han her i flere aar en m0belfor-
retning. 

Den 2den Juni 1901 blev han gift med Martha Syvrina 
Distad, og Toronto var med undtagelse af iy 2 aar deres hjem 
til hans d0d den 27de December 1915. 

A. A. Sagen havde altid et godt ord til alle og hans lige-
fremme, behagelige fremtraaden gjorde, at han havde mange 
venner. Han vil ogsaa blive savnet af mange blandt Mj0sen-

lagets medlemmer, som kjendte den bramfrie og vennesaale 
mand. 
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F r a H a w a i i . 

H ER har vi Mj0senlagets laangst vaak boende medlem, 
hr. 0 . Blackstad med familie. Deres hjem er i Wai-
mea, Kauai, Hawaii. 

Der blev ogsaa til ham sendt brev med indbydelse om at 
komme til m0det i Fargo ifjor sommer. Laange efterpaa fik 
sekretaaren svar fra ham, hvori han fortalte, at brevet om Fargo 
ra0det havde kommet ham ihaande tre uger efterat m0det havde 
fundet sted, ellers skulde han nok kommet, sagde han. 

Hr. Blackstad, f0dt i Eidsvold den 18de Sept. 1854, blev 
gift 26de december 1877. Mrs. Blackstad, f0dt Olsen, er ogsaa 
fra Eidsvold, hvor hun blev f0dt den l i t e april 1851. 

Snart efter de var gift, nemlig i 1880 udvandrede de over 
Tyskland til de Hawaiiske 0er, hvor de bosatte sig paa 0en 
Kauai, hvor de har havt sit hjem siden. 

Hr. Blackstad skriver, at han har drevet kj0dforretning 
der i 25 aar, indtil kj0d " t rus ten" blev ham for paagaaende. 
Nu siger han, at han gj0r som bj0rnen, bare "suger paa lab-
ben". 

Deres asgteskab er velsignet med syv b0rn, tre gutter og 
fire piger, som alle lever, idet fire er hjemme, to i Honolulu og 
en paa Kakaka. 

Huset er det f0rste hr. Blackstad byggede for sig og fa
milie, nu bor b0rnene der, det er beliggende omtrent 13_> mil 
fra byen Waimea, hvor de gamle nu bor. 

Han fortaaller at b0rnene driver gaardsbrug med 30 melke-
kt)0r. 

De er alle ved god helbred og hr. Blackstad beder mig 
sende en hilsen fra dem til alle Mj0senlagets medlemmer. 

Paa lagets vegne skal jeg faa sende dem derover vore 
bedste 0nsker og faa udtale det haab, at vi engang kunde 
faa den forn0ielse at have dem blandt os ved et af lagets stev-
ner, hvor de saa kunde fortaalle os lidt om eventyrlandet derude. 



1—Hr. 0. Blackstad med familie. 
2—Hr. Blackstads fffrste hjem. 
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Den store kulten fik briMerne paa forsent. 

N o r s k O r r e t m e d B r i l l e f p a a . 
(VED M. N.) 

OENNE fiskehistorie er ikke amerikahsk, men aagte norsk, 
og lntndte i Mj0sen, i Bundfjorden udenfor Furubjer-
get sommercn 1911. Du, Mjdsing, ved nok hvor Furu-

berje er, dama. 

Per bor paa Hamar, men om sommeren flytter han og fami
lien ud paa sin sommerbolig ved Furuberje, R0isum, et ualmin-
delig vakkert sted, som ligger lige ved vandet. 

Lidt h0iere oppe, har vi fra den bekjendte sportstue en af 
de mest storartede udsigter, som taankes kan. Her har vi 
Brummundalen, Ringsaker, Nes, pg Nesodden; saa har vi Toten, 
Helge0, Skreia, Stange, Romedal, Vang og saa Ruinerne, Fur-
nes og den deilige Mj0sen med sine passager baade, motorbaade. 
og de mangfoldige fiskerbaade. Alt dette ligger udbredt lot dig 
i al sin betagende naturskj0nhed som. et storartet p'anorama, og 
midtpunktet for naasten alt dette er Hamar. 

Her, som sagt, bor Per, har stor forretning. hovedet fuldt, 
men naar klokken er fire om eftermiddagen glemmes al forret-
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ning, Askedraaggene og lagsilla tages ud, og afsted gaar det til 
stranden, solskin eller regnveir gj0r ingen forskjel til Per. 
Fiskedraaggene saattes iorden, og ikke at forglemme: pipa fyldes. 
" J a , saa gaar vi da ." 

Somme dage kan ture gj0res helt ud til nesodden, men det 
skal jeg sige, det er en temmelig lang tur, for den som skal ro, 
da. "Det er fuldt af gjedde ude i sunne," siger Per, og sandt 
nok, en stor slusk, beit paa. Per tog nu linna, da han kunne 
sie hvad slags fisk det var, sa han. "Det er bare ei stor gjedde, 
og du kan ta hu in ." Alting gik godt og vel,.fik den like indtil 
baaden, bare og kj0re kjaaksen i a, men da kan du tro, det blev 
spektakel, et r0k op og et ned, og borte ble a. Per likte det ikke 
svaart godt, da han saa, hu hadde tat med sig den fine amerikan-
ske draaggen og sagde: " H u skj0nte itte saamye, som aa la 
draaggen vara i fre, det beiste," men han havde en til, og den 
blev sat paa. 

Nu bar det hjemover til R0isheim, forbi Grefsheim og Gje-
teryggen, men itte no slag. "Det er for stilt ," sier Per. Komne 
udenfor Furuberje blaaser det op en frisk bris. "He r skal vi 
ha en ," sier han, og jeg maatte til aarene naturligvis, og ikke 
f0r var ombyttet gjort, da trinsa begyndte at gaa, den gik .og 
gik. Du fisker som har draagget i Bundf jorden og har havt en 
stor en paa, ved nok hvorledes det f0les naar trinsa holder paa 
og gaar og gaar, som tilfaalde var her. Jeg tror Per sa han 
havde 300 fod ude, men det var ikke nok, og tror du ikke det 
beiste trodde han kunde dra baaden med os i, men det gav han 
op snart, da Per itte ville slappe linna. Om en stun begynder 
Per og hale linna in. " H a n sitter paa enda," sier'n Per; "det 
er itte hver dag du traaffer paa slike kulter." 

En 100 fod fra baaden, hopper ikke det baaiste ret op i lufta, 
men sat paa gjorde han, mere.linne blev halet ind, og saa ud 
igjen. I al denne forvirring gik Pers naasebriller i vand'et, men 
linna slap han itte. "Der gik brillene mine," sa han, og borte 

j I hie dem. Kommandoen blev nu: " Ro,' ' og saa var det ' ' hom-
le," og saa til at ro igjen en stund. 

Omtrent 25 fod fra baaden gj0r kulten et luftsprang til, 
men vi skj0nte nu dens krsefter begyndte og blive. svagere, ende
lig har Per den ved siden af baaden. Jeg tilb0d min hjaalp 

_ f 
it 
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med kjaaksen; men, nei tak. Per husket vel paa den gjedda jeg 
mistede ude i sunne og den fine draaggen med, saa han siger: 
"Benna kulten tar je ind sj0l," og med et kraftigt og velrettet 
ryk heises den op i baaden. 

Han havde ikke f0r ytret: " E n vaaldig ku l t ! " f0r hans 
ansigt forandres, pipa faldt ud af munden, 0inene blir store, 
stirrende, han opdager sine briller, i god behold paa linna lige 
ved fiskens snude. 

Efter et saadant fiske var vi ikke sene med at komme iland. 
Saa skulde 0rretten afm0nstres, som de kalder det. 

Per har nemlig et stort kaffebord ude i haven, med en 5 
fod skiffer plade for top, og paa denne plade laagges al fanget 
0rret,og afridses. Her Ander du alle st0rrelser og med for
skjellige udseender. 

"Brille0rretten," som han kalder den, var den st0rste 12 
kg. 25 pd. Det varede ikke laange f0rend en noksaa anstaandig 
flok af beundrere havde samlet sig rundt bordet, de havde nem
lig fra stranden seet alle de basketag, Per havde havt med, den, 
og saa naar hele fiskehistorien, med Pers briller blev fortalt, ja 
de lo og de lo, og ved du hvad de sae: "Det er en go amerikansk 
en!" sae dom, endskj0ndt den var aagte norsk. 

Parti fra Furuberget, ved Roisheim. 
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Nu, Mj0singer? naar I tar dere en tur hjem, saa glem ikke at 
handraakkes med Per. Du ser ham paa ovenstaaende billede 
med sin gode ven pipa i munden. Han tar dig nok med paa en 
Asketur opover mod "R0isheim," men husk paa det maa "vera 
etter klokka fire." 

Brudstykker fra Forhenveerende Statsraad 

hr. Ni l s Hertzbergs bog . 

"Minder fra mm Skolemestertid." 

fi 

ORHENV_3_RENDE statsraad hr. Nils Hertzberg har 
udgivet en bog i to bind, udkommet i Norge paa H. 
Aschehaugs forlag. F0rste bind handler vaasentlig om 

hans barndoms og ungdomsdage medens andet bind baarer 
titlen "Minder fra min Skolemestertid." 

I dette sidste finder jeg saa meget af interesse for folk 
fra Oplandsbygderne, at jeg har tilladt mig at gj0re nogle 
uddrag af den for Mj0senlagets aarbog. 

Hr . Hertzbergs bog, som udmaarker sig ved en jaavnt for-
taallende stil, holder laaserens intere'Sse faangslet fra begyndel-
se til ende, og jeg vil faa anbefale den paa det varmeste. 

Forfatfere'h, som boede paa Hamar i mange aar, indlagde 
sig saa store fortjenester i folkeoplysningens fremme, at han 
jo forholdsvis snart blev lagt beslag paa i et videre felt. 

Nedskriveren af disse' iinjer var selv med i en af de yngste 
gutteklasser, som tog del i disse gutteopvisninger, der under 
hr. Hertzbergs ledelse fandt sted i flere aar. Jeg husker saa
ledes godt opvisningerne i L0iten, Elverum og paa Stavskogeii 
ved Hamar. 

I Elverum husker jeg saaledes, at jeg" blev syg, fik en slem 
hovedpine, og blev indliigt i telt til forjfl.eihiiig. Saa godt 
stelte de velvillige darner deroppe med Mig, at jeg var mere eiid 
vel forn0iet med min skjaabne og mere end villig til at renori-
cere alt krav paa krigeraare. 

Det er uden tvivl mange af vore medlemmer, som netbp 
var i skolealderen ved de tider og som ved at laase disse gdae" 
skildringer vil faa. minderne fra skoledagene opfrisket. 
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Hr. Hertzbergs bog behaudler de materielle tilstande paa 
Oplandeno saavelsom det politiske og religi0se liv, og det er 
altsammen sa;i mestcrligt skildret, at bogen er et vaardifuldt 
tillaag til hvilketsomheist bibiiothek. Hvad vi her meddeler er 
jo blot nogle smaa, forn0ielige brudstykker:— 

"Da jeg for 43 aar siden kom til Oplandene, var forhol-
denc meget forskjellige fra, hvad de er nu. Der var vistnok 

.allerede en jernbane fra Christiania til Eidsvold,—et stykke, 
som dengang tog 3 timer;—saalaange Mj0sen var ' aaben, gik 
der dampskibe (gamle "Jcrnbarden," "Dronningen," senere 
"Skibladner") ; med disse tog turen fra Eidsvold til Hamar 
ligeledes 3 timer—i det hele altsaa en halv dag fra Christiania. 
Men naar Mj0sen var- islagt, maatte man skrangle den lange 
og besvaarlige landevei over Morskogen og Stange; reisen 
mellem Christiania og Hamar tog da en hel dag; nu reiser 
man med jernbanen denne samme vei paa 3 timer! 

Reisen med (lampskib yar heller ik^e altid saa behagelig 
og letvindt. Mpf3 gamle "Jernbarjlen." har jeg saakades. ligget 
et helt d0gn veirfast for storm udenfor Skreia; thi Mj0scn cr, 
som det heder hos gamle Peder Clauss0n, " e t svigefuldt og 
ulyksaligt vand." Vaarst var det, naar den berygtede mj0staa-



!• 1 

Fra Moelven, Ringsaker. 
Udsigt over Mjfisen fra Veld re. 
Parti fra Gaupen, Ringsaker. 
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ge kom over en; det var som om man var puttet ind i en uld-
saak. Der gik i den tid en historie, for hvis fulde paalidelighed 
jeg dog ikke t0r indestaa, at en af de gamle mj0skapteiner 
havde udfuundet en genial maade at lure skodden paa. Naar 
han ikke rigtig vidste, hvor han var, lod han damppiben ule; 
da begyndte gaardshundene iland at gj0; han kjendte nemlig 
hundene langs stranden paa maalet, og da vidste han, hvor 
han var. Men engang satte han alligevel skuden paa grand; 
den forrige hund var nemlig borte, og der var kommen en 
ny, som gj0dde en melodi, kapteinen ikke kjendte. 

Da jeg kom til Hamar, var der en banestump ogsaa der-
fra til Elverum. Navnlig vinterdage var der paa den liden 
trafik. Engang, "da skoledirekt0r Halvor Hansen en braandkold 
vinterdag skulde tage med toget fra Elverum, kom kondukt0-
ren ind i ventevaarelset og meddelte: " E r direkt0ren faardig, 
kan vi rusle ;" for der var ikke flere p.assagerer end Halvor 
Hansen. Fort gik det ikke heller; ved en soldattransport 
var en soldat ved H0rsand station bleven agterudseilet; 
da han saa toget gik, tog han paa sprang og tog det igjen paa 
den naarliggende Ilseng station, hvor det forresten skulde stanse 
nogle minutter. 

I 1867 var Hamar en smaaby med omkr. 1,800 menne-
sker. ESefolkningen bestod hovedsagelig af yngre familier 
med en maangde sraaab0rn; det hedte, at omkring en tredjedel 
af folketallet var b0rn under konfirmationsalderen. Af skoler 
fandtes kun en almuskole, en liden borgerskole, en ditto pige-
skole. Siden er Hamar bleven en skoleby par excellence: 
Sagatun folkeh0iskole (nu nedlagt), d0vstummeskole, tegne-
skole, foruden en stor velordnet folkeskole. Folkemaagden er nu 
mellem 6 a 7,000. 

I 1899 feirede Hamar sit femtiaars jubiheum som kj0bstad. 
I den anledning udgav Chr. Ramseth, klasselaarer ved Hamar 
h0iere almenskole, med bidrag af "Samlaget," Hamar bys 
historie, baade det gamle og det nye Hamars. Ramseths 
skrift, der er udarbeidet efter de bedste trykte kilder samt for 
den senere tid efter mundtlige meddelelser (forfatteren er 
selv et byesbarn^, er et fortjenstfuldt og indholdsrigt arbeide; 
det indeholder en msengde illustrerende, ofte forn0ielige traak 
af denne lille bys historie. 
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Det var for nogle og firti aar siden smaat bevendt med 
aandslivet paa Oplandene. Inden befolkningen var der tvende 
skarpt afsondrede grupper. Paa den ene side de gamle slaag-
ter, eierne af de store gaarde, hele godser, der kunde f0de 
indtil 100, ja flere kj0r, og med store agervidder; disse stor-
b0nder havde rundeligt udkomme af sine gaarde; paa vinter-
f0ret kj0rte de sit overfl0dige korn til 0sterdalen; jo st0rre 
kornmangelen var der, desto h0iere var priserne, og desto mere 
korn fik de solgt. 

Det heder fra gammel tid, at det var en almindelig skaal 
ved storb0ndernes gjestebud paa Hedemarken, 0nsket om et 
"godt fr0staar i 0sterdalen." 

Paa den anden side en talrig husmandsklasse, der levede 
i smaa kaar og var optagen af det daglige slid for levebr0det. 
Hos begge var der dengang liden religi0s og kirkelig sans. 
Kirkes0gningen var elendig. Hermed staar i naar forbindelse, 
at der navnlig inden gaardbrugerklassen i begyndelsen af for
rige aarhundrede raadede en ikke saa lidet udbredt rationalis-
me; det sagdes, at den skrev sig fra Toten, hvor den bekjendte 
sorenskriver Wejdemanu, siden amtmand, skal have vaaret en 
ivrig voltairianer og udbredt voltairiske og andre rationalist-
iske b0ger_ blandt almuen. Man kaldte denne tro eller rettere 
vantro for "Wejdemannstrua." 

Bj0rnstjerne Bj0rnson var i 60 og 70 aarene meget ofte 
paa Sagatun hos Anker, hvor han var en kjaar og h0it anspet 
gjest. Det var ligesom en hel h0itid paa Hamar, naar Bj0rn-
son var der. Han talte ofte i den store sal paa Sagatun, og 
hvem, der vilde,, kunde faa h0re. Dengang svaarmede han 
sterkt for republikken, som han i sine taler anbefalede ogsaa 
hos os. Ved en saadan leilighed kom det til et sammenst0d 
mellem ham og H|erman Anker. Bj0rnson havde udtalt sig 
nedsaattende om medlemmer af vort kongehus, hvilket han be-
tegnede som en hend0ende race. Dette taalte ikke Anker; da 
Bj0rnson havde talt, reiste Anker sig og sagde: "Havde jeg 
vidst, at du vilde tale slig om vort kongehus, skulde du ikke 
faat mit hus at tale i ; jeg nedlaagger protest mod saadan om-
tale af vor konge, hvis loyale undersaat jeg e r . " Bj0rnson 
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maa have f0lt det berettigede i Ankers indsigelse og svarede 
halvt angergiven, halvt sk0ieragtigt: 

"Min kjaare Herman Anker, det er ikke saa farlig -ment, 
det jeg har sagt; dersom republikken i dette 0ieblik traadte 
ind her i salen, vilde jeg sige til hende: "Gaa din vei, madam, 
vi beh0ver dig endnu ikke paa lange t ider." 

I at fortaalle historicr og eventyr var Bj0rnson uforlig-
nelig. Jeg mindes en leilighed oppe paa Sagatun; den store hal 
var stoppet of tilh0rere; blandt andet fortalte han eventyret 
om "Smeden, som de ikke turde slippe ind i helvede." Blandt 
tilborerne stod en i den tid for sin st0rrelse og styrke bekjendt 
smed, for0vrigt en flink og brav mand. Under Bj0rnsons ma-
lende fortaalling begyndte tilh0reme under megen munterhed 
at se paa smeden, der ragede et hoved over alt folket: Men 
dette blev smeden for dr0it; han opfattede Bj0rnson som sig-
tende paa ham, at han skulde vaare en slig en, som de ikke 
engang turde slippe ind i helvede. R0d af vrede br0d smeden 
sig gjennem den taatpakkede folkemasse og gik sin vei. 

" Maalstraavet'' var allerede dengang, i slutten af 60-
aarene, begyndt. Det kan gjerne vaare, at Bj0rnson i sine 
yngre aar, da han hyldede bonde-romantiken, ikke har vaaret 
uvenlig stemt mod "maa le t ; " men i de aar, jeg var sammen 
med ham paa Oplandene, var han en afgjort modstander. 
Under en samtale, vi havde om maalsagen, erindrer jeg, at han 
sagle: "Der gaar en Loke omkring her i landet og stifter 
ugagn; det er maalstraavet. Tsenk, om der skulde komme den 
tid, da ingen kunde laase mig!" I mange aar, ikke mindst i 
sine sidste, var han den utraattelige bannerf0rer mod "maal
straavet" og for det "rigsmaal," hvori han har nedlagt den 

digtning, der, trods alt maalstraav, altid vil leve. 
* # • 

I de f0lgende aar holdtes lignende laarersamlinger i flere 
stifter; i 1870 paa Stavskogen taat ved Hamar. Oppe i Fumes, 
annex til Vang, ligger denne gamle, forkengst forladte exercer-
plads; fra den h0it liggende alette er der en vakker udsigt 
over Vang og Fumes med de i sommerlig fylde prangende 
enge og agre, der veksler med \0v- og barskog, lige til synskred-
sen begraanses af de f jerne skogbevoksede aaser. Her samledes 
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omkring 100 laarere til ind0velse af gymnastik og vaaben0velser 
og under Behrens i sang, som hver aften fyldig og harmonisk 
tonede ud over bygden. Paa den ene side af pladsen opimod 
skogbrynet var reist et 30 alen langt og 20 alen bredt til siderne 
aabent telt t i l beskyttelse mod den braandende Oplandssol og 
mulige regnskure. Det var just i de dage, at krigen mellem 
Frankrig og Tyskland br0d 10s. Stemningen blandt luarerne 
var sterkt franskvenlig; efterretningen om franskmaandenes 
f0rste seier hilsedes med kraftigt hurra. En aften besluttedes 
det, efter et derom almindelig fattet 0nske, at man skulde be-
give sig ud til den naarliggende Vangs prestegaard for at synge 
nogle sange for det aarvaardige par, stiftsprovst Vinsnaas og 
hans i vide kredse kjendte hustru, Hanna Vinsnaas. De gamle 
sad, omgivne af b0rn og b0rneb0rn og husets folk, ude paa 
trappen, da vi togede ind paa det store tun ved prestegaarden. 
Behrens lod afsynge en del sange, hvor alvorets stemning 
smeltedo sammen med fredens og glaadens, det indtryk, vi fik 
af de tvende aarvaardige gamle, der'lyttede til vor sang. Den 
venlige indbydelse til at slaa os til ro i preste gaardens vakre 
have afslog vi, for ikke at uro de gamle om aftenen; med 
0nsket om en fredlyst alderdom for de gamle drog vi tilbage 
gjennem den skyggefulde allee, der f0rer fra prestegaarden 
til kirken. 

Toget tog veien til brugseier, dengang storthingsmand 
Saahli, hvis f0dselsdag det just var, og hos hvem en hel del 
venner og bekjendte fra bygden var forsamlet. Nede i haven 
veksledes en stund med sang og taler. Derpaa traadte vert og 
vertinde frem paa verandaen og indb0d hele laarerkorpset til 
de velbesatte horde inde i huset. Storb0nderne paa Hedemar
ken udmerker sig ved sine store vaaningshuse, men de paa 
Saalid overgaar dem alle; der er blandt andet en sal eller hal, 
som kan ramme flere hundrede mennesker. En troskyldig laa-
rer oppe fra en fjeldbygd, som var imponeret af den maagtige 
gaard og den storslagne gjestfrihed, udlod sig med, at sligt 
vel var enestaaende selv paa Hedemarken, hvortil en af hans 
kamerater til hans store fomndring for sp0g belaarte ham om, 
at Saahli.kun ansaaes for " e n middels gaard paa Hedemarken." 

Ude paa det store tun. var ogsaa brugets talrige arbeids-
stok forsamlet til fest. Herude samledes tilslut alle; her taltes 
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til arbeidets og den brave arbeiders aare, og vi fik et vakkert 
indtryk af det gode og hjertelige forhold, som her fandt sted 
mellem husbond og arbeidere. Det kan med sandhed siges, at 
laarerne,—og her var kerere fra mesten hele landet,—bragte 
med sig et smukt minde om denne festlige aften. 

En af de sidste dage, vi var samlet, drog vi ud til Stor
hamar; her blev under Behrens ledelse afsunget nogle koraler, 
deriblandt "Stabat mater," der klang stemningsfuldt inden 
ruinerne af Hamars gamle Domkirke, Det var merkeligt, hvor 
langt laarerne under det fire ugers samvaar bragte det i sang 
under Behrens energiske ledelse. 

Og dog blev det meste af den til sangen. anviste tid ikke 
anvendt til ind0velse af flerstemmig sang, men til gjennem-
gaaelse af sangundervisningens methode paa barneskolen, 
hvor vegten laagges paa smuk og udtrykningsfuld enstemmig 
sang. Ved vore store laarersamlinger kom dog den flerstem-
mige sang til, mere som en tilgift til samvaarets hygge og glna-
de og som en afslutning paa sangarbeidet, end som noget, der 
hovedsagelig skulde Vaare beregnet paa indf0relse i barnesko
len. Men den flerstemmige sang har dog for den folkelige op-
dragelse i det hele stor betydning; med hvilken begjaarlighed 
lytter man ikke baade i by og bygd, og det ikke mindst blandt 
dem man kalder "folket," til den flerstemmige sang! Den 
enstemmige forbcreder til den flerstemmige, vaakker sansen og 
forcedler smagen. At kvartetsangen, siden den kom op hos os, 
skulde have bidraget til, at sangen mere og mere er forstum-
met, er en paastand, som erfaringen ikke stadfaaster. Ung-
dommen har vel aldrig sunget saa meget hos os som nu, og, 
hvad der er ikke mindst glaadeligt, sange og viser af vore 
bedste digtere med godt og rent indhold, sange, som har bragt 
de smudsige og dumme viser, man f0r, til forargelse for ung-
dommen og til skam for folket, saa ofte sang, i fortrjent 
vanrygte. * # # 

De oplandske skolegutters opvisninger i legems0velser og 
exercits % aarene 1869-73. 

Det var sande glaadesdage for unge og gamle; de knyttede 
b0mene til de aaldre og de seldre til b0rnene. Det maa beklages, 
at disse samlinger nu er oph^frte; thi de havde utvivlsomt" sin 
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mission og virkede meget godt. Samlingerne henlagdes til 
St. Hansdag. ,Grunden hertil var f01gende: Da jeg i midten 
af 60-aarene kom til Hamar, var det dengang skik og brug, 
at paa denne dag str0mmede der fra alle Mj0sbygderne ind til 
den lille by store skarer navnlig af ungdom for at more sig; 
men dette udartede snart til et raat og vildt liv. 

Det var sprgeligt at se hele raakker af aaldre og yngre, 
gutter -og jenter, halvdrukne, under hyl og skraal at slingre 
omkring i gaderne. Byens eneste politibetjent og de fire gamle 
vaagtere formaade intet mod denne vilde aasgaardsrei. Jeg 
kom derfor paa den tanke, om det ikke lod sig gj0re at samle 
folk paa denne dag om noget andet og bedre. Allerede i flere 
aar havde jeg arbeidet for indf0relse af legems0velser og lidt 
exercits paa folkeskolerne ad frivillighedens vei og, som f0r 
omtalt, i den anledning faat istand instruksionskurser for 
laarere. Jeg sendte da opfordring til laarere rundt om i Mj0s-
bygderne og paa Oplandene om at m0de frem med sine skoler 
paa bekvemme steder ved Hamar og i omegnen. Tanken m0d-
tes med sympati baade af laarere, foraaldre og andre. Hamar-, 
Elverumbanen og Mj0sskibene gav fri befordring. Central-
foreningen gav bidrag. Hornmusikken fra bygderne rundt 
omkring m0dte frem. Gutterne i flunkende nye kiaar, hvide 
bukser, blaa bluser, traagevaarer med blanke blikbajonetter. 
Fattige blev opklaadte og udrustede af de velstaaende naboer. 

Den f0rste samling holdtes 1869 paa Stavskogen ved 
Hamar, i 1870 paa Ulvinsletten i Ringsaker, i de f0lgende aar 
paa Starumsletten paa Toten, i L0iten, Elverum; sidst i 1873 
atter paa Stavskogen ved Hamar. 

-Af mine beretniger om disse samlinger, som i aarene 
1869—73 findes i den af mig udgivne "Norsk Skoletidende," 
tillader jeg mig at meddele nogle uddrag: F ra samlingen i 
Ringsaker 1870: 

Mangen smaagut videnom i Mj0sbygderne havde nok liden 
ro paa sig dien sidste nat f0r St. Hansdag. Allerede laange 
f0r solen randt, og en god stund f0r den til samling bestemte 
tid m0dte de frem udenfor sine skolehuse, vakte laareren op af 
hans s0de s0vn og purrede ham ud; de var bange for at komme 
for sent til "Dronningen," som laa og ventede paa dem nede 
paa Mj0sen ved Hamars brygge. Kl. 6 St. Hansdags morgen 
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havde gamle "Dronningen" faat sin flere hundrede talrige 
baraeflok ombord; da maskinen blev sat igang, flag, faner og 
vimpler udfoldcde sig i den friske morgenluft, blikbajonetteme 
skinnede i solen, og kanonerne blandede sine dr0n med smaa-
gutternes skingrende hurra og hornmusikkens jubel, lignede 
den alderstegne "Dronningen" mere en ung, vakker priu-
sesse, der farer til bryllup med konges0nnen, end den gamle 
slaaberske, der aar ind og aar ud traakker paa sild og salt til 
Oplaandingen. I den straalende morgen dampede skibet op-
over langs de sommergr0nne strande: Stangelandet, Vang og 
Fumes paa den ene side, Totenstranden paa den anden, 
begge beilende om skj0nhedens pris, men begge i smilende 
samstemmighed; thi, som Henrik Wergeland synger, "mellem 
begge hviler skj0n Helg0 som et elskovspant." 

Naaslandet springer dristig ud i det dybe vand, ligesom 
en beiler til "Skj0n Helg0"; men, skj0nt han baade er rig 
og vakker med gyldent belte af gule agre og gr0nne vange 
om bryst, med granskog i h0iden som en ridderlig fjaarbusk 
og den staselige kirke i sin fremrakte haand, har hun endnu 
ikke rakt ham sin; sundet skillcr dem ad. Skj0n Helg0 vil 
vaare alene, kanske fordi hun er saa forgabet i sin egen skj0n-
hed, som overalt straaler hende im0de fra Mjdsens speil. 

"Dronningens gamle brambasser, hornenes klang og 
sangens toner vaakker gjenklang fra strand til strand, efter-
hvert som det baarer nordover, hvor Mj0sen bliver smalere og 
breddeme kommer hinanden nasrmere, for ligesom at forbe-
rede den, der reiser nordover, til synet af Gudbrandsdalen 

Parti fra Biri. Parti fra Bjjfrgedalen, Furnes. 

______t_h 
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med dens dybe dale og h0ie fjeld. Vestenfra drager nogle 
m0rke regnskyer imod os og vaakker uro og aangstelse; en svaar 
regnskur' farer over skibet og Ringsakerlandet;, men det er 
ikke alvorlig ment; det er ikke alvorligere end moderens glaa-
destaare, naar hun ser sin barneflok igjen; straks hun atter 
har den hos sig, og ser, at de alle er der, og er friske og glade, 
t0rrer hun taarerne af og er dobbelt saa blid som f0r. 

Regnskureh har daampet st0vet, og det deilige Ringsaker 
ligger dobbelt friskt og glitrende for de talrige smaa gjester, 
hvoraf de fleste aldrig i sit liv har gjort saa lang reise f0r og 
nu "undres paa, hvad de vil faa at se bagom de h0ie fjelde". 

I en lang raakke drager skolerne hver f0rt af sin laarer, 
med sine faner, flag og smaa tamburer i spidsen op paa fest-
pladsen. Her modtages vi af en festligklaadt forsamling fra 
det folkerige Ringsaker og tilgraansende bygder, alle med det 
0nske at forskaffe de smaa en glad dag; mange af disse var 
blandt dem, som ikke har mange glaadesdage om aaret, som er 
f0dt i armod og til armod. Hvor kjaart for .dem, hvem Gud 
har givet lidt tilovers, at kunne berede saadanne b0rn en 
dag af lutter solskin og glaade. Oppe paa h0iden paa den 
vide slette, hvor 0velserne skulde foregaa, var pladsen smyk-
ket med flagstaanger; her var reist entrestaanger og entretoug, 
i baggrunden skinnede en maangde hviddugede borde med 
taarne af laakre sm0rrebr0d; bag bordene havde Ringsakers 
kvinder indtaget sin stilling, som de forsvarede trods alle 
angreb af den bekjendte gutte-appetit; de tomme fade blev 
stadig atter fyldte. Efter bevertningen foregik saa 0vel-
serne paa en stor afmerket langagtig firkant, hvis ene lang-
side indtoges af skolerne, og de tre andre sider af de talrige 
tilskuere, hvis tal vist gik op til et par tusinde. Hver skole 
gik da efter sin tur frem og udf0rte sin 0velsestabel. Efter 
endt gymnastik inddeltes skolerne til bataljon, hvor hver af-
deling f0rtes af sin laarer. Efter at aaben karre var formeret, 
og gevaarerne tagne i ' ' presenter,' ' takkede jeg chef en for 
0sterdalens" bataljon, oberst!0itnant Grundt, der efter anmod-
ning ogsaa denne gang tog imod opvisningen. Grundt, der 
var meget afholdt af sine soldater, var ogsaa i h0i grad popu-
laar blandt smaagutterne; han besad den lykkelige gave at 
drage ungdommen til sig. Efterhvert som hver skole pas-
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serte forbi, havde han nogle anerkjendende og venlige ord 
til den. 

Alle opvisninger, saaledes .ogsaa denne, endte med at den 
hele forsamling, baade smaa og store, mens alle hoveder blot-
tedes, afsang et par vers af salmen: "Lover den Herre, den 
maagtige konge, med aare" og en kort b0n med tak til Gud 
for den glade og lykkelige dag. Det, der gav disse fester 
sit praag og sin stemning, var b0rnene, om hvem de aaldre 
havde samlet sig, og som endnu lever udenfor tidens strid og 
splid, dette fredlyste folk af smaa, som den aaldre slaagt har 
at vaarge som sit dyreste eie, og som gj0r selv den fattige rig 
og den kummerfulde glad. 

* * # 

Den st0rste af disse guttesamlinger, der ogsaa blev den 
sidste, jeg fik istand paa Oplandene, var den der blev holdt 
paa Stavsskogen ved Hamar den lste August 1873. 

Efter kroningen i Trondhjem lagde kong Oscar og dron
ningen med de unge prinser hjemveien gjenriem 0sterdalen, 
Hedemarken og Hamar. Paa min foresp0rgsel, om kongen 
havde lyst -til at overvaare en opvisning af skolerne- paa Stavs
skogen, fik jeg et indvilgende svar. Der blev gjort store for-
anstaltninger. Centralforeningen bevilgede 800 kroner, i pri
vate bidrag indkom mindst ligesaameget. 

Paa pladsen indhegnedes en stor firkant, i hvis ' midte 
var reist en tribune for de kongelige, betrukken med t0i og 
smykket med gr0nt og flag. Paa firkantens nordside var op-
f0rt et 50 alen langt og 20 alen bredt telt med aabne sider; 
her var borde daakket til frokosten for de kongelige, deres 
f0lge og festdeltagerne. 

I en bue udenom det store telt var opstillet borde for b0r-
nene, laarerne, skyfterne og musikforeningerne. Skytterla-
gene fra Hamar, Vang, Stange og L0iten var nemlig i stort 
antal m0dt frem som frivilligt ordensvaarn. Kl. 10 formiddag 
var alle skolerne, omkring 900 gutter i festlig dragt opstillet 
paa linje. Saa kom kongen, dronningen og prinserne og tog 
plads paa tribunen; derefter begyndte opvisningen. 0velses-
pladsen var inddelt i ligesaa mange felter, som der var sko-
ler; paa givet signal indtog hver skole sin plads og udf0rte 
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sin i forveien ind0vede tabel, mens kongen gik omkring og 
saa paa. 

E t par episoder af de mange yderst forn0ielige hidsaat-
tes her: 

Da kongen kom hen til en skole for at se paa, gik laareren, 
der havde at lede 0velserne, fra koncepterne, saa det gik rent 
i tul for ham. Men kongen bad ham da venlig traade tilside 
og overtog selv laarerens funktjion og kommanderede nogle 
lette gymnastiske 0velser, som gutterne udf0rte med stor praa-
sision. " S e der kan du se, det er jo flinke gut ter!" sagde 
han til den ulykkelige laarer. Men var der nogen, som den 
dag var kry, var det den skole, som kongen selv havde kom-
manderet. 

En anden episode, der vakte de kongeliges store moro: 
Det bord, hvor disse indtog frokosten, var saaledes placeret, 
at der var fri udsigt til de borde; hvor gutterne spiste; kongen 
fik 0ie paa en liden fyr i naarheden og vinkede ham til sig. 
Kongen spurgte: "Hvad hed'er d u ? " "Jeg- better Ola og 
bur der borte bak skauen." Kongen tog sit glas med lidt vin 
i og sagde, han skulde drikke kongens skaal; det gjorde da 
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gutten. Men nu havde gutten laart, at god folkeskik kroavede, 
at han skulde takke for sig; det gjorde han og tog kongen i 
haanden og takkede "for skjaanken", det samme gjorde han 
og med dronningen og alle prinserne, hvorpaa han med huen 
i haanden bukkede og gik til sin plads. 

Under festen blev der holdt mange taler for de h0ie gje-
ster. Blandt disse var oberstl^itnant Grundts for prins 
Eugen, der just den dag var 8 aar gammel. Det var kun 
modstraabende, at Grundt paatog sig hvervet. Staut officer 
som han var, vilde han visselig med st^yre freidighed gaaet i 
spidsen for sin bataljon mod et fiendtligt angreb end holde 
en tale for de kongelige i en saa stor forsamlings naarvaar. Han 
havde forberedt sig ombyggeligt og memoreret sin tale, der 
begyndte saa: "Det yngste skud af stammen, hans kongelige 
h0ihed, prins Eugen, begynder idag et nyt aar; det er maaske 
mindre bekjendt, at vi heroppe staar i et soareget forhold til 
den unge prins; han er, nemlig ligesom vi opkending; jeg har 
ham, Deres Majestaat, i 'mine roller; han er jaager ved 0ster-
dalens bataljon." 

Saa langt var den gjaave gamle officer kommen i sin 
tale, som han fremsagde hied kraftig r0st og stor aplomb; jeg 
saa, at hans ansigt lysnede ved tanken om, at nu var det 
vaerste overstaaet; men da han saa kom til talens slutning: 
"Og saa vil jeg 0nske Deres Majestaater, at de for . . .", men 
her glippede det pludselig for taleren; her blev han sraaende; 
gang paa gang gjorde han tilsprang ved med stigende styrke 
at gjentage: "de for . . .", men det vilde ikke gaa. Kongen, 
som gjerne vilde hjaalpe sin gamle tro officer, faldt ham da 
i talen og sagde: " D u mener 'formaal ' ." " A a ja, la* gaa 
med 'formaal', Deres Majestaat," sagde Grundt, "men det var 
forresten ikke det, jeg vilde sige.'' Denne replikveksel og 
Grundts gemytlige accept af kongens gjaatning blev modtaget 
med stormende munterhet, og Grundt blev gjenstand for stor 
hyldest. Jeg fik siden rede paa, at det, taleren vilde sagt, 
var: " a t de forhaabmnger, som Deres Majestaater saatter til 
den unge prins, maatte gaa i opfyldelse." 
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Den gamle Domkirke ved Storhamar, som. den antages at have seet 
ud,—efter Nordhagens model. 

D e t G a m l e H a m m e r . 

(Af en beskrivelse forfattet i Uden 1617-1624 af Michael- Ander
sen Aalborg.) 

^ p = ^ A M M E R domkirke var meget herligen beprydet med 
• • al beh0ring baade inden- og udentil. Paa det store 

^ J£ taarn var 16 forgyldte fl0je med store forgyldte knap-
per paa. Paa det andet taarn var 10 forgyldte fl0je, ogsaa med 
forgyldte knapper, og paa hver fl0j var en forgyldt bane med 
tvende store forgyldte kors paa; og var kirken inden udi paa 
det herligste ziret og beprydet med kostelige formalinger, med 
herlige formalede stole og praagtige d0re for. Der var 
og et stort og praagtigt orgelvaatrk, med megen anden 
usigelig ornament og beprydelse, saasom meget herlige 
messeklaader og b0ger, saavelsom 4 altere, alle forgyldte, som 
udi den tid var brugeligt. Udi bemeldte kirketaarn haangte 
herlige klokker og et maagtig skj0nt sejerverk med time-
klokker, som baangte paa gavlen og vendte til kommunitetet. 
Der var en stor h0i forgyldt spir over taarnet med forgyldt 
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fi0'j og knap, at hver gang veiret blaaste noget haardt, kunde 
man lang vei h0re lyden af fl0jene. 

Udi kong Haakons tid stod Hammers by i flor og bedste vel-
magt. Anno domini 1300 fandtes udi Hammers by 1800 voarag-
tige maand, som boede der den samme tid. Naar kongen eller 
hans ombudsmaand vilde holde m0nstring en gang hvert aar udi 
Hammer, da blev Hammers borgere skift udi 2de parter, hver 
part med sin fennike med Norges konges vaaben eller hoffane, 
som var blaa og gul. Siden den store manded0d var, da er 
Hammers kj0bstad med sin herlighed bleven formindsket, og 
siden tid efter tid er Aaslo bleven formeret og til velmagt op-
kommen; siden tabte Hammers borgere. 

Der fandtes ogsaa udi biskop Sigurds b0ger og breve, at udi 
hans tid (1381-1418) var 1123 berustede og vseragtige maand 
udi Hammer; men der fandtes 3000 voxne folk af allehaande 
slags, baade piger og drenge, som ginge til sakramentet om 
paasketider, foruden kvinder og b0rn og vanf0re folk, som ikke 
kunde komme til kirken for deres skr0beligheds skyld. 

Iligemaade var det saare lysteligt om sommeren, naar no
gen roede omkring Hammer by, thi alle urter gave saadan her-
lig lugt fra sig. Og de pilgrime, som reiste til Rom og den hel-
lige grav saavelsom gjennem mange andre steder og lande, ,de 
gjorde deres st0rste Aid, at hvo som kunde. f0re med sig til deres 
faadreland igjen nogle af de vellugtende urter, fr0 eller traar, de 
vare meget kjaarkomne, og de elskede meget paa den tid en slags 
tra^ som kaldtes Engeltorn, hvilket gav fra sig en meget her-
lig lugt. 

Hammers by var og i de dage begavet af Gud med meget 
godt. Udi de dage var der traaffelige frugthauger med alle
haande frugt, som landsens leilighed kunde taale; der var 
humlehauger, paare- og abildhauger, kirsebaarhauger og megen 
anden god frugt, som nyttelig var, og var det en meget ringe 
borger, der ikke havde aarlig af sin frugthauge en halv laast 
most og kirsebaardrank af hvert slags til sit huses forn0denhed 
at fortaare og sende sine venner til foraaring; og vankede der 
altid det, som godt var, og var der nok baade udi Hammers by 
og paa bygden deromkring. 

Byens bygninger med gader og straader samt fiskevand og 
anden herlighed strakte sig til Furuberget og derfra til Flag-
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stadbroen, og siden alt landet, som ligger paa den vestre side 
af Flagstad-elv, og derfra til Aspeholmen, hvor byens fiskegaard 
og den anden del af byen m0dte imod. Der skulde de allesam-
men m0de paa en vis tid og svare til byens ret i alle maader, 
baade til geistlig og verdslig 0vrighed. 

SKIFTEBREV FRA AARET 1740. 

Hosstaaende facsimile er taget fra et gammelt historisk 
slaagtsdokument, som er i Hr. Kr. Pedersens eie. 

Det er et skiftebrev som baarer datoen 2den mai 1740, ud-
faardiget paa gaarden Dahlen i L0iten af sorenskriver paa He
demarken, Hieronimus Jensen. 

Mrs. Kr. Pedersens bedstefar og oldefar er naavnt i doku-
mentet foruden flere andre af den tids bedste maand og kvin
der i "Leuthen". 

Hr. Kr. Pedersen er en gammel Hamarmand og er vistnok 
kjendt af de fleste, aaldre folk inden laget, isaar af dem som 



M J 0 S E N L A G E T S A A R B O K 93 

faardedes paa Mj0sen for en tyve aar siden, eller vel saa det. 
Han var i en lang aarraakke ansat ved jernbanebryggen i 
Hamar. Vore medlemmer, som var paa "m0det i Fargo, vil 
ogsaa huske det meget interessante brev fra hr. .Pedersen som 
blev oplaast paa m0det . Skj0nt han bor langt borte, f0lger dog 
den gjaave gamle med os i alt vort virke inden laget, idet han 
er meget interesseret i lagets vaakst og trivsel. 

Hans hjem er, langt nede i 0sten, han bor nemlig hos sine 
b0rn i Claremont, N. H. 

a a r e i s e . 

fi 

^RA Fargo nedover blev jeg if0lge med en gammel norsk 
haadersmand fra det sydvestlige Minnesota. Han har 
boet her i staten i 43 aar, og saa spurgte jeg da saa 

ganske naturligt, om han aldrig havde vaaret tilbage i Norge 
paa bes0g. Han havde aldrig kommet sig fore til at gj0re 
den turen, sagde han. Engang stod han nok paa reise, havde 
havt auktion og solgt alt sit bohave, maskineri og hvert le-

'vende kraa, som fandtes paa farmen. Saa havde han leiet ud 
denne, og endelig stod han da faardig til at gj0re den iaange 
im0deseede tur hjem, men netop da kom der melding, at hans 
far var d0d, og da syntes han, at han ikke vilde laagge afsted. 
Han blev, hvor han var, og da den, som havde leiet farmen, 
stelte sig saa aldeles bagvendt, maatte han overtage driften 
igjen selv, kj0be nyt bohave og maskineri, alskens redskaber 
og husdyr. "Det blei nok en kostbar Norgestur for mei det", 
sa'e han, "den turen, som jeg aldrig gjorde, kostede mig mere 
end mange virkelige ture havde beh0vet at koste", f0iet han 
til i en tone, som lod mig forstaa, at der laa mange saare 
minder bagom den "Norgestur, som aldrig blev gjort, og at 
det finantsielie tab nok var det, som tog mindst paa. 

Saa kom vi da lidt efter lidt over i samtale, om hvordan 
de norske farmere her i landet driver sine farme, og hvor st0t 
og haardt de arbeider, og da laa det jo ganske naar at gj0re 
sammenligning hermed og hvordan gaardbrugerne hjemme 
drev sine gaarde, det var da naarmest disse "sofab0nder", som 
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han havde i tankerne, og "sofab0nder" var der jo mange af 
i Norge, i gamle dage da isaar. 

Slig sad vi og pratet paa nedturen, og saa begyndte min 
reisefaalle at fortaalle om Amerikanere, Norsk-Amerikanere, 
"bindetegns Amerikanere", som havde gjort turen tilbage til 
Norge efter aarelangt ophold her i landet, og som efter at 
vaare komne tilbage hid havde git tilbedste nogle af sine erfa-
ringer og betragtninger mens de var i Norge. For sikkerheds 
skyld kan vi jo kalde historierne 

Sandf&rdige Skr0ner, 
saa kan da ingen finde paa at torpedere os for at skrive noget 
sligt. 

Daa va' en fyr bortantel fra mine trakter, som reste tel-
ba'ers at tel Norje, aa saa kj0pte han sei en stor fin-ga'er i 
Romdal. Mann som han kj0pte ga'ern ta hadde en sju otte 
karer, som jek der aa slarke, men naa denni Amerikanern faak 
ga'ern, saa lot han dom alle gaa. Han kj0pte amerikansk 
masjineri, aa saa dreiv han heile de store ga'ersbruke aaleine 
han. Men de kan du tru de blei opstus over. Dom kom 
kj0renes og gaaenes, ja de kom folk heilt ovantel aasa for aa 
sjaa paa denna ka'ern, som dreiv den ga'ern aaleine. De va 
reint ei raritet. Men saa kan du tru, han arbete, det va'en nok 
n0tt tel aa gj0ra aa, for han dreiv, som vi gj0r her i Amrika, 
han b'jynte tili om morran, aa spiste baare tre maal om dagen, 
aa daa syntes folk daar va saa ravane gaaJli, dom kom tel aa svaal-
te ihjaa'l da mente dom paa. 

Naa saa h0sten kom aa det gjalt aa faa in avlinga fort 
saa maatteJn nok faa no'en tel aa hjaalpe sei, men daa va'en fri 
for daa, han maatte nok fyst lova dom fern maal om dagen, du 
ser naa dom aa slik vant tel aa gaa daar saa stinne, saa dom 
knapt- han lea sei, saa trur dom daa slik maa vara. 

Saa va daa en Amerikaner hime paa bes0k i Stange, han va 
k0mmi derifraa, men han hadde v0ri her i lanne laangi, han had
de en fin farm vestaf0r mei. En dag kom han gaaenes bort-
etter vaagen, aa bort paa jo'ere faak han sjaa daa va saa mange 
folk daar, saa unters han paa aa daa va som sto paa, saa kl0iv'en 
over skiga'ern aa gik bortpaa for aa sjaa. Saa va daa baare folk 
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som gik baketter ei meiemasjin aa bandt, men daa va saa tjukt 
ta dom at daa rikti yre. 

"Aa, du store min," sa Amerikaner'n, "gaar di haar alle-
samma aa binn etter denna vesle masjina?" "Jaa ska seia 
dei noe," sa 'en tel mann, som) kj0rde, daa va naa han som aatte 
ga'ern, "hvis du vil kj0re saan almindeli, itte jaga paa, men 
kj0re slik, som du aar van tel, saa ska jaa gaa aa binne etter den
na masjina aaleine jaa," sa'en. Da saatte dom ti aa le alle-
soroma, slo sei paa laara, "daa va amrikansk skryt, som forslp," 
meinte dom paa. " J a le di, men jaa ska syne daak jaa,'1 sa'e Am-
rikanern, d0mmer tok'en ta sei tr0ia, aa ga'erbruker'n kj0rde 
paa. 

Da dom kom dit dom hadde b'jynt, saa va Amrikanern 
akkurat tre bann bakafor masjina. Da lo dom itte mer, aa 
man ville avselut faa'en tel aa arbe f0r sei. "Jaa aa itte k0mmi 
hit f0r aa ta fortenesta fra no'en jaa," sa'en, "men jaa taankte 
jaa ville syne daak, at daa gaar an aa lea paa sei lit sommetier," 
sa 'en. 

Han Lars, nabo'n min, hadde faat sei en nykommergut tel 
hyrekar. Daa va en staus ong kar aa sjaa paa, men du veit han 
va nyli k0mmi over aa han va ' itte no svaar tel aa drive sei. 
Men han Lars tok naa daa maj ro han, naa'en baare blir lit 
vant tel sommerheitan aa faar sjaa haassen folk arber haar, 
saa t rar jaa nok daa blir en bra arbeskar ta 'en," sa'en Lars. 
Men kjaarringa has Lars hu va 'itte goffer aa dy sei, hu, du veit 
haassen kvinfolka aar, dom lyt seia ifraa dom, aa hu 01'ja syn-
tes daa va saa reint forsaatt, haassen denna gutten gik aa drog sej. 

Saa va daa en' dag, daa saag ut tel regn, aa saa skulle alle ut 
aa "shokke." Hu Ol'ja reiv aa sleit, men daa brau itte han 
nykommergutten sei no'e om, han baare lo aat'a han. Telslut 
saa sa'en, "jaa meiner daa aa varme i bakennen din jaa kjoar-
r in , " sa'en, "naai daa aa de i t te ," svara hu, "men naa jaa 
arber saa arber jaa, jaa." "Kaller du slikt aa arbe d a ? " sporde 
han, " j a daa gj0 jaa, aa kaller du daa da?" "Slik som du baar 
dei aat, kaller jaa aa grassere, jaa," svara den kopen. 

N 



1 — Fra Starumssletten, Toten. 
2—Parti fra Kap, Toten. 
3—Skreia station, Toten. 
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N o r g e s H o i f j e l d o g T u r i s t t r a f i k e n . 

'N meget stor del af Norges riadeindhold er daakket 
af 0de f jeld og evig is og sne. 

Gjennem hele landet fra dets sydligste spids og 
licit op til Nordkap gaar der et sammenhaangende fjelddrag, 
som stiger jevnt sydfra og naar sin st0rste h0ide omtrent ved 
61.5 gr. nordlig bredde, for derpaa atter at saanke sig nordover. 

Det norske h0ifjeld straakker sig over 13 breddegrader- og 
har en laangde af omtrent 1,500 km. Men tiltrods for denne 
betydelige forskjel i geografisk henseende frembyder fjeldpar-
tierne i de forskjellige egne af landet stor lighed. 

En overveiende del af det norske fjeld har karaktereh af 
en h0ifjeldsslette hvorfra enkeltvis eller i st0rre-*gr'upper 
h0iere topper af ren alpin karakter skiller sig ud. „ . 

Man finder h0ifjeldssletten igjen i de vaaldige vidder, som 
daakker hele Finmarken, og skj0nt h0ifjeldet deroppe straakker 
sig ud mod selve Nordishavet, har det dog ganske samme ka
rakter som fjeldplataaerne syd i landet, paa Dovrefjeld, Har-
dangervidden og Saatersdalsheiene. 

Man finder overalt de samme bl0de, runde former med 
utallige blinkende sj0er og solvklare baakke og elver, som snor 
sig mellem renmos og vidjekrat. 

Forklaringen i denne lighed—ikke alene i ydre former, 
men ogsaa i dyre- og planteliv—er den, at fjeldet stenker sig 
nordover. Mens h0ifjeldsplataaet sydpaa ligger 'i en h0ide af 
fra 900—1,200 meter, naar Finmarkens vidder kun omkring 500 
meter over havet. 

Men man maa ikke tro at b0ifjeldet i Norge overalt er 
taust og rolig. Langs hele vestkysten skyder fjeldene brat i 
havet, som sender lange, vidtforgrenede fjordarme ind mellem 
de h0ie kneisende tinder. 

Her findes naasten ikke dalbund. Havet skyller lige ind 
til foden af fjeldene, som reiser sig i majestaatisk vaalde. 

Her i den vestlige del af landet kan man finde f jeldforma-
tioner som ikke gir Alperne noget efter i vildhed, og her st0-
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J0turtheimen, Skagastpflstinderne. 

der man ogsaa paa Europas st0rste isbraaer. som sender sine 
vaaldige udl0bere ned gjennem dalen helt ud mod havet. 

Laangst syd har man Saatersdalsheiene, et vidtstrakt h0ide-
plataa paa begge sider af den over 200 km. lange Saatersdal. 
Heierne er karakteristiske ved sine frie, beherskede konturer. 
Her forbauses man ikke af pludselige styrtninger eller braa-
dybe vand, alt er afdaampet. 

Den naturlige adkomst gaar gjennem Saatersdalen, en af 
Norges interessanteste dalf0rer, som mere end noget andet 
str0g af landet har bevaret sine oprindelige saadef og skikke. 

Fra Kristianssand reiser man med jernbane op til Byg-
landsfjord, og videre med dampskib og tilbagelaagger saaledes 
de f0rste 113 Ion. paa ca. 7 timer. Videre op gjennem dalen 
har man kj0revei som straakker sig helt op mod fjeldet, hvor 
veien taber sig i stier ind over heiene. 

Fra forskjellige steder i Saatersdalen f0rer interessante 
fjeldveier vestover til Ryfylkefjorden med talrige dampskibs-
anl0bssteder og gode forbindelser med Bergen og Stavanger. 

Man kan ogsaa ta 0stover til Telemarken, som fr'a gammel 
tid har et stort ry som turistland. Her er heienaturen a,fl0st 
af et virvar af dalstr0g, som smyger sig ind mod det egentlige 
h0ifjeld. 

Her er store dybe sj0er omkrandset af maagtig naaleskog. 
Men opover skogen rager enkelte h0ie fjelde, af hvilke det 
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ca. 2,000 meter h0ie Gaustafjeld kneiser h0iest som en maagtig 
kjaampe, der rolig skuer ned paa det urolige liv nede i dalene. 

Thi Telemarken er storindustriens land. De skummende 
fosser er tat i brug af driftige menneskehaander. 

Op gjennem de f0r saa stille dale snor sig jernbanens 
blanke skinner, over elvene spaander broer i smekre buer og 
langs veiene reiser sig hus ved hus og moderne kraftstationer 
af fabrikbygninger. 

For den reisende virker disse maarkelige anlaag langt inde 
i de mffrke, dystre fjelddale som et eventyr, men skulde han 
synes at det blev ham for urolig dernede, saa beh0ver han bare 
at saatte kursen vestover, hvor han snart st0deT paa Hardanger-
vidden. Den straakker sig nordover og vestover saa langt 0iet 
raakker—saa uendelig stille og fredelig. 

Hardangerviddens h0ifjeldsslette ligger ca. 1,200 meter 
over havet. Vidden er svagt b0lgeformet med utallige elver og 
sj0er, hvor 0rretten spraatter fet og glinsende. 

I vest straakker vidden sig helt ud mod Hardangerfjord, 
og stuper brat ned mod den sydligste fjordarm—S0rfjorden— 
som kiler sig ind i en smal revne med Folgefonnens hvide braa-
flade i vest helt ud mod havbrynet. 

Ostover har vidden frit spillerum og langt udover i det 
fjerne ser man b0lgetopper af dalen, som forsvinder nedover 
mod Telemarkens og Numedals brede skovbygder. 

I nord staanges vidden brat af Hardangerj0kelens og Hal-
lingskarvets vaaldige is- og snemasser, hvorigjennem banen 
mellem Kristiania og Bergen gaar. Denne h0ifjeldsbane er 
utvilsomt en af verdens maarkeligste jernveie. 

I en laangde af ca. 90 km. ligger den helt i h0ifjeldet, om-
git paa alle kanter af evig is og sne. 

Banens h0ieste p-unkt er noget over 1,300 meter og naar 
man betaanker, at h0ifjeldsovergangen ligger mellem den 60de 
og 61de breddegrad vil det nok forstaaes, at det kan vaare 
vildt heroppe, naar stormen raser en vinterdag. 

Langs Bergensbanens b0ifjeldsovergang har det udviklet 
sig en turisttrafik af meget moderne tilsnit. 

Efter en halv dags reise fra Kristiania eller Bergen er 
man midt i hjertet af h0if jeldet. Her Andes paa Gjeilo, Hauga-

N 
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st0l, Finse og Vatnahalsen (Myrdal) en raakke- moderne ho
telier, hvorfra de praagtigste turer kan gj0res indover vidden 
og paa fjeldene rundt omkring, hvor der i passende afstand 
Andes turisthytter og saatre. Af de mange h0ifjeldsgrupper i 
Norge er dog Jotunheimen med Horungstinderne bedst kjendt. 
Her finder man ogsaa Norges holeste og vildeste fjelde. Over 
50 topper er h0iere end 2,000 meter. De h0ieste er Galh0pig-
gen 2,468 meter, Glittertind 2,453 meter og store Skagast0ls-
tind 2,404 meter. 

Galh0piggen er. fra gammel tid regnet for Norges h0ieste 
fjeld, men Glittertind gj0r den nu sterkt rangen stridig. Paa 
toppen af sidstnaavnte tind ligger nemlig en vaaldig isbraa, som 
kan naa en tykkelse af ca. 30 meter, og regnes denne med, vin-
der Glittertind prisen. 

Saavel Galh0piggen som Glittertind er lette at bestige, 
men det samme kan ikke siges om Skagast0lstind, hvis top kun 
kan naaes af 0vede klatrere. Denne stolte top ligger midt 
blandt Hforungtinderne, en samling vilde, forrevne tinder, der 
kneiser h0it i veiret med et utal af hvasse egger og rygger. 

Paa de takkede kanter lyser haangebratte sneskavler og 
fra de m0rke topper stuper j0klerne sprukne og forrevne ned 
i de markerte dalstr0g. Her har man tindebestigernes El
dorado. 

Adkomsten til Jotunheimen er nu meget let. Man har 
tre hovedveie- at vaalge imellem, nemlig gjennem Gudbrands-
dalen, gjennem Valdres eller fra Sognefjord. Fra Gudbrands-
dalen kan man ta ind i Jotunheimen fra Vinstra station op 
Kvikne og Skaabu, eller fra Sjoa station op gjennem Hedalen, 
eller endelig fra Otta station op Vaage og B0verdalen. 

Jotunheimen, Tyln. 
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Maristuens hotel, Filefjeld. 

Med Valdresbanen reiser man helt til endepunktet Fager-
nes og fortsaatter derfra med automobil eller skyds gjennem 
0stre eller vestre Slidre til fjeldsj0erne Bygdin og Tyin, som 
befares af motorbaader. 

Vaalger man Sognefjordsruten tar man lettest med Ber-
gensbanen til Myrdal station, derfra ned til Sognefjord og 
med dampskib videre til Aardal eller Skjolden, hvor man tar 
tilfjelds. 

Jotunheimen er det h0ifjeldsstr0g af landet som er bedst 
lagt tilrette for turister, her findes i passende afstand ud-
maarkede stationer og overalt er der bygget broer og klopper og 
vardet stier. 

Af de mange andre fjeldpartier i Norge indtar Jostedals-
braaen en saarskilt plads. Den er Europas st0rste brse og daak-
ker et areal af ca. 1,250 kvadratkilometer. Laangden er 100 
km. og st0rste h0ide vel 2,000 meter. 

Jostedalsbraaen dsekker en h0itliggende fjeldstraakning mel
lem Sogn og Nordfjord. Braaen gaar i nord0stlig retning og 
sender til alle sider vaaldige braaarmer ned i dalen, hvor der 
mange steder er bygget kj0reveie helt ind til braaen, for at 
turister kan faa anledning til at beundre de maegtige natur-
scenerier. 
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Af andre fjeldgrupper i det sydlige Norge kan naavnes 
S0ndm0rsalpeme og Romsdalsfjeldene, og laangere i 0st Dovre 
med -Rondane. I nord for Dovre ligger Trollheimen, hvorfra 
fjeldet lidt efter lidt viger for det dyrkede land rundt Trond-
hjemsfjorden med sine frugtbare bygder, der gaar over til 
Namdalens og S0ndre Helgelands store skogvidder. 

I Nordlands amt traanger fjeldet sig atter frem og saatter 
sig fast langs bugter og f jorde og paa alle 0er. 

Her nord kan man finde de praagtigste tinder, om hvis 
fod 'havet driver sit legend, spil. Det er veritable sv0mmende 
alpeverdener, som faar en ganske eiendommelig eharme ved 
den vidunderlige blanding af hav og fjeld, og det hele tar sig 
dobbelt eventyrlig ud i midnatssolens straaler.—Ingeni0r Horn 
i "Verdens Gang". 



Mesnafossen, Lillehammer. 
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E n O m g a n g s s k o l e i 1 8 0 2 . 

'KOLEN holdtes i det store kj0kken. En 30--_0 
b0rn af alle aldere havde radet sig om det svaare 
langbord, gutterne paa den ene side, jenterne paa 

den andre. Var der ikke plads ved bordet, sad de paa krakke, 
hvor det kunde falde sig. En stol stod aaben for skolemeste-
ren, som fortiden gik og drev paa gulvet. Han var en gam
mel krokrygget kail med en mistaankelig r0d naase. Hver gang 
han iklaadte sig vaardighed, skuvede han et par messing naase-
briller, der nu sad paa den yderste spids, op paa naasekammen. 
Naasten alle" smaagutterne var snauklippede, i alle fald havde 
de faaet den fr'emmerste lug af veien. Hvor mo'r ikke havde 
villet laane saksen, havde de brugt tollekniven eller svidt den 
af i lyset. De mindste, der havde kravlet sig op paa slagbaan-
ken, saa med aarefrygt op paa skabet, hvor Mester Erik, en 
lang og smidig birkekvist, truende stak sig frem. Alle laaste 
de i munden paa hverandre, saa h0it og fort, som bare tungen 
vilde l0be, saa der var en slig surren, at det var-umuligt at 
h0re mandemaal i stuen. Manden i huset stod bortved stab-
ben og taalgede et 0kseskaft, konen stod i peisen og stampede 
gr0den til middags. Skolemesteren nedlod sig snart til den 
ene og snart til den andre, mens husets smaaunger laa og 
vaaltede sig paa gulvet med en hundehvalp, der uoph0rlig bjaaf-
fede. En af gutterne laaste mere feberagtigt og vildt end no
gen af de andre. Han havde plantet albuerne paa bordet, 
puttet fingrene i 0rene og st0dte ordene ud i jaavn takt, opigjen 
og atter opigjen; "Sko-le-mes-te-ren er- et- stort- naut- han-
er- et- stort- naut- sko-le-mes-te-ren-.'' I det samme kom 
der en fremmed ind, surren standsede, da alle skulde glo paa 
ham, undtagen den ulykkelige med fingrene i 0rene. Han ved-
blev sit, saa det klang i stuen: "Sko-le-mes-te-ren- er- et- stort-
naut- han- er- et- stort- naut- sko-le-mes-te-ren-." B0rnene 
slog ud i en skraldende latter, og skolemesteren for hen og be
gyndte at ryste den ulykkelige i tr0iekraven: " Jo , jeg skal 
naute dig! Kalder du det at laase paa din kristendom!" Hy-
Jende blev delinkventen trukken frem paa gulvet, hans bukser 
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nedknappede, og nu begyndte Mester Erik lystig at danse, 
mens de ubarmhjertige tilskuere leende stod paa baankene for 
bedre at faa se. .Med det samme skolemesteren har vendt ryg-
gen til bordet, ruller en gut en haandfuld aarter udover. Hele 
skolen i opl0sning, som smaa n0ster mile de, nogle oppaa bor
det, andre under bordet, andre frem paa gulvet og under baan
kene paa jagt efter aarterne. 

"Hvor kommer de aarter i f ra?" br01er skolemesteren og 
slaar med Mester Erik i bordet, saa b0gerne hoppede. 

"Aa, de kom s0ndenfra—de kom nordenfra—de kom oven-
fra—de kom nedenfra," 10d det i kor. 

' * I f orbandede smaa troldunger, vil I bare laase, ellers 
skal I faa med Mester Erik at bestille." 

Og et andet klask i bordet f01ger talen. B0rnene ruller 
igjen paa sine pladser og begynder at laase, saa det durer, mens 
den arme delinkvent snufsende staar og gnider sine bagdele. 
Skolemesteren tager sig en pris, derpaa saatter han sig ved 
peisen, drager str0mperne af og varmer f0dderne. Mens be
gynder to gutter at slaas paa baanken. Skolemesteren hinker 
barfodet derhen 'og skal skill e dem ved at dunke hovederne 
mod hinanden. Saa begynder en jente at skrige: "Skoleme-
ster! J0rgen spender mig paa knaaet!"—" Skolemester! Ma-
ren bider mig i 0ret!"—"Hans kniber mig i laaggen!" saaledes 
lyder det rundt om, og den arme skolemester maa atter hente 
Mester Erik ned fra skabet og slaa med den i bordet. 

"Vi l I holde kjaaft! ellers—se saa, nu kan vi slutte laas-
ningen for idag. Nu du, Stein, lad mig nu h0re, hvorlangt 
du er kommen." 

" D u ska-al- ik-ke- stjaa- stjaa-le-" stammer Stein, prikken-
de paa bogstaverne med tollekniven. 

Skolemesteren ryster paa hovedet: "Sig mig, du Stein, 
hvorlaange vil du gaa her som hedning?" 

"Saa laange, som jeg har dig til skolemester," svarer 
Stein fraakt, og hele hoben fniser. 

Af gammel vane 10fter skolemesteren riset, men da Stein 
reiser sig i al sin vaalde for at tage imod, synker det atter. 
Hele skolen stirrer i aandel0s spaanding, om det skal bli' til et 
tag mellem Stein og skolemesteren. 



Vardal kirke. 
Interi0r fra Vardal kirke. 

Nes kirke. 
Stange kirke. 
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"Og saa taanker jeg, vi tager udlydning eller anskuelses-
0velse en liden stund," siger nu .skolemesteren vigtigt; thi 
nu er hans tid kommen til at glimre med sin kundskab og for-
stand. "Nu, vi have hest i vangeliebogen om Herodes den 
store,—se saa at faa b0gerne vaak." Ja, gutterne skyndte sig 
at stikke b0gerne under vesten, og jenterne ned i barmen. Sko
lemesteren kraamtede og skj0v sine naasebriller h0iere op. "Naa 
—hvordan mand var ban, den Herodessen? Svar nu, unger, han 
var—han var en— ?' ' 

" E n svenske," raabte en gut, som havde h0rt sin far 
skjaalde arbeidskaren sin ud for en svensk rad. 

' ' Nei,' ' svarede skolemesteren alvorligt. ' ' Herodes var 
ikke fra Sverige, men fra et landskab, som ligger taat ved. Og 
hvad var det, han gjorde?" 

" H a n gjorde ingenting," svarede en liden jente. 
"Nei, det er sandt det, han gjorde ingenting, fordi han 

var,—nu hvad var det han v a r ? " 
"Granden til svensken," svarede gutten igjen. 
" D u da, gapen! du kan holde kjaaften din, jeg spurgte ikke 

dig.—Er der ingen, der kan sige mig, hvad Herodes den store 
va r?" 

"Konge i J0deland," svarede jenten igjen. 
" J a , det er sandt det, Marit, han var konge i J0deland; 

du faar svare altid du, som svarer godt. Hvad var det nu, 
Herodes sagde, de skulde gj0re?" 

B0rnene stirrede paa bordet, under bordet, op i taget, hid 
og did, men der var ingen, som kunde opdage, hvad Herodes 
sagde, de skulde gj0re. 

" A t alle drengeb0rn som—" begyndte skolemesteren for 
at hjaalpe. 

" A t alle drengeb0m, som var over to aar gamle, skulde 
kastes i Nilen," ramsede Peer Haagaarden. 

"De t var ligesaa godt, vi kastede dig i Nilen, taanker jeg," 
svarede skolemesteren. "Nei, han sagde—og nu maa I h0re 
godt efter, hvad jeg siger,—han sagde, at de skulde draabe alle 
drengeb0rn, som var over to aar gamle. Husker I det nu da? 
Lad mig h0re!" 

" A t han skulde draabe alle b0rn, som var over to aar 
gamle," br0lede ungerne^ kor. 
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<rHvad var nu dette af Herodes?" fortsatte sj-olemesteren. 
Ingen kan svare. 
"Hvad .var det, han gjorde da, mener jeg?" 
"Hkn gjorde ingen t ing," svarede Peer. 
' ' Nei, du har ret i det; han slap at gj0re noget, fordi han 

var konge; men hvad var det, han gjorde lei? F0r—? han 
gjorde f0r—? f0r—? Hvad var det han gjorde, Marit, du 
pleier vaare saa fiink, du.." 

Marit og alle de andre grundede paa et ord, hvor f0rste 
stavelse var f0r—. 

" N u da?" vedblev skolemesteren, "Herodes gjorde f0r-
ma—? f0rmas—? Nu. Marit, hvad heder sidemanden d in?" 

" E l s e ! " raabte Marit. 
" N u da, naar du haanger navnet hendes i den bagre enden 

paa f0rmast—hvad blir det saa?" 
"F0rmastelse!" 
"Det var bra, Marit. Formastelse. Da Herodes sagde, 

de skulde draabe alle drengeb0rn, som var over to aar gamle, 
da gjorde han f0rmastelse! Hvad er det nu, som heder f0r-
mastelse? Det er.ikke ventende, at I skal vide det. F0rmastel-
se er et haardt ord det, men vil I h0re vel efter, skal jeg for-
taalle jer det ." Skolemesteren hostede lidt, og saa begyndte 
han: "Naar du, Peer, laagger en harv med tinderne op, og saa 
klyver op paa et hustag og kaster dig ned i harven, saa gj0r 
du f 0rmastelse!'' 

Ungdommen gjorde store 0ine og taankte, Herodes maatte 
vaare svaart til kar, naar han gjorde sligt. 

Skolemesteren tog nogle skridt op og ned ad gulvet og 
svingede med armene, som om han vilde, at denne visdom rigtig 
skulde synke til bunds i dem. "Kan I nu sige mig, hvad 
Herodes gjorde?" gjentog han efter en stund. 

' (F^rmastelse!' ' ramsede alle ungerne. 

"Og hvad er det, som kaldes saa?" 

"Naar en laagger en harv med tindei-ne op og saa klyver 
op paa et hustag og kaster sig ned i harven!" sang de alle i 
munden paa hverandre. 

"Rigtigt—det var bra—det var godt—I blir Ainke nu . " 
sagde skolemesteren. 
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"Slog han sig ikke faalt da?" spurgte en liden hvidkr0llet 
gut, hen paa slagbaanklaaget. 

" H v e m ? " 

"Den konge, som kl0v op paa hustaget og kastede sig ned 
i harven, ved jeg," sagde gutten. 

Skolemesteren saa paa ham en liden stund, saa sagde han: 
"Det er bedst, du rusler bort og sp0r ham, mener jeg.-—Men 
nu ser jeg, kjaarringen vil have bordet til middagsgr0den, nu 
er det bedst, vi tager en liden hvil. Men f0rst synger vi en 
salme.'' 

Mens skolemesteren sad og bladede i salmebogen, for at 
finde en passende salme, listede en af de store gutter sig under 
bordet med et taug, som han 10selig knyttede om begge skole
mesteren s ben. 

Skolemesteren reiste sig. " J e g taanker vi synger: ' Jeg 
gaar i fare, hvor jeg gaar, min sjaal skal altid taanke, at satan 
allevegne staar i veien med sin laanke.' " Han r0mmede sig 
og begyndte med en aagte naaselyd at istemme salmen, men nep-
pe var han kommen til satans laanke, f0r gutterne rykkede i 
touget, og klask—laa skolemesteren paa gulvet. Et hvin af 
glaade fra hele hoben, og ud for de, den ene paa hovedet af den 
anden, mens skolemesteren, r0d af harme og* anstraangelse, 
kravlede sig op, rev Mester Erik ned fra skabet og kom tidsnok 
til at give de sidste uskyldige et par duelige rap. 

—Krisiofer Janson, i "Vore Bedsteforceldre." 
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Klokkergaarden skole, Vardal. 
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SAUGSTAD FARMEN, 
Hitchcock, Spink county, So. Dakota. 

Mr. og Mrs. M. A. Saugstad er vel kjendt af de fleste af vore medlemmer. De har tilh0rt laget i lang tid, 
og er begge fra det gjaeve Ringsaker. 

Mrs. Saugstad er en datter af Arne Saugstad og Mr. Saugstad er en s0n af Anders Saugstad, og saa var 
det ganske naturligt, at de to slog sig sammen. Mrs. Saugstad kom til Amerika i 1879, mens Mr. Saugstad kom 
hid i 18S7, og bosatte sig i Spink county, hvor de nu bor. 

At deres arbeide har vseret velsignet med rige frugter kan man jo godt slutte sig til, naar man ser deres 
vakre farm. 
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B y e n h v o r v i s k a l traef fes i j u n i . 

H IGE i hjertet af den vidunderlige vilde, naturskj0nne 
og frugtbare Chippewadalen, hvorigjennem den maag-
tige 200-mile lange Chippewa elv vrir sig i sit viltre 

10b til Mississippifioden, ligger den vakre by, Chippewa Falls, 
hvor Mj0senlaget iaar har sit stevne. E t penere eller mere 
interessant m0dested kunde neppe findes her i landet. 

Chippewa Falls er rig paa stolte minder fra fortiden, da 
0iet overalti kunde skue bare skog paa skog, og da byen var et 
af de vigtigste traalastmarkeder i verden; rig i nutiden med 
dens mange travle fabrikker og andre industrier; og rig paa 
store l0fter for fremtiden, for det er bare et tidssp0rgsmaal, 
f0r Chippewa Falls med dens umaadelige og hidtil nudnyttede 
vandkraft vil bli den st0rste og vigtigste fabrikby i nordvesten. 
Allerede kalder man Chippewa Falls "Nordvestens Niagara," 
og naar de store opdaamninger, som nu er under arbeide, blir 
faardige, saa Chippewa elv.ens uhyre vandkraafter kan benyttes 
til at fremtvinge billig elektricitet, i ubegraandset maalestok, vil 
hele Chippewadalen bli. et-milelangt fabrikanlaag, med Chippe
wa Falls som hovedstad og udsendingspunkt, for de millionvoar-
dier af alleslags forredlede varer, der vil bli fabrikeret i de 
mange forskjellige industrielle anlaag," som her vil finde billig 
drivkraft. 

Chippewa Falls er en by paa ca. 10,000 indbyggere. Heri 
er ikke medregnet de ca. 1,400 beboere af verdens st0rste asyl 
for sindsvage, som her drives af staten Wisconsin; ei heller de 
flere hundrede maand, der er beskjaaftigede ved de store opdaam-
ningsanlaag, som nu paagaar lige ved byen. 

Lidt'om folket. 

Hovedparten af indbyggerne er skandinaver, hvoraf nor-
maandene er i flertal. Der er her ogsaa mange franske, som op-
rindelig kom hid fra Canada for at arbeide i skogen. men som 
nu, siden skogen forsvandt, har nedsat sig i byen i forskjellige 
bedrifter. Skj0nt de ikke kan regnes blandt landets mest op-
lyste mennesker (somme af de aaldre kan hverken skrive eller 
laase), blev dog mange af disse canadiske franskmaand ustyrte-
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lig rige under t0mmerdriftens travle tid, og fra fattige t0m-
merhuggere, steg de til pengefyrster, og bor nu i sine fiotte by-
boliger og regnes for byens f0rste borgere at vaare. 

Det samme er ogsaa tilfaaldet med de mange skotlaandere. 
som ligeledes kom hid fra Canada for at hugge t0mmer. Af 
byens mange rigmaand indtar disse gamle skottcre kanske f0rste-
pladsen, og paa "Stanley Hill ," som er byens fornemste beboel-
sesstr0g, bor disse tidligere t0mmerhuggere nu et roligt og til-
bagetrukket liv i sine paladslignende boliger. 

Af de norske i byen har de fleste i sin tid arbeidet i skogen 
som t0mmerhuggere om vinteren, medens de om sommeren 
fandt 10nnende arbeide i dot store, nu nedlagte sagbrug, som i 
flere aar havde aaren af at vaare landets st0rste. Mange af vore 
norske vandt ogsaa store formuer udaf t0mmerdriften, og dis
se bor nu i ro og mag i byen, eller de har kj0bt sig store farme 
i byens omegn. 

Man gaar nu i kirken. 

Fra en vild og ut0ielig "lumber-town" er Chippewa Falls 
steget til en god kirkeby, og de fieste store kirkesamfund er her 
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Verdens stdrste sagbruk, Chippewa Falls. 

representeret med sine kirker. Katolikerne er i majoritet hvad 
kirke og skole angaar. De har tre store kirker i byen med 
ligesaa mange menighedsskoler, samt en stor h0iskole, som for 
nogle aar siden blev opf0rt til et kostende af $50,000 og foraaret 
kirkesamfundet af en af dens rige menighedslemmer. Rundt 
omkring ude paa landet har katolikerne ogsaa oprettet store 
menigheder, som hver har sin kirke og skole. Desuden eier de 
byens eneste hospital, en imponerende fire-etages bygning, som 
optager et helt kvartal og er en af de st0rste og mest tidsmaas-
sige i staten. 

Et hjem for de gamle. 

Til minde om sin tidligere bortgangne hustru, bygget en 
af byens millionaarer, nu afd0de Edward Rutledge, et gamle-
hjem til et kostende af $600,000, og oprettet et fond paa en mil
lion dollars til at varetage hjemmet. Dette " h j e m " er en af 
byens sevaardigheder. Bygget i gammel engelsk stil, med sine 
taarne, verandaer og stenbelagte, muromgivne gaardsplads, og 
beliggende lige ved byens storartede park, med udsigt over 
hele byen, gir denne massive og elegante bygning et h0ist be-
bageligt indtryk, og man naasten misunder de lykkelige gamle, 
som her har fundet et saa godt og hyggeligt hjem. Det kan her 
bemerkes, at en af Mj0senlagets gode medlemmer, hr. Ole 
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Olson, fra Romedal, har det ansvarsfnlde hverv at se efter, at de 
gamle folk har det saa varmt og koseligt som muligt. 

En by indenfor en by. 

Staten Wisconsins "hjem for sindsvage" er en anden af 
Chippewa Falls' mange sevaardigheder. Denne institution, som 
er verdens st0rste i sit slags, er beliggende i en vakker park 
lige indenfor bygraandsen og med sine femten imponerende 
store murstensgygninger; indbefattende skole, hospital, bageri, 
osv., danner et anlaag, det vilde tage en fremmed Aere dage at 
gaa igjennem. Her igjen er Mj0senlaget representeret, idet 
hr. Bernt Dahley, fra Furnaas, er bestyrer af anstaltens store 
og moderne bageri, hvor daglig bages 600 3-punds br0d og utal-
lige kager, "cookies" og andet godt. 

Der er fortiden ca. 1,200 patienter her, med omkring 200 
doktorer og sygepleiersker og tjenere, saa denne anstalt er i 
sig selv en hel liden by. I forbindelse med asylet drives der 
en moderne farm paa over et tusen acres, og da anstaltens ind-
laaggere udf0rer alt arbeidet, bidrager indtaagterne fra farmen 
i betydelig grad til at daakke anstaltens store udgifter. 

Endda et asyl. 
Ligeoverfor statens anstalt, paa den anden side af elven, 

ligger Chippewa county asyl, hvor countiets sindsvage og fat-
tige Ander et godt hjem. Denne anstalt er en af de bedste i 
staten, og udbyttet af det store m0nster gaardbrug, som her 
drives, daakker alle anstaltens udgifter, samt gir countiet flere 
tusen dollars om aaret atpaa. 

Hotelier i hobetal. 
Chippewa Falls har Aere store og moderne hotelier, saa der 

skal ikke bli mangel paa plads for de, som kommer til Mj0sen-
lagets stevne. Af andre offentlige bygninger har vi et stort 
postkontor, opf0rt til et kostende af $75,000, en ny $50,000 h0i-
skolebygning, et vakkert "court house," Carnegie bibliothek-
bygning og Aere andre pene bygninger. Byens vigtigste for-
retningsstr0g er "Bridge Street," en vakker, snorret gade paa 
Aere kvartals laangde. Det ei* nu blit bestemt at denne og andre 
forretningsgader, skal prydes med "White W a y " elektrisk be-
lysning, og det er at haabe, at dette anlaag blir faardig, f0r 
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Mj0ssogningerne kommer .hid. Alle gader i forretningsstr0get 
er brolagte. 

Skor forhandles og roer forvandles. 

Ikke mindre end seks store skofabrikkcr daglig sender ud 
over hele verden tusinder af par af de velkjendte, gode "Chip
pewa" skor. Disse fabrikker gir beskjaaftigelse til Aere hun
drede af byens befolkning, og danner en vigtig gren af byens 
industrielle forretlingsliv. Saa har vi her ogsaa en af landets 
st0rste "rod-sukker" fabrikker, hvor stygge, svarte sukker-roer 
forvandles til det deiligste, hvide sukker. Da denne bedrift 
bare kan drives om h0sten, skal fabrikken nu omdannes til et 
"cane-sugar refinery," og da vil den gaa nat og dag hele aaret 
og beskjaaftige Aere hundrede maand. 

Af andre fabrikker kan naavnes papiraaske fabrik, sopelime 
fabrik, jernst0beri, m0lle, hermetik fabrik, flere sagbrug og 
h0vlerier, og et halvt dusin cigar fabrikker. En af Wisconsins 
st0rste bryggerier findes ogsaa her. 

De fattige f0des og klmdes. 

Noget naasten enestaaande paa disse kanter har vi her i 
Chippewa Falls, og det er et legat paa en million dollars, op
rettet ved sin d0d af forasevnte Edward Rutledge, og hvis ren
ter skal benyttes til at kj0be klaader og mad for byens fattige 
familier. Hver af byens menigheder og foreninger er represen-
teret i bestyrelsen af dette store legat og m0der en gang hver 
maaned for at bestemme, hvordan pengene kan gj0re mest mu-
ligt godt blandt do traangende. Legatets forretningslokaler er 
i en af legatets midler opf0rt stor, moderne bygning, beliggende 
midt i byens forretningsstr0g. 

Ghippewas Yellowstone Park. 

Byens st0rste sevaardighed har vi dog i Irvine Park, en 
vidunderlig vakker "na tu r l ig" park paa 300 acres, som for 
nogle aar siden blev foraaret byen af en af dens rigeste og mest 
populaare borgere, hr, Wm. Irvine. Ikke alene gav han denne 
storartede park til byen, men han har siden bidraget Aere tusen 
dollars til dens vedligeholdelse. Irvine Park er bekjendt lan
det over for sin naturlige skjjjfnhed, og folk kommer hid lang-
veis fra for at beundre den. Parken har en stor "Zoo," hvor 
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alskens vilde dyr tlimler sig og synes at trives ligesaa godt som 
i vilde skogen, og der er ogsaa mange legepladse for b0m, -kj0k-
kener, som frit kan benyttes af de mange "picnickers," stor 
pavillion, stort og vakkert vandfald og mange andre vakre og 
sevaardige ting. 

Verdens reneste vand. 
De af Mj0senlagets medlemmer, som overvar vor banket i 

Fargo ifjor, har sikkert mange gange med laangsel taankt paa 
det deilige, friske, sprudlende vand, der blev serveret i de store 
fiasker. Vandet kom fra Chippewa Falls. I Fargo koster 
vandet fern cents for et lidet glas. Naar dere kommer hid til 
Chippewa Falls til sommeren skal dere faa alt dere vil ha for 
ingenting, for her i byen vasker vi gaderne vore med dette dei
lige vand. Alvorlig talt, saa er vor by velsignet med det rene
ste kildevand, som kan opdrives, og det sendes ud over hele 
landet i store vognladninger til steder, hvor godt vand maa 
kj0bes. Lige til Japan sendes "Chippewa Sparkling Spring 
Wate r" og jernbanekompagnierne serverer Chippewa vand paa 
sine spisevogne. 

Hvor millioner scenkes i jorden. 
Lige udenfor bygraandsen paagaar der fortiden et storsla-

gent arbeide, som det vil koste Aere millioner dollars, at fuld-
f0re. Gamle, viltre Chippewaelv, som fra tidernes begyndelse 
uhindret, aar ud og aar ind, har fortsat sit vilde 10b og styrtet 
sine vandmasser frit over stok og sten skal nu laankes og bindes 
for tid og evighed. En utaankelig massiv cementdaamning en 
og en halv mil lang og omtrent 100 fod h0i, er nu under opf0-

Chippewa Falls hdiskole. 
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reise, og naar den er faardig, vil der her bli dannet en stor, 
dyb inds0 paa omtrent otte mils laangde og op til to mile bred. 
Dette uhyre store vandreservoir skal give kraft til at udvikle 
50,000 hestekraafter af elektricitet, som igjen skal benyttes til 
lys og drivkraft i byer fjernt og naar. Dette storartede arbeide 
blev paabegyndt i oktober ifjor og skal vaare faardig i begyndel-
sen af 1917. Omtrent 1,000 mand vil finde beskjaaftigelse ved 
dette anlaag til sommeren. 

Saasnart denne store dam er faardig, skal en anden, lidt 
mindre dam, bygges lige i byen, hvor det gamle sagbrug var an-
lagt. Vandet vil her bli opdaammet for ca. tre mile og den 
elektricitet, som her blir udbyttet skal anvendes til at drive fa
brikker i og rundt byen, samt til byens og omliggende farm-
distrikts belysning. 

Det er let at kommje hid. 
Tre af landets st0rste jerabanekompagnier er i direkte for-

bindelse med Chippewa Falls, nemlig C. M. & St. P. (Milwau
kee), C. St. P. M. & O. (Northwestern or Omaha;, og M. St. 
P. & St. Ste M. (Soo). Ca. 25 passagertog bes0rger befordrin-
gen af de mange reisende, som daglig bes0ker nordvestens 
vakreste, travleste by—Chippewa Falls. 

Og naar Mj0senlagets medlemmer naaste juni beaarer Chip
pewa Falls med et bes0g, er jeg sikker paa, at enhver af dere 
vil bli enig med mig i " a t her er gudagodt aa vaara," og at han, 
som synger Chippewas pris, ikke kan overdrive. 

Ihaab om at alle mine venner i Mj0senlaget vil komme hid 
til Chippewa Falls til aarsm.0dct, idet jeg forsikrer dere, at jeg 
og mine venner her skal pr0ve vort bedste at gj0re opholdet 
saa hyggeligt og interessant som mulig, forbliver jeg, 

I aarb0dighed, 

OTTO P. K. HJERMSTAD, 

Mj0senlagets sekretaar. 
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1—Lditen sygehjem. 2—Breidablik, i Lditen. 3—Udsigt fra Kaas, Veldre. 
4—Parti fra GjpVik. 5—Parti fra Lillehammer. 
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M j o s e n l a g e t s m e d l e m m e r . 

BIRl. 
Aasen, Lars J Gayville, S. X). 
Amundsen, Ed Colfax, Wis." 
Anderson, A. J Sutton, N. D. 
Anderson, Bernt O /Rutland, N. D. 
Anderson, Mrs. Bernt O Rutland, N. D. 
Anderson, O. C Rutland, N. D. 
Anderson, Otto Rutland, N. D. 
Bagstad, Miss Anna Emilia Forest Grove, Ore. 
Bergum, John West Salem, Wis. 
Bjerke, P. O Flandreau, S. D. 
Bjerke, Mrs. P. O Flandreau, S. D. 
Brye, T. H Rothsay, Minn. 
Dahle, Chris Hudson, Wis. 
Ekeren, O. H Rothsay, Minn. 
Enger, Olaf Box 15, Lunds Valley, N. D. 
Enger, L. L 630 Temple Court, Minneapolis, Minn. 
Enger, N. L -12 Cedar Ave., Minneapolis, Minn. 
Elnestad, Andras Toronto, S. D. 
Erickson, Thor 303 Cedar Ave., Minneapolis, Minn. 
Evenson, Martin Osseo, Wis. 
Feiring, M. E Rawson, N. D. 
Feiring, M. H Rothsay, N. D. 
Feiring, Ole P Cooperstown, N. D. 
Furuseth, Henry ' •. Brandt, S. D. 
Hagen, N. J Pigeon Falls, Wis. 
Halmrast, Andreas 1429 E. Franklin, Minneapolis, Minn. 
Halmrast, Gust Stillwater, Minn. 
Hanson, Miss Ida, Rutland, N. D. 
Haugen, Andrew Flandreau, S. D. 
Haugen, Mrs. Ellen 733 E. Lake St., Minneapolis, Minn. 
Haugen, Lars Flandreau, S. D. 
Haugen, Ole P Flandreau, S. D. 
Henrieks, H .2726 15th Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Jacobson, O- T > Colfax, Wis. 
Johnson, E. H Mount Vernon, S. B-. 
Johnson, Otto Strum, Wis. 
Jorstad, Haaken - Waukegan, III. 
Jorstad, Thorwald, Kindred, N. D. 
Kampen, Ingvald, A Cooperstown, N. D. 
Lund, Olaus • Walcott, N. D. 
Markerig, B. E Buffalo Springs, N. D. 
Markeng, Martin • Rothsay, Minn. 
Myhre, A. A .' Osseo, Wis. 
Myrhum, Olaf Waukegan, 111. 
Naruna, Mrs. Janetta, Rutland, N. D. 
Neperud, S. H Blair, Wis. 
Ol&on, Miss Gina Thor, la. 
Onsrud, Peter P Rutland, K. D. 
Pettersen, Peder A St. Peter, Minn. 
Sagen, John .• Pigeon Falls, Wis. 
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Schenken, Mrs. Dina J... Belview, Minn. 
Schenken, Miss Agnethe '. .. Belview, Minn. 
Schjenken, Miss Lina Belview, Minn. 
Schjenken, Miss Dina Belview, Minn. 
Schjenken, Miss Netta Belview, Minn. 
Schjenken, Miss Josephine Belview, Minn. 
Schjenken, Bernt Belview, Minn. 
Sigstad, Harald, Sutton, N. D. 
Sveen, Pastor M. B Portland, N. D. 
Sween, Emil Huron, S. D. 
Tollefson, B Colfax, Wis. 
Wicklund, O. M Milwaukee, Wis. 

EIDSVOLD. 
Amundsen, Martin Red Wing, Minn. 
Bj0rensli, Julius Watertown, S. D. 
Bj^rensrud, O. M Toronto, S. D. 
Blackstad, O ". Waimea, Hawaii 
Boxrud, C. H Red Wing, Minn. 
Boxrud, John Goodhue, Minn. 
Boxrud, R. H Red Wing, Minn. 
Christianson, Nils, (Knain) Audubon, Minn. 
Pokken, John C Astoria, S. D. 
Dokken, O. C Astoria, S. D. 
Dunham, Gulbrand A R. 1, Pelican Rapids, Minn. 
Dunham, Johan A R. 1, Pelican Rapids, Minn. 
Dyste, Mrs. A. N 800 22nd Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Elstad, Edvard ( Webster, Minn. 
Finstad, M., Pastor. .• VirOQua, Wis. 
Fjeldstad," Mrs. Oliv 1S11 13th Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Fremming, J. A 1227 7th Ave. N., Fort Dodge, la. 
Gilbertson, E Red Wing, Minn. 
Grondahl, Jens K Red Wing, Minn. 
Grondahl, R. L Red Wing, Minn. 
Habberstad, N- M •'_ N. Y. Life Bldg., St. Paul, Minn. 
Halvorson', N Red Wing, Minn. 
Hanson, Bennett 2901 loth Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Hansen, John Hendricks, Minn. 
Hansen, Miss Josephine Hendricks, Minn. 
Hanson, Mrs. Chris 2710 E. Franklin, Minneapolis, Minn. 
Holte, M. O Hawley, Minn. 
Holter, Pastor C. C Red Wing, Minn. 
Holter, Olaus Ullen, Minn. 
Julsrud, C Superior, Wis. 
Julsrud, L. O Red Wing, Minn. 
•Julsrud, Mrs. L. O Red Wing, Minn. 
Korslund, Andrew Thor, la. 
Korslund. C Livermore, la. 
Knutson, Ed Galesville, Wis. 
Langseth, Hans N Barney, N. D. 
Langseth, Marrin Willing ton, Minn. 
Langseth, Martin Glyrdon, Minn. 
Langseth, Nils N Worthington, Minn. 
Langseth, P 1417 E. 23rd Ave., Minneapolis, Minn. 
Larson, E. G Fort Dodge, la 
Lee, Emil L > Red Wing, Minn. 
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Lynnes, Nicolai Rollette, N. D. 
Myhre, EX J , R. 1.' Bay City, Wis. 
Opsal, Mrs. C. L .' Red Wing, Minn. 
Ostlie, J. H Lakeville, Minn. 
Pederson, A. C Kit Carson, Colo. 
Pedersen, Chr R. 1, Nome, N. D 
Pederson, Herman Pellican Rapids, Minn. 
Pederson, Nicolai Canby, Minn. 
Tonsager, G. S 20th Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Ulvin, M. A R. 1, Bay City, Wis. 
Ulvin, O. A Red Wing, Minn. 

FAABERG. 
Allen, Mrs. A. H Red Wing, Minn 
Amundson, Andrew Canby, Minn. 
Arlien, Mathias T Pekan, N. D. 
Arnesen, Carl Brandt, S. D. 
Arnesen, Peter Brandt, S. D. 
Berg, Martin Zumbrota, Minn. 
Bergen, G. A • 44 Washington Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Bergsen, Mrs. G. A 44 Washington Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Blegen, Hans O Church Ferry, N. D. 
Blegen, Prof. J. H 1327 13th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Borud, Even A Astoria, S. D. 
Brun, Matt 0 2401 Marshal Ave., Minneapolis, Minn. 
Carlson, Chris Chippewa Falls, Wis. 
D0ren, Carl 1924 Lincoln Ave., Minneapolis, Minn. 
Enger, E. C Milnor, N. D. 
Fredriksen, Martin Grand Falls, Minn. 
Finsven, Bernt 0 1420 Chicago Ave., Minneapolis, Minn. 
Grotum, Mrs. Marie T 925 25th Ave.S., Minneapolis, Minn. 
Hage, C. F Toronto, S. D. 
Hammer, Mrs. A 1512 Monroe, N. E., Minneapolis, Minn. 
Haugen, Matias O Ulen, Minn. 
Heggen, Nils' Northfield, Minn. 
Hauger, Oliver C Astoria, S. D. 
Hjermstad, Mrs. Otto P. K Chippewa Falls, Wis. 
Hoff, C 631 Central Ave., St. Paul, Minn. 
Hoff, Peder O Fertile, Minn. 
Hogsven, Mathias L Clinton, Minn. 
Husmoen, Oluf Abercrombie, N. D. 
Iverson, M Gary-, S. D. 
Johnson, A. P R. 1, Audubon, Minn. 
Johnson, Ben Astoria, S. D. 
Johnson, Edward Fargo, N. D. 
Jorstad, Hans Wimbledon, N. D". 
Jorstad, Peter C Barton, N. D. 
Lien, Mr R. 2, Strum, Wis. 
Lee, John Rice Lake, Wis 
Lee, Nils Drummond, Wis. 
Lee, R. M. Rice Lake, Wis. 
Olson, Mrs. Christine Canby, Minn. 
Olson, Oluf Rushford, Minn. 
Onsum, Mrs. Christine 1420 Chicago Ave., Minneapolis, Minn. 
Peterson, C. W Garretson, S. D. 
Peterson, M. T Toronto, S. D. 
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Peterson, P. J. Brandt, S. D. 
Reise, John O -. Fertile, Minn. 
Rindale, Iver Bagley, Minn. 
Rindal, Emil Canby, Minn. 
Ronne, C. C Astoria, S. D. 
Ronne, Jens Astoria, S. D. 
R0nne, Simon P Hendricks, Minn. 
Rundahl, O. L Fertile, Minn. 
Rustad, P. B Montevideo, Minn. 
Simmons, Tobias Kindred, N. D. 
Strauch, Theo Albert Lea, Minn. 
Torgerson, H. P Astoria, S*. D. 
Torgerson, Tobias Astoria, S. D. 
Troseth, Albert E Ulen, Minn. 
Troseth, Anton Lake Park, Minn. 
Troseth, Christ., Lake Park, Minn. 
Troseth, Gust Lake Park, Minn. 
Ulland, A. O Deftroit, Minn. 

FEIRING. 
Bekkedai, M. H •:. .Westby, Minn. 
Dahl, L. C ., 722 Clark, St. Paul, Minn. 
Fagerlie, Andrew Columbia Hotel, Benson, Minn. 
Fagerness, H. L Rushmore, Minn. 
Jensen, Johannes '. Heimdal, N. D. 
Langgaard, Ole J Benson, Minn. 
Langgard, Mrs. O. J .- Benson, Minn. 
Larsen, Ludvig r- Axtell, Neb. 
Melby, Miss Maren 2000 Aldrich Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Melby, O. F Thief River Falls, Minn. 
Miller, Andrew ' Rutland, N- D-
Miller, Martin Nome, N. D. 
Sandvigen, Ole La Fargo, Wis. 
Stenberg, C A Westby, Wis. 
Stephenson, Hans St. Croix Falls, Wis. 
Sundby, Albert ' Rawson, N. D. 
Toste,rud, And. E Hatton, N. D. 

FURNES. 
Borresen, Borre Bottineau, N. D. 
Dahly, Bernt Chippewa Falls, Wis. 
Dahlby, Martin Hillsboro, N. D. 
Erickson, Mike R. 4„ Box 42, Duluth, Minn. 
Esbjornson, Peter Leeds, N. D. 
Granum, Haaken : .Albert Lea, Minn. 
Granum, Ludvig Albert Lea, Minn. 
Hanson, Mrs. Christ R. 2, Hawley, Minn. 
Jesnes, Lars C 2075 Temple Court, Minneapolis, Minn. 
Johnson, Jens R. 5, Pelican Rapids, Minn. 
Johnson, Karl Deer Park, Wis. 
Kylstad, J. M Englevale, N. D. 
Lund, Bjarne Tolna, N. I>. 
Mikelson, Borre Buxton, N. D. 
Peterson, Mrs. Ole Albert Lea, Minn. 
Stenbakken, John H '- Audubon, Minn. 
Stenbakken, Knut H Audubon, Minn. 
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Wold, Bernt Thief River Falls, Minn. 
Wold, Mrs. C. B Englevale, N. D. 

HELGE0EN. 
Nyhus, Ole Berwick, N. D. 
Olson, Frantz • Cambridge, Wis. 
Olson, Hagbardt R. 2, Norwich, N. D. 

GJpVIK. 
Anderson, Mrs. Anna M Portland, N. D. 
Anderson, Miss Gudrun Portland, N. D. 
Anderson, John "... Portland, N. D. 
Andresen, ThOrsten 126 14th Ave. No., Seattle, Wash. 
Bakken, Emil Brandt, S. D. 
Brusven, Mathias R. 3, Rothsay, Minn. 
Elton, O. M New Richland, Minn. 
Grimsby, Oscar Beloit, Wis. 
Halvorson, Hans Turtle Lake, Wis. 
Hoe], Harald 615 Cuse St., St. Paul, Minn. 
Jacobson, Miss Bertha McHenry, N. D. 
Jacobson, O. T Colfax, Wis 
Johnson, Ole Arland, Wis. 
Lee, N. A Colfax, Wis. 
Lund, Hans H Colfax, Wis. 
Miller ,Peter Arland, Wis. 
Newgard, A. J New Richland, Minn. 
Newgard, August La Crosse, Wis. 
Nilson, Peder Deerfield, Wis. 
Nilson, Mrs. Peder Deerfleld, Wis. 
Pederson, Mauritz Henning, Minn. 
Pederson, Gilbert Whitehall, Wis. 
Pederson, Mrs. Gilbert Whitehall, Wis. 
Ronning, Martin E Lignite, N. D. 
Ronning, Mrs. Martin E Lignite, N. D. 
Skonnord, Reidar Minneapolis, Minn. 
Skonnord, Thor. H Minnesota Transfer, Minn. 
Skonnord, Mrs. Valborg Minnesota Transfer, Minn. 
Sonyson, Mrs. E. C 1805 10th Ave. S-, Minneapolis, Minn. 
Stixrud, Mrs. T. M Litchfield, N. D. 
Stokke, Gustav Thief River Falls, Minn. 
Sveen, Half dan Hudson, Wis. 
Tande, B. O Aneta, Wis. 
Tommeraasen, Anton Grand Meadow, Minn. 
Tommeraasen, Oscar Benson, Minn. 
Williams, Jens P .- Litchfield, Minn. 
Wohl, H. M Jessie, N. D. 

HAMAR. 
Amundsen, P. C - Amery, Wis. 
Anderson, Anton R. 2, Hendricks, Minn. 
Antonsen, Anton Wendel, Minn. 
Bakkerud, Thorleif ....113 Washington Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Borgerson, Sigurd Chicago, 111. 
Becken, Carl Kenyon, Minn. 
Becken, John J 2323 Irving Ave. N., Minneapolis, Minn. 
Becken, Wm. J 2323 Irving Ave. N„ Minneapolis, Minn. 
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Becken,. Paul J 2323 Irving Ave. N., Minneapolis, Minn. 
Borg, Peter Ruso, N. D. 
Brandon, H. A Summit, S. D. 
Dalby, Christ Phoenix Bldg., Minneapolis, Minn. 
Elton, M Carrington, N. D. 
Ericson, August 2310 Logan Ave., Minneapolis, Minn. 
Ericson, Otto C 32 Wabash Ave., Chicago, 111. 
Gaarder, Albert 113 Washington Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Gaarder, Miss Christine.113 Washington Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Hanson, Peter Stoughton, Wis. 
Hasund, Mrs. H. N 2450 Southport Ave.,-Chicago, III. 
Haugen, Henry Sisseton, S. D. 
Holmlund, Osear Onalaska, Wis. 
Holseth, Andreas -.921 Queens Ave. No., Minneapolis, Minn. 
Holter, John 610 22nd Ave. No., Minneapolis, Minn. 
Ihle, Hans L 1342 Edgerton, St. Paul, Minn. 
Jenson, Carl Rothsay, Minn. 
Jenson, Oscar Rothsay, Minn. 
Johanson, Christian 220 Lowry Ave. N. E., Minneapolis, Minn. 
Johanson, Mrs. Marie 921 27th Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Johnson, Chris Kandiyohi, Minn. 
Johnson, Miss Marie 2323 Irving Ave. No., Minneapolis, Minn. 
Larson, Martinus Elbow Lake, Minn. 
L0ken, Miss Emma 1404 Humbolt Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Martinson, Sigurd ' Church Ferry, N. D. 
Mickelson, Magnus Westby, Wis. 
Mikelson, Allen 2509 Irving Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Nordale, A. J Box 653, Fargo, N. D. 
Norseng, Martin River Falls, Wis. 
Norseng, Mrs. M River Falls, Wis. 
Nyberg, John 2411 Aldrich Ave. N.,.Minneapolis, Minn. 
Nysted, Syvert Bradula, N. D. 
Olson, Christ 1918 7th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Opsal, Dr. C. L...'. Red Wing, Minn. 
Opsal, Miss Edna Red Wing, Minn. 
Ostlund, Ole Rothsay, Minn. 
Pederson, P 722 23rd Ave. N., Minneapolis, Minn. 
Peterson, C. F Bison, S. D. 
Peterson, Kristian Box 80, Clairmont, N. H. 
Platou, L. S., Dr Valley City, N. D. 
Sahlie, Louis Wheeler, Wis. 
Sundeaard, Mrs. O. J 1145 Edgerton, St. Paul, Minn. 
Synstad, Adolph 1662 St. Anthony, St. Paul, Minn. 
Wold, Bernt - Thief River Falls, Wis. 

LILLEHAMMER. 
Aasen, Hans Portland, N. D. 
Christianson, Mrs. Karen Niagara, N. D. 
Christie, Ingwold Waukegan, 111. 
Christie, Mrs. Ingwold Waukegan, 111. 
Engh, P. B McCanna, N. D. 
Evenson, Peter 707 7th St., S., Minneapolis, Minn. 
Hagen, Ole A Brookings, S. D. 
Hanson, Anton R. 2, Box 51, Farwell, Minn. 
Kolstead, Mrs. Annette O Butte, Montana. 
Krogstie, Mrs. Ottilie 4213 Erwing St., Minneapolis, Minn. 
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Miller, John O Elbow Lake, Minn. 
Olsen, Mrs. Severine 314 Jackson, N. E., Minneapolis, Minn. 
Peterson, Hans, Abercrombie, N. D. 
Ravneberg, Edward Portland, N. D. 
Rude, John 1500 Monroe, N. E., Minneapolis, Minn 
Rustad, Johan Kindred, N. D. 
Skrukkerud, Gulbrand Star Prairie, Wis. 
Torp, Jens 19. 5th St., N. E., Minneapolis,Minn. 

L0ITEN. 
Berg, Lauritz O Colfax, Wis. 
Bjerke, Nils P R. 1, Nome, N. D. 
Bjerke, Mrs. Nils P ; R, 1, Nome, N. D. 
Bjerke, Peter J Detroit, Minn. 
Ellison, Peter Finley, N. D. 
Erickson, Louis Carlbau, Minn. 
Grue, Mrs. Eline .Halley, Minn. 
Halvorson, Henry M • • • • Wanamingo, Minn. 
Hammer, L. N Galesville, Wis. 
Hammer, Mathias N Galesville, Wis. 
Hjermstad, C. F ". Red Wing, Minn. 
Hjermstad, C. O Oak & Fifth. Sts., Portland, Ore. 
Hjermstad, Lars Reodor Chippewa Falls, Wis. 
Hjermstad, Otto P. K \ Chippewa Falls, Wis. 
Hjermstad, Harald Trygve Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Lars Bjarne Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Sigurd Lenvik '.. .• Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Miss Nora Cordelia : -. Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Miss Solveig Marie Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Carl F., Jr Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Miss Sigrid Borghild Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Otto O. T. Red Wing, Minn. 
Hoff, A. T Ashby, Minn. 
Hoff, Gulbrand T Ashby, Minn. 
Johnson, Miss Christine 2429 27th Ave., Minneapolis, Minn., 
Kvisgaard, Pastor Olaf Ellsworth, Wis. 
Libak, Miss Anna Nome, S. D. 
Libak, Hans Nome, S. D. 
Libak, Martin Nome, S. D. 
Lund, Peter New Home, N. D. 
Melby, Ansten L R. 5, Pelican Rapids, Minn. 
Moe, Carl Nome, S. D. 
Nygaard, Jens Edinburgh, N. D. 
Olson, Oscar Boyceville, Wis. 
Oppegaard, Hans Daisy, N. D. 
Ostbye, Otto E • Elbow Lake, Minn. 
Pederson, Nils Galesville, Wis. 
Rohne, 0. G Milton, N. D. 
Rommen, Henry 2614 Berry Ave., Chicago, 111. 
Roko, Morris 0 5 Court Lane, Concord, Mass. 
Sveen, Johan K Minot, N. D. 
Synstad, Andreas Toronto, S. D. 
Thorpe, Andrew A Chippewa Falls. Wis. 
Westgaard, A Toronto, S. D. 
Westgaard, Ole Astoria, S. D. 
Westgaard, Ole H Toronto, S. D. 
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NES. 
Ajer, Andrew J Boyceville, Wis. 
Anderson, B. C Wild Rice, N. D. 
Anderson, Mrs. Marie Josephine Rutland, N. D. 
Antonsen, Mrs. Aleta Wendel, Minn. 
Anderson, Mons Deerfield, Wis. 
Anderson, Mrs. Mons Deerfield, Wis. 
Berg, Nils J Christine, N. D. 
Bergquist, Mrs. C Jamestown, N. D. 
Bredesen, Christian Scarville, la. 
Bredesen, Ole Scarville, la. 
Bredesen, Mrs. Ole Scarville, la. 
Bredvold, Martin Springfield, Minn. 
Browold, Hans W 3229 Park Ave., Minneapolis, Minn. 
Callum, Frank -. Sioux City, la. 
Christianson, Christian Canby, Minn. 
Christianson, Even Cedar Lake, Minn. 
Christianson, John Toronto, S. D. 
Christianspn, Ole Man ville, N. D. 
Eeg, Even Deerfield, Wis. 
Eeg, Mrs. Even Deerfield, Wis. 
Engelstad, Adolph H Stoughton, Wis. 
Engelstad, Anders L Stoughton, Wis. 
Engelstad, Alvin F Deerfield, Wis. 
Engelstad, Bendie F ; . . . Deerfield, Wis. 
Engelstad, Frantz L Deerfield, Wis. 
Engelstad, Mrs. Frantz L .' Deerfield, Wis. 
Engelstad, Fred F : Deerfield, Wis. 
Engelstad, Peter Deerfield, Wis. 
Engelstad, Ludvig F Deerfield, Wis. 
Fossum, Peter Box 246, Canton, S. D. 
Frydenberg, C. C Lofton, S. D. 
Frydenlund, A De Forest, Wis. 
Frydenlund, Mrs. A De Forest, Wis. 
Frydenlund, Martin Sun Prairie, 'Wis. 
Frydenlund, Mrs. Martin' Sun Prairie, Wis. 
Gaalaas, Peter Stillwater, Minn. 
Gjermundsen, Christ Stoughton, Wis. 
Gjestvang, Peter ". 2627 2Sth St. E., Minneapolis, Minn. 
Gjestvang, Mrs. Peter 2627 28th St. E., Minneapolis, Minn. 
Gjestvang, Thore Johanson Osseo, Wis. 
Gjestvang, Mrs." Thore Johanson Osseo, Wis. 
Gjovig, Even E Nome, N. D. 
Grefsheim, Ole N Sharon, S. D. 
Hanson, Christian S Lignite, N. D. 
Hanson, Mrs. Christian S: Lignite, N. D. 
Hanson, G. S Harrisburg, S. D. 
Hanson, Andrew Gary, S. D. 
Hanson, Frank Gary, S. D. 
Hanson, Olaf Gary, S. D. 
Hanson, Theo Gary, S. D. 
Hanson, Simon Baltic, S. D. 
Hanson, Simon B Baltic, S. D. 
Haug, Ole Marvin, S. D. 
Helseth, Mons Bowdon, N. D. 
Herberg, H. P R. 2, Wheelock, N. D. 
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Herstad, Syverx Lavina, Mont. 
Hoel, Mathias Deerfield, Wis. 
Hoel, Mrs. Mathias Deerfield, Wis. 
Holvelsrud, John J Canton, S. D. 
Hovelsrud, Martin Canton, S. D. 
Hulberg, C. T Whitehall, Wis. 
Hulberg, Ed. T R. 3, Osseo, Wis. 
Hulberg, Gilbert R. 3, Osseo, Wis. 
Hulberg, Thos. T R. 3, Osseo, Wis. 
Husie, John Penn, N. D. 
Jensen, Johan "..... R. 1, Brandt, N. -D. 
Jenson, John O Sharon, N. D. 
Jenson, Mrs. John O Sharon, N. D. -
Jevne, Mrs. Gilbert 904 Minnehaha, Minneapolis, Minn. 
Johanson, Martin Canby, Minn. 
Johnson, Mrs. Agnete Sharon, N. D. 
Johnson, Mrs. Constanse Yellowstone Park, Wyo. 
Just, Mrs. Marie 1912 14th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Kristianson, John Cambridge, Wis. 
Kristianson, Mrs. John Cambridge, Wis. 
Kristianson, Carl Stoughton, Wis. 
Kristianson, Lars Stoughton, Wis. 
Karlstad, Hans M Brookings, S. D. 
Knatterud, Theo Cheyenne, N. D. 
Larson, Ole R Canby, Minn. 
Lee, A. E Springfield, Minn. 
Lee, L. C Chippewa Falls, Wis. 
Lee, John C Volga, S. D. 
Lien, I. M - Benson, Minn. 
Lien, Mrs. I. M Benson, Minn. 
Mahlum, Mons Brainerd, Minn. 
Mahlum, Mrs. Mons Brainerd, Minn. 
Malom, P. P Fingal, N. D. 
Matheson, Mrs. J 734 6th St., St. Paul, Minn. 
Myhra, A. J Fargo, N. D. 
Nettum, Gilbert A Osseo, Wis. 
Nyland, Andrew Deerfield, Wis. 
Nyland, Mrs. Andrew .- '. Deerfield, Wis. 
Olsen, Mrs. Martin De Forest, Wis. 
Olson, Hans E Newark, 111. 
Odegaard, Albert R. 5, Brookings, S. D. 
Odegaard, Cornelius Canton, S. D. 
Olstad, John Deerfield, Wis. 
Olstad, Mrs. John Deerfield, Wis. 
Osterberg, Alfred Stoughton, Wis. 
Ousthol, Anders Cottage Grove, Wis. 
Pederson, George Deerfield, Wis. 
Pederson, Carl Fairview, S. D. 
Peterson, F. M. O , Renner, S. D. 
Peterson, Martin Dexter, Minn. 
Pederson, Hagbart .Hudson, S. D. 
Rohr, Mrs. And Devils Lake, N. D. 
Simonson, Anders Cambridge, Wis. 
Simonson, Mrs. Anders Cambridge, Wis. 
Skovly, Martin : Brandt, N. D. 
Solberg, P Laurel Ave. S., Merriam Park, Minn. 
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Solberg, Mrs. P Laurel Ave. S., Merriam Park, Minn. 
Solvsberg, Gunner R. 2, Balaton, Minn. 
Solvesberg, Carl Sharon, N. D. 
Solvesberg, S. J Balaton, Minn. 
S0berg, Andrew Deerfield, Wis. 
S0berg, Mrs. Andrew Deerfield, Wis. 
Stensby, Bernt J Osseo, Wis. 
Stifferud, Peter Edgerton, Wis. 
Sveen, Olivius B Leland, la. 
Syberingson, Christ Church Ferry, N. D. 
Syverson, Carl -. Church Ferry, N. D. 
Thorson, Nick Cheyenne, N. D. 
Thoresen, Mathias Durand, Wis. 

RINGSAKER. 
Amb, Carl ;.- Portland, N. D. 
Amb., Lars, E Hannaford, N. D. 
Anderson, Anton Montevideo, Minn. 
Anderson, Hans Canton, S. D. 
Anderson, Mrs. Mina • Hendricks, Minn. 
Anderson, Mrs. Pauline 4137 Dupont Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Bangsberg, John 610 Mill St., La Crosse, Wis. 
Bangsberg, Mrs. John 610 Mill St., La Crosse, Wis. 
Bergseng, Hans A 44 Washington Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Bergseng, Ole New Richmond, Wis. 
Bordseth, Even Galesville, Wis. 
Bogstie, T. O Brookings, S. D. 
Brekke, Martinus Renville, Minn. 
Bye, Nels Brandon, Minn. 
Carlson, (f. Valberg) Mrs. Marie, Leonard, N. D. 
Christianson, Chris. ..". Rothsay, Minn. 
Christianson, Claud Rothsay, "Minn. 
Christianson, Idius Gully, Minn. 
Christianson, Lars Fargo, N. D. 
Dahl, H. M Seneca, S. D. 
Dahlby, Hans O Belgrade, Minn. 
Dose, Mrs. Jennie S 857 Carroll St., St. Paul, Minn. 
Engstad, Dr. Johs. E 1790 Irving Ave. S.r Minneapolis, Minn. 
Emerson, L. A Toronto, S. D. 
Emerson, B Toronto, S. D. 
Evanson, A Rugby, N. IX 
Evenson, Thos 1052 N. California Ave., Chicago, III. 
Evenson, Ole Holman, Wis. 
Falkenberg, Kristian Walla Walla, Wash. 
Fjelstad, Dr. C. A Red Wing, Minn. 
Gangestad, Mrs 2327 17th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Gilbertson, Haagen Montevideo, Minn. 
Gunderson, Thore Canton, S. D. 
Hagelund, Miss Olga Yellowstone Park, Wyo. 
Hagen, Andrew O Buffalo Cape, S.D. 
Hagen, John Bisbee, N. D. 
Hagen, Mrs. John Bisbee, N. D. 
Hallum, Mathias T 750 Monroe, N. E-, Minneapolis, Minn. 
Halvorson, Christ R. 1, Montevideo, Minn. 
Halvorsen, Math B R. 1, West Salem, Wis. 
Halvorson, Mrs. Oscar -Benson, Minn. 
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Hansen, Christian -.Diamond, S. D. 
Hansen, Math H Montevideo, Minn. 
Hansen, Ole H Montevideo, Minn. 
Hansen, John C Diamond, S. D. 
•Hanson, Mrs. Julia Montevideo, Minn. 
.Hanson, John *v . .Fingal, N. D. 
Hanson, John Cadott, Wis. 
Hanson, Ole Morris, Minn. 
Hafison, Math Fertile, Minn. 
Harverson, C Maple ; Plain, Minn. 
Haugen, Olaus 325 Monroe, Minneapolis, Minn. 
Hauglie*' John J R. 2, Evansville, Minn. 
Haugled, Miss Martha Stoughton, Wis. 
Hoiby, Iver Kanawha, la. 
Hoiby, Halyqr A Beloit, la. 
Hokenson, Lâ rs Montevideo, Minn. 
Holmen, Lars Volin, S. D. 
Holstad, Mrs. Ole Benson, Minn. 
Hulberg, Chr. M Benson, Minn. 
Ingberg, H. O...': Hendrum, Minn. 
Ingberg, P. O .*, Hendrum, Minn. 
Ingberg, G. T '. Hendrum, Minn. 
Johnson, Chris , Toronto, S. D. 
Johnson, Gunn.ar . . . . . . . r Toronto, S. D. 
Johanson, M 1715 Adams, La Crosse, Wis, 
Johnson, Andrew L..'. R. 3, Osseo, Wis. 
Kindley, B. Q,- . . . . . . ' Killdeer, Dunn Co., N. D. 
Kindley, Miss Huldah Kinder, Dunn .Co., N. D. 
Kindley, John ". La Crosse, Wis. 
Kindley, 0\e 1472 Raymond Ave., St. Paul, Minn. 
Kindley, Mrs. Ole. 1472 Raymond Ave., t. Paul, Minn. 
Kindley, Miss Olga Killdeer.Dunn Co., N.' D. 
Kjos, T. T Holmen, Wis. 
Knudson, Mrs. H..'. McVille, N. D. 
Krogsrud, 'John J Eagle Gorge, Wash. 
t-vekim, L. J. McGregor, N. D. 
Larson, Lars C Donnybrook, N. D. 
Larson, Peder S • A.bercrombie, N. D. 
Larson, Ludvik • Wilson, Wis. 
Larson, Otto Walcott, N. D. 
Lee, Anton 707 25th Ave.W., Minneapolis, Minn. 
Lehne, John O Deer Park, Wis. 
Lien", Miss Clara Benson, Minn. 
Lien, Miss Julia Benson, Minn. 
Lokken, Even Canby, Minn. 
Lunden, Edw. E ' Clear Lake, S. D. 
Lunde, Nils C ••••.••• .Portland, N. D. 
Lunden, L. J ; . - . . . , . . . Toronto, S. D. 
Lynnes, Mrs. Marie s.......... .Rollette, N. D. 
Mathiasen E Pelican Rapids, Minn. 
Mikkelsen, Gilbert Benson, Minn. 
Mikkelsen, H '. ......Toronto, S. D. 
Mikkelsen, M Toronto, S. D. 
Mikkelsen, Mrs. J. - 3534 15th Ave. S-, Minneapolis, Minn. 
Mustad, Hans Deerfield, Wis. 
Mustad, Mrs. Hans .Deerfield, Wis. 
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Moe,̂  Johannes - Pigeon Falls, Wis. 
Nelson, Hans Rushmore, Minn. 
Nilson, Peder , Whitehall, Wis. 
Norman, Ole Clear Lake, S. D. 
Nyborg, Otto H Eau Claire, Wis. 
Ousdahl, Mrs. S 2729 14th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Onsum, L. L ,,..." Pelican Rapids, Minn. 
Odegaard, Ole A R. 5, Brookings, S. D. 
Peterson, O. C '.. Volin, S. D. 
Pederson, Ole Canby, Minn. 
Ringh, M. M Benson, Minn. 
Roberg, lMrs. Netta .,- Toronto, S..- D. 
Rohr, Andrew " Devils Lake, N. D. 
Rustad, P. B Montevideo, Minn. 
Rustad, Mrs. P. B Montevideo, Minn. 
Ryan, Simon S Hamar, N. D. 
Sagen, H. A : Toronto, S. D. 
Sagen, Syver Toronto, S. D. 
Sagen, Ole N , Galesville, Wis 
Sand, Mrs. Bertha Montevideo, Minn. 
Samsdal, P. O Benson, Minn. 
Saugstad, Chris. L •. Grandon, S. D. 
Saugstad, M. A Hitchcock, S. D. 
Saugstad, Mrs. M. A -. Hitchcock, S. D. 
Saugstad, S. A Hitchcock, S. J). 
Skarloken, Simon Toronto, S. D. 
Solberg, L. C : Gary, S. D. 
Sorby, Hans Montevideo, Minn. 
Syverud, M^ L Canton, S. D. 
Simenstad, Gilbert - Benson, Minn. 
Sigstad, Bernt E Attruck; Wis. 
Simondsen, Ole , . . Fosston, Minn. 
Simonson, Simon Deerfield, Wis. 
Simonson, Mrs. Simon Deerfield, Wis. 
Star, Hans, Cottonwood, Minn. 
Star, Martin J Cottonwood. Minn. 
Sveom, Olaf O., , Parshall, N. D, 
Tainde, Ole Northfield, Minn. 
Tande, S. J Aneta, N. D. 
Thronson, J Clear Lake, S. D. 
Vinger, Mrs. Johanne 2521 26th Ave S., Minneapolis, Minn. 
Wettnem, John Estelline, S. D. 
Walstead, Lars T : Milton, N D. 

ROMEDAL. 
Bakken, Miss Inga 601 Washington St N. E., Minneapolis, Minn. 
Bakken, Mikkel Oskar, N. D. 
Berg, Emil Elbow Lake, Minn. 
Berg, Johan Elbow Lake, Minn. 
Berg, Hans .̂.- Ralph, S. D. 
Bjbrnstad, S - Rogers, N. D. 
Bye, Johan- O Hickson, N. D. 
Fjeldstad, Erick .-. 823 16th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Fjeldstad, Frank Carlisle, Minn. 
Hagene, Louis Wilman, Minn. 
Harstad, L. K \ Elbow Lake, Minn. 
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Johanson, Martin Wendel, Minn. 
Larson, H jalmar Wendel, Minn.. 
Larson, Ludvig R. 3, Morris, Minn. 
Libak, Mrs.- Hanna Nome, N. D. 
Lilleberg, Ole O Jackson, Minn. 
Madson, Otto . . . / ...Deerfield, Wis 
Madson, Mrs. Otto ". .Deerfield, Wis. 
Nilsen, Ole -. Volga, S. D. 
Olsen, Christ .-. Sharon, N. D. 
Olson, Ole / Chippewa Falls, Wis. 
OUstad, Harald .• Drummbnd,, Wis. 
Rasniusse'n, Eiriar Fargo, N. D. 
Sande, Jens Elbow Lake, Minn. 
Sether, .O.B....- • Pelican Rapids, Minn. 
Sletvlod, E. A., - Larson, N. D. 
Sletvold-," 8.-" *©. • -.-...-.-..- '. -. : • Elizabeth,. Minn. 
Storhoff,- A. -P. i . . -. Lansboro, Minn. 

STANGE. 
Aim, Lars v 6S6 Iwy St., St. Paul, Minn. 
Aim, Martin .* 686 Iwy St., St. Paul, Minn. 
Aim, Michal .... ' . 686 Iwy St.,' St. Paul, Minn. 
Aim;- Rasmus "Findlayson, Minn. 
Anderson,. O. A Lyle,- Minn. 
Bakke, D. B: .Thief River Falls, Minn. 
Bakke, Lars Thjef River Falls, Minn. 
Bjertnes, Sofus H Geneseo, N. D. 
Datil, 0. A..-:..- . : . . . : : ; v 423 Vine St., Eau Claire, Wis. 
Dillerud, Ahton E.. .< .' Pelican Rapids, Minn. 
Dillerud, Emil _ Antelope, Mont. 
Dillerud, G. E R. 3, Maddock, N. D. 
Dillerud, Mrs. G. E R. 3; Maddock; N. D'. 
Dillerud, Ole E Larson, N. D. 
Douglas, Mrs. Marie - R. 1, Backer, Minn. 
Elton, Ole '. Carrington, N. D. 
Erickson, E. C Forest' Service, Portland, Ore. 
Foss, Anton Larson R. 4, Rothsay, Minn. 
Frisnolm, A. J Montevideo, Minn. 
Frydendal, Lars 118 W. George St., St. Paul, Minn. 
Fjelsom, John Binget, Sask., Canada 
Granrud, Even E....- Pelican Rapids, Minn. 
GJ-anrud, Ole E Pelican Rapids, Minn. 
GJ-ndal, Mikal J R. 2, Farwell, Minn. 
Gfelhind, C. ..., Constance, Minn. 
l^igen, Christ 2124 7th St. S., Minneapolis, Minn. 
Hagen, Johan 398 Wabasha, St. Paul, Minn. 
Hagen, C. . . . , 796 Hawthorne, St. Paul, Minn. 
H&gen, George, COS Chippewa St., Eau Claire, Wis. 
Hammerstad, "Nils L. Whitehall, Wis. 
Hanson, Ole M Eyreinore, Alta., Canada. 
Haugen Edvard ...- R. 3, Edgerton, Wis. 
Haiaas, Mrs. Edw. F Carrington, N. D. 
Henastad, Ludvig Rocton, Wis. 
Helseth, Even A R. 3, Rothsay, Minn. 
Helseth, Halver R. 3, Rothsay, Minn. 
Helseth, Ole G Pelican Rapids, Minn. 
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Hernstad, M, A -...-. ̂  Montevideo, Minn. 
Hjermstad, H. L Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Arthur 5746 May St., Chicago, 111 
Hjermstad, Pastor H. A. L -•••.•••. Mohall, N. D. 
•Hjermstad, Hjalmar L "...'. Red Wing, Minn. 
Hjermstad, Ingvar Red Wing,, Minn. 
Hjermstad, Idor Red Wing, Minn. 
Holte, M; A Voltaire,;N. D. 
Ihle, John Chippewa Falls, Wis.. 
Johnson, Mrs. Oline 1620 Talman St., Chicago, 111. 
Kaare, Matias R, 3, Cambridge, Wis. 
Lahlum, John P Rothsay, Minn. 
Lahlum, Syberin Wallace City, N. D. 
Maasjo, Johan - Pelican Rapids, Minn. 
Maasjo, Thomas E Pelican Rapids, Minn. 
Maasjo, Ole E Fingal, N, D. 
Martinson, John De Forest, Wis. 
Martinuson, John Pelican Rapids, Minn. 
Mellum, M. A Pelican Rapids, Minn. 
Myhre, Mrs Mina Estherville, la. 
N0dsle, Ole H .' .R. 1, Erhard, Minn. 
Nottestad, Christian Pelican Rapids, Minn. 
Olson, Harald Stoughton, Wis. 
Olson' La'rs, Minriewaukan,N. D. 
Osterhaus, Mrs. Mathilda 1328 Lake St., Chicago, 111. 
Ottestad, M. P Zumbrota, Minn. 
Oustad, K City Hall, Minneapolis, Minn. 
Paulsberg, M. O R. 1, Osseo, Wis. 
Rusten, Ole Brantford, N. D. 
Rogristad, Ole Osseo, Wis. 
Rud, Anton O R. 4, Rothstay, Minn. 
Ryan, Simon S Box 43, Hamar, N. D. 
Sj01ander, C. A Holman, Wis. 
Stolpestad, Dr. H. D 7th and Hope Sts., St. Paul, Minn. 
Stolpestad, Mrs. "Tolihe..; 445 Wheeler Ave., St. Paul, Minn. 
Togstad, Ed R. 3, Maddock, N. D. 
Trosvig, John L Lightfoot, Va. 
Vasaasen, O. K R. 1, Erhard, Minn. 
Wick, Richard 1219 Adams St., Minneapolis, Minn. 
Wick, Mrs. Richard 1219 Adams St., Minneapolis, Minn. 
Wolla, E. C Benson, Minn. 

TOTEN. 
Anderson, Adolph Walcott, N. D. 
Annecstad, Magnus Comstock, Minn. 
Atlungstad, Hans Turtle Lake, Wis. 
Bagstad, T. A Adams, Minn. 
Bagstad, Alex Yankton, S. D. 
Bagstad, Mrs. Clara .- Volin, S. D. 
Berg, Adolph Red Wing, Minn. 
Bjerke, Helfred; A Portland, N. D. 
Dahl, Mrs. Emil 818 E. 18th St., Minneapolis, Minn. 
Dyste, A. N? 800 22d Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Dyste, Nils -. -.3212 4th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Dyste, G. M Forman, N. D. 
Fjerkenstad, Anton P Van Hoot, N. D. 
Fjerkenstad, John . . . \ R. 5, Boyd, Minn. 
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Grevsrud, Miss Johanna 3601 Longfellow, Minneapolis, Minn. 
Grevsrud, Miss Sophie 3601 Longfellow, Minneapolis, Minn. 
Gryttenholm, Sigurd , La Crosse, Wis. 
Gullicksen, Alfred R. 6, Chippewa' Falls, Wis. 
Glemmestad, M Tyler, Minn. 
Gunderson, -Nels Valley City, N. D. 
Hanswold, Albert Walcott, N. D. 
Hanswold, A. K Walcott, N. D. 
Helgestad, Haral Eau Claire, Wis. 
Holl,- Hans Forman, N. D. 
Jensen, Agaton R. 6, Chippewa Falls, Wis. 
Johnson, Haaken 1022 Harmon Place, Minneapolis, Minn. 
Johnson, Tollef Red Wing, Minn 
Johnson, Julius Heimdal, N. D. 
Kalrustad, Peter .. -. Fargo, N. D. 
Myrvold, Peter Fargo, N. D. 
Narum, Mrs. Marie 1726 Elliot Ave., Minneapolis,- Minn. 
Nymon, Mrs. Karine S. F. R. 2, Box 119, Minneapolis, Minn. 
Notteby, Ervin Oakdale Farm, Excelsior, Minn. 
Overn, Ole St.. Peter, Minn. 
Paulson, Martin Montevideo, Minn. 
Sagvold, Olaf Hartland, Minn. 
Sater, Martin Toronto, S. D. 
Skramstad, Ole Montevideo, Minn. 
Solberg, Lewis L Whitehall, Wis. 
Sulestad, Olaus Canton, S. D. 
Wigness, Oscar Heimdal, N. D. 

VANG. 
Bakken, Martin Benson, Minn. 
Bakkewold, Emil 2550 Nicollet, Minneapolis, Minn. 
Brenden, Olaf R. 3, Sheyenne Falls, N. D. 
Christoffersen, John .' Fingal, N. D. 
Dahl, Christian Elbow Lake, Minn. 
Dahl, Mrs. Christian Elbow Lake, Minn. 
Dahl, Christian 2910 Diverse Ave., Chicago, III. 
Dahl, C O Baldwin, Wis. 
Diesen, Lars Buchanan, Sask., Canada. 
Engelstad, P Thief River Falls, Minn. 
Evenson, Miss Ragna 3000 Park Ave., Minneapolis, Minn. 
Gillie, H. O Jackson, Minn. 
Gillie, Olaf Jackson, Minn. 
Haatvedt, Mrs. O Butterfield, Minn. 
Hagen, T. J Sharon, N. D. 
Harstad, Mrs. Elise Elbow Lake, Minn. 
Johanson, Mrs. Anna 3728 N. Monticello, Chicago, III. 
Johanson, Mrs. Martin Wendel, Minn. 
Lehne, John O Deer Park, Wis. 
Lien, Mrs Strum, Wis. 
Melby, Pastor O. A New Richland, Minn. 
Monson, John R. 3, Christine, N. D. 
Nilsen, Alfred Cotton, Minn. 
Nilsen, Helge Ruthon, Minn. 
Pederson, Bernt •.. Norman, Minn. 
Pederson, Palmer R. 1, Langford, S. D. 
Rohne, Ole G Edinburg, N. D. 
Stafseng, Olaf ( N Wendel, Minn. 
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Watnebryhn, Gust Gulley, Minn. 
Wold, C. B Englevale, N. D. 
Wold, Martin M.. 91S E. 36th ,St., Minneapolis, Minn. 

VARDAL. 
Aas, Bernt .Deerfield, Wis. 
Aas, Mrs. Bernt Deerfield, Wis. , 
Akersven, C. M _ .Leeds, N. J). 
Anderson, Carl Beloit, Wis-: 
Berg, Hans Niagara, N. D. 
Brusven, Anton M R. 3, Rothsay, Minn. 
Brusvenr Matias H R. 3, Rothsay, Minn." 
Borstad, B. L. Spokane, Wash. 
.Borstadj Lars Bruce,<S. D. 
Casberg, Andreas Toronto, S„ D? 
Casberg, H. H Toronto', S. -D. 

- Casberg,- M. H ^ Toronto, "S. X». 
Dahl, David 0 807 Will St., Waseca, Minn. 
Dedrickson, Martin Deronda, Wis 
Folingstad, Ole * Zumbrota, Minn. 
Fossum, Peder '. Belview, Minn. 
Frydenlund, John * R. 3, Albert Lea, Minn* 
Goserud, John Sturgeon Bay; Wis. 
Goserud, Thorwald ..... .•....-. ...•.-.• -.•.....-......... .Sturgeon Bay, Wis*.-
Ha'ugum, Carl ^ -.-.-. Portland-," N: D. 
Haugum, Pastor,J. .C.. Auburndale, Wis.-
Hansen, Lauritz .. Deerfield,-Wis. 
Hansen, Mrs. L Deerfield, Wis. 
Holman, Iver H - Detroit, Minn. 
Ilstrup, Mrs. Tina.... % 3024 Irving Ave., Minneapolis, Minn. 
Kolberg, August .... ' Toronto, S. D. 
Lund, M. T Nesheim, Sask,, Canada 
Mustad, John Binford, N° D. 
Napstad, Carl , Portland, N. D. 
Norland, Fetter Pigeon Falls, Wis. 
Norland, Mrs. P • Pigeon Falls, Wis. 
Olstad, Hans P R, 3, Albert Lea, Minn. 
Overley, Mrs. C. M Albert Lea, Minn.-
Owen, Mrs. A Sawyer, Wis. 
Peterson, Ole R. 3, Albert Lea, Minn,. 
Peterson, P. O R. 1, South Range, Wis'. 
Ramynke, C. H Toronto, S. D. 
Ringstad, Thor Aneta, N. D. 
Roe, Otto E Boyceville, Wis. 
Sanderson, Mrs. Oscar, R. 4, Albert Lea, Minn. 
Schjenken, N. J Belview, Minn. 
Skjerven, Magnus Plaza, N. D. 
Skjerven, Ole Plaza* N. D. 
Skonhovd, M. O R. 4, Ceriterville, S.D. 
Skorstad, John .--.,. 3116 17th Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Stenby, Pastor, M. J3 Clear Lake, Iowa 
Stokke, Alex^C ".. .v 1629 Central Ave., Minneapois, Minn. 
Tande, Borre Aneta, N.. D. 
Wald, Nils H Jud, N. D. 
Wildaasen, Ivar Portland, N. D. 
Weideman, Anton . . . . , .- Belview, Minn. 

B89092839257A 
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VELDRE. 
Burkee, B. E Saint Hilaire, Minn. 
Hovelsrud, J. E R. 3, Box 33, Blair, Wis. 
Evenson, (Elvsveen), Tollof Bracket, N. D. 
Hanson, Christ R. No. 2, Hawley, Minn. 
Helstad, Bernt Finley, N. D. 
Helstad, Mathias Finlev, N. D. 
Hilstad, M. O .-. Finley, N. D. 
Jacobson, Albert Bracket, N. D. 
Jacobson, Martin -. Bracket, N. D. 
Jenson, Peder H Holmen, Wis. 
Johnson, Even 315 Summit, Albert Lea, Minn. 
Nerhagen, John Morris, Minn. 
Tollefson, Anton . , Bracket, N. D. 

Berg, August 
Mikkelson, John , 
Pederson, Nels Galesville, Wis. 
Ramseth, Ole O 
Thompson, Thos *". 
Thronson, Anton Leal, N. D. 

Disse sidste er indmeldte ved m0det i Fargo og i al den hast og 
sjau, som f01ger_ med ved disse anledninger, blev det for disse blot 
nedtegnet navn. Vedkommende selv, eller folk som maatte kjende 
dem, bedes. godhedsfuldt underrette sekretasren, caa adressen kan 
blive fuldstsendig. 

Der er fra sekretrarens side lagt meget arbeide paa at faa med-
lemslisten rigtig med navne og adresser, men rimeligvis har der allige-
vel indsneget sig nogle feil. Hvor saa er tilfseldet, bede.g vedkommende 
at underrette sekretasren herom. 

X 
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I n d h o l d . 

Side 
Grupper af medlemmer 2 
Mj0senlagets embedsmEend 3 
M0det i Chippewa Falls : 4 
Forord, Komiteen 5 
Til Mj0senlagets medlemmer, formanden 6 
Mj0senlagets aarsm0de i Fargo, sekretaeren - 9 
"Hvad skal det vsere til?" Pastor O. A. Kvisgaard 16 
"Gamle venner" 21 
Vor Norgesreise, Mr. og Mrs. M. Norseng 23 
Skildringer fra "Norske Storgaarde"— 

Eidsvold. verk - >.. 31 
Storhamar - 39 
Tjerne .- 46 
Hovinsholm '51 
Grefsheim 58 

"Barndomsminder". Digt. John Bangsberg 64 
Mekal Gr0ndal .- 66 
Johannes Nyborg 67 
Mrs. John Hanson ." 68 
A. A. Sagen t .-. 70 
Fra Hawaii '71 
Norsk 0rret med briller paa. Ved M.N 73 
Brudstykker fra forhenv—rende statsraad, Hr. Nils Hertzbergs: 

"Minder fra min skolemestertid" 76 
Det gamle Hammer 90 
Skiftebrev fra aaret 1740 j, 92 
Paa reise 93 
Norges h0ifjeld og turisttrafiken. Ingeni0r Horn 97 
En omgangsskole i 1802. Kr. Janson 104 
Saugstad-Farmen 110 
Byen, hvor vi skal trseffes i juni. Ved sekretaaren, Otto P. K. 

Hjermstad ; HI 
Medlemsf ortegnelse 117 

6 ^ 0 ^ 2 6 3 ^ 2 5 7 
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