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Artikkel 1

med sin fisk til Bergenshus.
I folketellingen for 1665 er
nevnt tre oppsittere, nemlig:
den 79 år gamle Peder Ivan
sen, den 33 år gamle Joen Da
vjdzen og den 40 år gamle
Henning Davidsen, samt dren
gen Johannes Olsen.
Omkring år 1700 bodde føl
gende på stedet: Joen David
sen, som er nevnt før og had
de tre sønner, Jørgen, Peder

Den første oppsitter som
finnes nevnt på stedet er Hal
le på Liding, som måtte svare
en avgift til Bergenhus len på
en halv våg fisk etter hva
gamle regnskaper forteller.
Videre er nevnt i samme regn
skap Per Monsen på Liding
og Airne Olsen på Liding, som
også hver måtte svare en av
gift på en halv våg fisk.
Det ser ut som «søringan»
også den gang hadde et visst
tak på oss her nord, og det
var nok sikkert ikke med gle
de at de tre oppsitterne på
Løding dengang punget ut
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og Jens. Videre var det Joen
Mikkelsen som hadde sønnen
Hans. Så var det Hans Abel
sen og Nils Hansen.
Som man ser av denne opp
regning var det bare mennene
som fantes verdige å bli ned
skrevet i folketellingen den
gang, og det var nok et ad
skillig mere utpreget manns
samfunn man den gang levet i.
Så har vi den folketelling
som ble utarbeidet omkring
1750 under biskop Friis i an
ledning innførelse av konfir
masjonen. Denne er adskillig
mere fyldig og tar med alle på
de enkelte garder og nevner
også i hvilken grad de er lese
dyktige og ellers er i sin opp
førsel.
På stedet her er nevnt følgende
Størker Knudsen som var
gift med Ingebor Mortensdat
ter og hadde den 19 år gamle
datteren Synøve, som' senere
ble gift med Jon Danielsen i
Vatnet. Om henne berettes det
at hun kunne lese i en bok,
kunne sin «cateches» og 3 Da
vidsalmer utenad
og hadde
ellers en skikkelig fremferd.
Så er det nevnt Hans Knud
sen som var gift med Berit

Sjette familie var Hans Ol
sen og hustru, Grete Olsdat
ter, som ikke hadde barn. En
delig var det Ole Andersen og
hustru, Åsel Friederichsdat
ter, og deres barn, Anders og
Lisbet. Lisbet ble gift på
Skålbones og er stammor for
Julius Skålbones. Anders flyt
tet til Valosen, og. fra ham
nedstammer den landskjente
komponisten Fridthjov An
derssen, Bodø.
På denne gården bodde og
så legdekallen Jakob Johan
sen og hans kone, Marie Pare
lia Steen.

Den første familie som er
nevnt er Aron Hermansen og
hans hustru, Ane Jensdåtter,
som hadde barna Per, Ane og
Johanna.
Neste familie var Herman
Olsen og hans hustru, Lisbet
Jonsdatter, og deres sønn, Ole.
Så var det Peter Joensen og
hans søster, Sara. Hun hadde
en datter, Madsi, som da bare
var 2 år. Det er nevnt at det

Det var således ganske man
ge naboer som bodde her til
å være så langt tilbake i tiden.
Alle er de nevnt som jordbru
kere og fiskere, unntatt den
ene som også var bondelens
mann ved siden av sitt gards
bruk. Lensmannsyrket var vel
ikke så krevende den gang at
det gjorde noe, så bondelens
mannen hadde sikkert god an
ledning å skjøtte sin gard på
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var tre tjenestefolk på går
den.

Jens Joensen var gift med
Dorthe Thomasdatter og had
de barna Karen og Synøve. De
hadde tre tjenestefolk: Ole
Jakobsen, Hans Jeremiassen
og Ranni Andersdatter. Vide
re var det Hans Abrahamsen
og hustru, Maren Østensdat-
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ter, og deres barn, Josef, Lisa
og Elen, samt hustruens sønn
fra før, Johannes Josefsen.
Den siste finner vi nevnt blant
de fem oppsitterne på Løding
i 1838.

Tørresdatter og hadde sønnen
Tørres. Videre enken Ane
Nilsdatter som hadde sønnen
Peder Jensen og døtrene Kir
sti og Ane Jensdatter.
Peder Hansen var gift med
Katrine Jakobsdatter og had
de barna Hans og Maren.
Endelig var det Paul Paul
sen som var gift med Malene
Krestensdatter og hadde bar
na Dorit, Marit, Jøren og Joen.
I folketellingen for 1801
finnes nevnt åtte familier på
tilsammen 40 medlemmer med
stort og smått, og omfattet
også lensmannen i Bodin, som
den gang ble kalt for «bonde
lensmann». Det var den 67
år gamle Per Johansen. Han
var gift med Kirsten Hans
datter og de hadde to sønner:
Johannes og Hans Mejer.

Løding Øvre er en ganske
stor grend ved bunnen av Sal
tenfjorden. Den strekker seg
nord-østover mellom Vatn
vatnet og Vågfjellet
helt
mot Almeningen ved Hegg
moen. I sørøst følger grensen
høydedraget mot Vågan og v.i
dere vestover langs Nakvat
net og Storelva, som renner
gjennom Tørrisdalen og dan
ner grense mot Løding Nedre
før den renner ut i fjorden.
Bebyggelsen liggar på øst
siden av riksveien, og;, de eld- * Wp>
ste garder her er Steinvolden,
Skarpvolden og Kringla, som
også finnes nevnt på kartet.
Terrenget videre nord-østover
langs Vatn-vatnet har ingen
H^HHHH^HII^^HHBHHÉaii
bosetning, men derimot en
rekke hytter som er kommet
til i den senere tid og for det
meste eies av byfolk.
Når den første bosetting kan
ha funnet sted i denne gren
den vet man ikke sikkert, men
der er gjort funn som tyder
på at der alt i jernalderen har
bodd folk her. Det er dog tro
lig at det har vært folk her
lenge før
antagelig på sam
me tid som ellers omkring
fjorden. Gårdene her ligger
jo forholdsvis høyt
så det
kunne godt tilsi bosetting her
lenge før vår tidsregning.
I følge Bodinboka er de eld
ste skriftformer for Løding
helt fra 1400-tallet. Stavemå
Den gamle stua hvor Karl Karlsen bodde.
ten var Lidingar,
senere
Lidingh, Liiding, Lidung og
Lydingh indre og ytre i 1567,
Første ledd i navnet antas
å stamme fra det gammelnor
ske ordet lid, som betyr åp
ning i et gjerde. Det siste ledd
i navnet må bety eng. Nav
net skulle da bety at gården
må ha vært inngjerdet.
Av brukene her er 'nevnt
Skarpvollen, hvor første ledd
kommer av det gammelnorske
skarpr i betydning av skarp
jord. Gården Kringla kommer
av det gammelnorske kringel
i betydning av krets eller ring.
Dette skulle tyde på at det
Opprinnelig kanskje har vært
en rundaktig form på stedet
der.
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LITT OM GAMMEL
TID OG BUSETNING

Gunvald Nikolaisen, Løding-, er alltid i godt humør og med et
skjemtende ord når det høver slik.
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beste måte ved siden av. Men
den gang som nå var han nok
det ytterste ledd på lovens
lange arm, og kontakten mel
lom bønder og samfunn i kan
skje enda større utstrekning
enn nå
dengang da det in
gen kommunale myndigheter
var, og folket var underkastet
de danske konger og tildels
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Postkontoret til Margrete Jeremiassen med utsyn mot farsgården som nå eies av Bernhard Lind.
måtte finne seg i en nokså
vilkårlig behandling av kon
gens leiesvenner.
En av de eldste på stedet,
Karl Karlsen, som nå er død,
kunne fortelle at han var sønn
til Jakob Karlsen og at hans
far igjen, Karl Jakobsen, kom
fra Ustad og senere flyttet til
Hopen. Karl Jakobsen, var
sønn til Jakob Jakobsen på
Ustad, som etter sigende skul
le ha vært bondelensmann en
gang på 1700-tallet. En far
bror av Karl Karisen var Jo
han Carlsen på Fenes, som
var far til Reidar Carlsen, nv
direktør
for Nord-Norges
fondet.
Karl Jakobsen skulle, være
en velstandsmann, og det ble
fortalt at han lånte penger til
Jakob Hansen på Løding mot
hefte i gården. Da Jakob Han
sen ikke kunne ordne sine for
pliktelser ble gården solgt
ved auksjon i 1836 til, Karl
Jakobsen for 150 spesidaler.
Han overdrog den siden til
sønnen, Jakob Karlsen, i 1893.
Etter matrikkelen finner
man at hovedbrukét, som nå
eies av Bernhard Lind, ved
kongelig skjøte av 25/9 1805
ble solgt til Johannes John
sen, som igjen solgte det til
en Hans Fredriksen. I 1837
får så Jéremias Johnsen
Vikan auksjonsskjøte på eien
dommen. Senere eier var Jo
han Petter Johansen og etter
ham
svigersønnen
Johan
Adolf Jeremiassen.
Det var et stort gardsbruk
Johan Adolf hadde. Han drev
også fiskeforretning og had
de posten. Han var en allsidig
interessert mann og også in
teressert i gruvedrift i Hops
fjellet.
Senere var gården en tid
forpaktet bort, etter at R. M.
B. Schjølberg hadde ' kjøpt
den. Han kjøpte samtidig
Heggmoen som også dengang
eides av Johan Adolf. En kort
tid hadde Rolf Kålhus eien
dommen før den omkring 1939
ble solgt til Bernhard Lind
som nå driver gardsbruk i
større stil her sammen med
sønnen, Bernhard. Det er en
større driftsbygning som er
ført opp her og den er vesent
lig basert på kjøttproduksjon.

'

Husene til Bernhard Lind på Løding

sett fra riksveien

Karl Karlsen, Løding, forteller ora gamle dager. —>
Bildet ér tatt i 1959.
Den gamle stuebygningen er
revet og en ny og større stue
bygning er ført i gammeldags
stil
riktig som en herre
gard å se til, og det er det jo
også. /
Bernhard Lind seiv bor i
Bodø, så det blir sønnen som
får bære dagens hete og byr
de, men senior liker nok seiv
å være med av og til
vant
som han er til gårdsarbeide
fra den tid han vokste opp
hos sin far, Gerhard Lind i
Straumvik.
Og aldri liker
han seg bedre enn når han
en fin sommerdag atter kan
prøve seg med hest og slå
maskin —. det er liksom mere
stas med dette enn disse
traktorene som jager avgarde.
På Skarpvollen bodde Did
rik Jakobsen, som kjøpte av
Johan Adolf. Far til Didrik
var Jakob Danielsen som had
de forpaktet gården 'og ; var
gift med Malene fra Vikan;
Senere overtok sønnen, Ja
kob Didriksen. Han var gift
med Kaspara Arntsén fra Vi
kan. Nå er begge disse døde,
og sønnen, Didrik, sitter alene
med gården
et større
gardsbruk med stor og vel
stelt fjøs.
På Kringla bodde i 1838
Nikolai Pettersen som var
sønn til Petter Johnsen. Det
var denne eiendom som Her
man Olsen hadde fått konge
lig skjøte på i 1799 og senere
solgte til Hans Pettersen
Sundby for 60 spesidaler. I
1894 ble eiendommen delt
mellom sønnene, Johan, Mar
tinus og Petter.
Johan sin part er senere
delt mellom sønnene, Gunvald,
Johan og Alfred. Nikolaisen,
som bor i nærheten av hver
andre. Det vil si Gunvald som
vi besøkte for noen år sideri,
har nå flyttet til gamlehjem
met på Seivåg siden konen
løde.
Av eiendommen til Marti
nus ble det solgt til Jakob
Johansen en part og en annen
part gjennom et par mellom
ledd til Martinus Hanser
Begge disse er døde og de

er sønnene som har overtatt.
I den øverste gården her
treffer vi Ingvald Jakobsen,
som nå. er nærmere de åtti år
og bor her sammen med sin
hustru, Alvilde, som er fra
Vesterålen.
Før bodde de lenger nede i
en stue som Johan Olsen se
neré kjøpte og bygde om. Jo
han Olsen er død, og enken,
Mathilde, som nettopp fylte
85 år, sitter alene igjen her.
Ingvalds far, Kristian Ja
kobsen, døde i en alder av 90
år. Han var gift med Hanna
Pedersdatter.
Kristian var
sønn til Jakob Johnsen som

Av Haakon H. Vatne
var født på Løding og døde
i 1900, over 90 år gammel.
Kristian Jakobsen
gikk
méd posten i nærmere 30 år
den lange ruteri helt frem til
Skålbones
tre-fire dager i
uken —: en strekning på over
to mil pluss alle avstikkere.
Men Kristian hadde ikke
ondt av disse turene, han ble
bare friskere av det og levde
et langt liv.
Johannes Josefsen, som er
nevnt som oppsitter i 1838,
hadde en sønn, Ole, som av
religiøse grunner fant det
best å skille seg av med sitt
jordiske gods, og han solgte
sin eiendom til Johan Petter
Johansen, som er nevnt før.
Senere flyttet han som hus
mann til plassen Reitan. Da
han døde, ble enken, Kornelia,
gift med Thomas. De bodde
langt oppe i lia i Bunesåsen,
og var dengang mest kjent
som Thomas og Kornelia på
Reitan. Da konen døde måtte
Thomas på gamlehjemmet,
men der trivdes han ikke
han lengtet hjem ti] Roitan.
Mari' fant ham en dag et
stykke 'fra gamlehjemmet.
Tian hadde begitt seg nå vei
Merri til Perføh
r1 - --ir
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De skulle fa en ny lærer på
skolen, og alle var selvfølgeiig
meget Interesserte. Mads Bilett
og hans trofaste våpendragar,
Even Plassen, Ikke minst. Han
skulle komme med kveldstoget
den neste dagen og foreløbig bo
hos han Markus Bråtan som
skulle hente ham med hest og
slede på stasjonen. Det var al
lerede kommet en del møbler og
annet som han Markus hadde
vært på stasjonen og hentet.
Dette nye i deres tilværelse
var selvfølgelig noe som inter
esserte både Mads og Even, og
det var uunngåelig at de kom
inn på det, da de side om side
ruslet hjemover på ski etter at
skolen var slutt den dagen.
Får håpe det er en kjekk
kar, han nye lærer'n! sa Mads
plutselig.
Ja—a, jeg hørte at han
skulle va?re slik
så'n sprit..
sprit.,. „ å det nå er dem kal
ler det —! kom det fra Even.
Spiritist! lød det ikke uten
en viss stolthet fra Mads over
at han visste det merkelige or
det.
Det er en så'n som tror
på ånder og så'nt noe, har jeg
hørt.
M-m-m-m-m! sa Even tan
kefullt. Han gikk og stirret ned
p& skituppene sine.
Kanskje
vi skulle lage en slags motta
gelse for ham da, så han følte
seg hjemme med det samme han
kom? Det" måtte jo være hyg
gelig for'n.
Assen da.... ? Mads stirret
forbauset på sin venn. Mye rart
hadde de vært ute på sammen.
Men nå forsto han ikke riktig
hvor Even ville hen.
Vi
vi kunne la'n møte en
slik
slik «ånd», når han kom
kjørende i sleden sammen med'n
Markus, fortsatte Even like tan.
kefullt, 'og Mads smilte med ett,
da det gikk opp for ham hvor
vennen ville hen.
Ja, nå er jeg med —! Han
skottet bort på Even.
Har du
tenkt noe nærmere over det, r
hva vi skal foreta oss?
En så'n «ånd» kan det vel
være lett å få i stand, men så
gjelder det å finne den rette
plassen, hvor mottagelsen kan
finne sted! Nå smilte Even og
så, mens han stirret bort på
Mads. Og denne flirte tilbake.
Når var de på bølgelehgde med
hverandre.
La oss ta en tur langs
veien og se om vi finner det
rette stedet, sa Mads ivrig, og
Even var ikke den som lot seg
be to ganger. De fortsatte for
bi bjerken der gårdsveien til
Bilett tok av fra hovedvéien
og fortsatte videre utover til dé
nådde et skogstykke.
,
Midt inne i dette, hvor veien
gjorde en litt brå sving, stan
set Even og ble tankefull stå
ende og betrakte skogen på beg
ge sidene. Så nikket han og sa
tankefullt:
Her tror jeg det vil passe
bra, Mads. Den telefonstolpen
der står helt fint til!
Han slo noen slag fremover
og ble stående og betrakte stol
pen som om han aldri hadde sett
en lignende før. Så skjøv han
skiluen frem i pannen og klødde
seg i nakken.
Hvis vi fester en snor i
stolpen der og i et tre inne i
skauen, så kan vi heise spøkel
set i været. Og når vi har med
oss et langt rør og snakker
gjennom det, så skulle det vel bli
en mottagelse som den nye lævil sette pris på. I tillegg
så er det jo fullmåne, og da
skulle vel det hele bli fint!
Han skottet bort på Mads som
bare nikket taus tilbake. Det
var ikke noe å si til det forsla
get.
Hurtig såtte de kursen: tilbake
igjen. Det var ikke verd å la
dem vente med maten hjemme,
for ikke å få spørsmål om hvor
de hadde vært. Men da de skil
tes ved den store bjerken der
gårdsveien til Bilett tok av fra
hovedveien, hadde de avtalt å
møtes hos' Mads for å lage i
stand «spøkelset».
Tankefull spente Even av seg
skiene ved kjøkkentrammen og
såtte dém opp i en snøfane. Så
ruslet han inn i kjøkkenet, hvor
moren var opptatt med mid
dagsmaten. Hun skottet opp på
klokken på kjøkkenveggen der
han var sovnet hen og med
bibelen i sine hender, for
Thomas var sterkt religiøs.
Der var før flere husmenn
og strandsittere langs sjøen
på nedre side av riksveien. Vi
kan huske Hans i Hauan, som
hadde arbeidet i gruvene på
Hopsfjellet. Så var det Ed
vard Jørgensen og nedenfor
ham Løften, hvor sønnen,
John Løften, sist bodde. Den
siste i rekken var Anton Pe
dersen
eller Anton skoma
ker som vi kalte ham, da vi
som barn pleide å være hos
ham for å få mål av nye sko.
Anton var en vennesæl og ko
selig mann, og det var alltid
hyggelig å slå av en liten
prat med ham.
Svingen, som veien gjør for<bi her, kalles ennå på folke
munne for «Skomakersvin
gen».
Nå er de borte alle de som
bodde her, og husene er også
borte,
det er bare tuftene
i*TJen
med minner etter ti
den som engang var.

n mottagelse
hun sto- rød og varm borte ved
komfyren.
Du er sein i dag, sa hun.
Ja, vi pratet litt sammen
han Mads og jeg, svarte Even.
Jeg skal en tur bort til ham i
ettermiddag.
Men hva de to
skulle foreta seg, unnlot han
klokelig å nevne.
Under middagen satt Even
taus og spiste, og faren stirret
litt undersøkende bort på ham.
Dette var litt ulikt Even som
pleide å snakke om alt mellom
himmel og jordi
Du er ikke dårlig, Even
du er så stille, spurte han til
slutt.
Na?—æi.....! kom det ne
sten distret fra Even.
Det
var bare
bare noe jeg satt
og tenkte på.
Han fortsatte å spise like taus
som da han begynte, og da hån
var ferdig, takket han kort for
maten og ruslet inn i det vesle
kammerset han hadde innenfor
kjøkkenet.
Her trakk han frem en kasse
under sengen og ble et øyeblikk
sittende og stirre tankefull ned
i den, før han begynte å rote
rundt.' Så vidt han visste skulle
han da ha noen saker, her i
skrapkassen som han kunne ha
bruk for.
Ja, der lå et stort nøste med
nylonline som ville, bli mere enn
lang nok for formålet, så vidt
han kunne bedømme på øyemål.
Og der fant han en stor øyen
skrue som ville passe ypperlig
til å feste i hodet på «anden»,
slik at denne kunne gli langs
snoren. De de skulle bruke til
selve «anden», måtte han gå ut
fra at Mads kunne skaffe. Et
langt rør fant de vel på Bilett

øyenskrtten som skal gfl langs
snoren.
Mads betraktet et øyeblikk
sitt verk, før han taus nikket
og begynte & ta tverrstangen
løs igjen.
En lang stund arbeidet de
begge i taushet, og snart hadde
«hodet» tatt form og ble fe
stet på toppen av listen og
øyenskruen satt på plass. Til
fredse betraktet de sitt verk et
øyeblikk, så ble Mads sittende
og stirre tankefull ut i luften
for så uten et ord å reise seg
og forsvinne.
Det varte en stund før Mads
kom tilbake, og Even syntes at
minuttene snek seg avsted som
timer, der han satt og ventet.
Men så dukket Mads endelig
°PP igjen med et smil på lep
pene. Han bar noe hvitt under
ene armen.
Jeg lånte det mest brukte
lakenet jeg fant, sa han kort.
Men om det var med tillatelse
fra «høyere hold», sa han ikke
noe om, og Even unnlot forsik
tig å komme inn på den siden
av saken.
Vi får legge alt sammen
opp på loftet over her, sa Mads
så( da de hadde prøvet lakenet
på «skikkelsen» ,og pekte mot
en luke i taket.
Der oppe får
det ligge i fred til i morgen
kveld.
Mads måtte opp på en kasse
på en stolj før han endelig med
litt besvær fikk lemmen i været
og plasert alle remediene der op
pe. Så la han luken på plass
og hoppet ned på gulvet igjen.
Men røret? spurte Even,
da Mads børstet hendene frie
for kingelvev.
Har jeg allerede liggende

/røtt /wrør itoa? t>* w* kKi'inn - også, ellers så fikk de dra «på
bygda» og prøve å få tak i det.
Da han hadde gjort unna de
forskjellige ting søm hørte til
hans daglige gjøremål på Plas
sen, puttet Even de forskjellige
tingene han hadde funnet frem,
i lommen og fikk på seg pjek
kerten og luen.
:—' Jeg drar bort til han Mads
en tur, sa han til moren, da han
gikk gjennom kjøkkenet, og
denne nikket smilende tilbake.
- Du får ikke bli for lenge
da, var alt hun sa,
men husk
på at det er en dag i morgen
også!
'
Even nikket bare taus, tanke
né var opptatt med det de to
vennene hadde for seg. Utenfor
fikk han skiene opp av snø
fanen de var plasert i, spente
dem på og la i vei. Tankene
streifet skirennet de skulle ha
på skolen om en ukes tid, og
hvor både han og Mads skulle
være med. Det kunne vært artig
å tatt seg en tur bort i Hylli
bakkén hvor sikkert mange av
skolekameratene nå var i ivrig
trening. For det var nå engang
noe ekstra gjildt å kunne bil
skolens bestemann i hopprennet.
Men han skjøv tanken vekk.
Nå var det noe annet både han
og Mads skulle gi. seg i kast
med, og hoppe kunne de gjøre
i overmorgen, når læreren had
de fått sin tilbørlige velkomst.
Han traff Mads inne i det lil
le vérkstedet ved siden av ved
skålen, ivrig opptatt med å fe
ste en litt kort lekte i kors på
en lengere. Den korte skulle væ
re til å spile ut lakenet hele
«skikkelsen»
skulle draperes
med.
Mads nikket kort, da Even
kom inn ,og sto et øyeblikk og
betraktet sitt verk, før han
nikket bort mot en haug med
filler.
Du kan gå i gang med å
lage i stand nodet, sa han kort.
Det ligger et gammelt pute
var der som jeg tenkte kunne
passe til det bruket. Jeg har
hatt det under symaskinen til
mor, slik at det vil få form som
et hode, når det blir fylt til
strekkelig!
Even tok opp nøstet med ny
lonline og øyenskruen han had
de hatt med seg som sine bidrag
til det hele og fortalte kort hva
han hadde ment å bruke tingene
til.
Men,tilføyde han og betrak
tet grunnende «korset» som
Mads hadde laget,
du må
sette den tverrstangen litt len
gere ned, for toppen av den
lange listén må jo gå.tvers gjen
nom hodet, skal vi få festet

ute i vedskjulet, svarte Mads.
Fatter'n lurte visst litt på
hva jeg skulle med det. Men
han sa ikke noe.
Da skulle alt være klappet
og klart for mottagelsen, kom
det fra Even.
La oss ta en
tur bort i Hyllibakken og kan
skje få et par prøvehopp vi og
så.
Ikke lenge etter var de på vei
mot bakken.
Kvelden etter kom med klar,
stjernestrødd himmel, og en
fullmåne som kastet sine strå
ler ned over den hvitkledte jor
den.
Inne i skogholtet hvor de da
gen før hadde valgt ut «åste
det» for mottagelsen, var Even
og Mads ivrig opptatte med ¥or
beredelsene. I et tre inne i sko
gen og i telegrafstolpen oppe
på kanten av landeveien, had
de de festet skruene som skulle
holde nylonlinen, og i telefon
stolpen også en øyenskrue som
hyssingen de hadde med seg et

nøste av, skulle gå gjennom.
Enden av hyssingen var festet
i skruen i «hodet» på «spøkel
set».
Da alt var i orden, gikk Even
opp på landeveien for å se hvor
dan det hele virket, og ennå han
visste om det, støkk det forme
lig i ham, da «spøkelset» med
flagrende gevant kom glidende
opp fra skogdypet og opp mot
den månebelyste veien.
Ja, nå var mottagelseskoml
teen på plass. Mads konfererte
med klokken han hadde fått lå
ne for kvelden av Nils, gårds
gutten. Det manglet ennå et
kvarter til de kunne vente sle
den med han Markus Bråtan
og den nye læreren på tur inn
over igjen. Det var lenge siden
de hadde sett den grå hesten
med
dombjellesilder
foran
bredsleden hans Markus hadde
dratt avsted i retning mot sta
sjonen. Så nå var det altså bare
å vente.
De trampet litt frem og til
bake i veien for å holde var
men.
Tru å den nye lærer'n sier
til denne mottagelsen ? kom det
plutselig
litt tankefullt fra
Even.
Men han er jo så'n
sprit.... så'n som du 5a....!
Spiritist, kom det fra Mads.
Kan du ikke huske det da!
Tause ble de gående frem og
tilbake, mens snøen knirket un
der skosålene. Det tok værre på
å vente enn de hadde tenkt seg.
Det var som om tiden sto stille
for de to, der de travet frem
og tilbake på veien. Oftere og
oftere måtte Mads stanse for å
se på klokken i ' månelyset.
Langviseren trakk seg så lang
somt avsted over skiven at det
mest var som den gjorde nåri
av dem. Men så endelig....!
De stanset begge to så brått
som om de skulle slått hodene
mot en usynlig vegg. Der hørte
de dombjelleklan gi det tjerne.
Som på kommando snudde Even
og styrtet bortover mot veisvin
gen. Herfrå hadde han en god
utsikt og kunne se langt bort
over i det klare måneskinnet.
Mads på sin side bykset over
snøkanten og vadet nedover
gjennom snøen til han nådde
«anden» som hang der på sin
snor. Han måtte tenne omme
lykten han hadde med for å fin
ne snoren han skulle trekke i.
For det var mørkt her nede
mellom trærne
Ikke lenge etter kom Even
byksende tilbake og ble stående
anpusten ved sidén av Mads.
Det. . . . det er gråen hans
Markus Bråtan som kommer!
stammet han. Så famlet han litt
rundt i snøen til han fant det
lange røret som de forlengst
hadde lagt på plass. Nå var
mottagelseskomiteen ferdig til
aksjon.
De sto der begge og lyttet med
halvåpen munn til dombjellesil
deret som hurtig kom nærmere.
Even bøyde seg frem til han
kunne se svingen av veien et
stykke borte.
— Nå kommer de, hvisket han
pluselig, hes av spenning, og
styrtet tilbake til røret og grep
om det. Spenningen var nesten
til å ta og føle på.
Så gled plutselig den flagren
de hvite skikkelsen ut av sko
gens mørke og opp mot den
månebelyste veien, mens en hes
stemme runget gjennom bjelle
silderet:
—• Velkommen f— Velkom
men!
Men fortsettelsen ble litt an
derledes enn de to hadde reg
net med. Det lød et forskrekket
utrop fra sleden, da hesten
plutselig gjorde et byks til si
den ved synet av den flagrende
hvite skikkelsen. Og sleden had
de god fart, da den ble slengt
i snøkanten. Det lød et smell,
da sjekene knakk og sleden vel
tet, og i neste nå var den blak
ke hesten i vilt løp bortover
veien.
Det lød et brøl oppe fra veien,
et hest brøl som fra en tirret
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bjørn. Lyden fikk det. til å gå
kaldt gjennom de to vennene.
Dette var en utgang de to ikke
hadde regnet med. Men de var
ikke ferdige med sjokkene ennå.
Hva i all verden er dette
for påfunn? brølte en stemme,
da de to skikkelsene oppe på
veien kom seg på benene. Og
den stemmen kjente både Mads
og Even bare så altfor vel.
Det var selveste lensmann Er
landsen som hadde veltet med
sleden der oppe! Trøste og bære
hvordan ville dette ende?
Nå kom lensmannens ruvende
skikkelse mot stedet de to ven
nene befant seg, og det fantes
ikke den minste sjanse til å
kunne stikke av. Derfor var det
like godt å hoppe i det som å
krype.
Lensmann Erlandsen stanset
brått da han så de to skikkel
sene som kom dukkende frem
på veien. I det strålende måne
skinnet kjente han dem igjen
med en gang.
Hva i. . . .i all verden betyr
dette, gutter? spurte han.
Skremme hesten så jeg fikk sje
kene knekket?
Vi.... vi skulle lage en
mottagelse! Det var Even som
først fikk målet igjen.
Mottagelse! prustet lens
mannen.
Jomen sa jeg smør.
Og hvorfor skulle dere lage den
ne mottagelsen for meg ?
Han lyttet taus, mens Even
hakkende og stammende fikk
fortalt at det ikke var ham,
men den nye læreren mottagel
sen var tiltenkt,
for han er
sån sprit. . . .sprit. ... .!
Spiritist! kom det fra
Mads som igjen måtte hjelpe
med dette vanskelige ordet.
Vi
vi trodde det var gråen
ha's Markus Bråtan som kom,
tilføyde han så forklarende.
Det var da....! begynte
lensmannen, men stanset, og
alle fire ble stående og lytte. Nå
først så Mads og Even hveni det
var som var sammen med lens
mannen. Det var betjenten, og
de hadde antagelig vært ute i
ett eller annet ærende til et sted,
hvor de ikke kunne bruke bilen.
Bjelleklangen nådde dem fra
det fjerne og ble stadig sterke
re. Og alle fire stirret mot vei
svingen, hvor en ny grå hest
kom til syne, forspendt en bred
slede. I den satt to menn
Markus Bråtan og den nye læ
reren.
t>e to vennene hetnet til. Tenk
om den nye læreren skulle få
høre at de hadde dummet seg
slik ut! Men da sleden hadde

Fembøring i Fauske sentrum.

En fembøring fra den gamle «gode» tiden, kom for et par dager siden fra Sørfold til Fauske,
trukket av Solvik Bilverksteds to servicebiler og ble plasert midlertidig i Fauske sentrum. Som
ventelig kan være vakte båten stor oppmerksomhet, de eldre nikket gjenkjennende til den fine
båten. Vi har fått opplyst at båten skal transporteres videre til Rognan hvor den skal gjen
nomgå en overhaling, før den etter hva ryktet fortoller, drar på en riktig langtur.

i mitt arbeide. Men ta nå med
dere denne «anden» og kom de
re hjemover, og finn ikke på
noe slikt igjen!
De to vennene ble stående der
nokså tafatt, da bredsleden hans
Markus Bråtan dro videre med
lensmannsleden etter. Men knapt
var de to sledene forsvunnet,
før «mottagelseskomiteen» gikk
i gang med å rigge ned alt sam
men; Og i taushet bega de seg
på hjemveien.
De var nådd helt til bjerken
der gårdsveien til Bilett tok av
fra hovedveien, da Mads brøt
stillheten:
Det var gjort i en god me
ning, men.... men det var jo
godt at det endte som det gjor
de. Det var jo ikke godt for oss
å vite at lensmannen var ute
og kjørte med lensmannsgråen
akkurat da vi ventet på den nye
læreren!

stanset, og han Markus Bråtan
hadde spurt om det var skjedd
en ulykke, svarte lensmann Er
landsen rolig' at hesten hadde
sprunget ut. Om de kunne få
lov å henge sin egen slede etter?
Ved hjelp av noe tau Markus
Bråtan hadde med seg, ble sle
den bundet fast, og før de fort
satte turen for å se etter he
sten som kanskje ikke hadde
stanset før den nådde lens
mannsgården, trakk lensman
nen Mads og Even til side og
sa dempet:
Ja, la dette være dere en
advarsel! Egentlig skulle dere
ha punget ut med penger både
til det ene og annet for å få re
parert bredsleden. Men da ble
det vel ikke greit for dere hjem
me. Vi skal slå en strek over
det hele, fordi dere har vært
meg til god hjelp noen ganger

Litt om poesi
Det unge brusende forår
er etter all dagens larm
trett sunket i skyggers vemod
betaget og rød og varm.
En eneste stjerne funkler
med flakkende, fredløst skinn
og lyser dog stor og hellig
som, håp i et drømfult sinn.
Jeg tenker på fjerne tider,
på en, hvem jeg lengst holdt a'
Mon tro, om hun ennu minnes,
mon tro, hun er skjønn som da?
A herre min gud, hvor tiden
dog underlig lydløst går!
Og nu er det vår i luften,
ja, nu er det atter vår!
Det er sikkert mange som
kjenner disse tre versene fra
diktet «Sange» av Nils Collett
Vogt. Det er ikke vanskelig å
forstå hva dikteren her vil ut
trykke. Det er vår, og lengsle
ne er våknet etter vinterens kjø
lige favntak. Et menneske leng
ter etter et annet
i håp og
undring. Stort annet står del
ikke i disse fire små vers, men
likevel
vil seiv den med den
minste sans for poesi, fornem
ne at det i disse korte linjer, sies
uendelig mere enn hvilket som
helst referat av diktets innhold
er i stand til å uttrykke. Det er
i seg seiv noe ganske ordinært,
som alle mennesker kjenner
eller har kjent, hvis de da har
vært unge noen gang. som her e r
sagt på en måte som gjør det
ordinære nytt vakkert og vid
underlig. Det er det vi kallel
poesi.
Det er uråd å forklare hvor
dan poesi lar seg frambringe.
Som livet seiv, har all ekte po
esi sitt utspring i et mysterium,
og vår fornuft er ikke istand til
å trenge inn til dette. Men vi
kan se, lytte oss til og ane hvor
ledes alt i disse strofene til
Nils Collett Vogt
hjelper til
med å frambringe det endelig-0
resultat
poesien. Lytt til
verselinjene! Vi hører de syn
ger, det strømmer en musikk
fra dem, en melodi som likson
kjærtegner de varme ordene
slik at de lever og ånder. Slik
blir diktet et sannferdig vesen,
en organisme, som i seg seiv
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rommer hele den stemning av
uendelighet
som unge hjerter
eier i sin lengsel etter vår . En
stemning i selve sjel en, har som
ved et press innefra dtet mest
skjulte i mennesket, skapt seg
det uttrykk som i kunsten kal les
form,
akkurat slik som
blomsterknoppene folder seg ut
i kronbladene og støvbærerne.
Denne prosessen, som vi ikke
kjenner hemmeligheten til, fore
går vel i all slags kunst. For
skjellen er bare det stoffet
kunstneren arbeider med. Ma
leren arbeider med pensel og
palett, mens poeten har sitt
stoff i språket.
Motivene som dikterne be
nytter seg av, er og vil til alle
tider være de samme, likesom
det er de samme ting malerne
måler. Det er ikke motivet som
er det avgjørende for kunsten,
men den måten hvorpå kunstne
ren ser, føler og tilegner seg
sitt motiv. Det er på dette den
sannferdige kunstneren tilkjen
degir seg, at han ikke, som di
lettanten og etterligneren, sier
de samme ting på samme måte
som andre har sagt det før. Den
sannferdige kunstneren omska
per det gamle til nytt, idet han
forener sitt sinn med sitt mo
tiv på den særegne måte, som
er kunstens hemme! igh et.
Den som studerer litteratur,
vil finne mye lærerikt i det 3
konstatere hvor forskjellig to
diktere kan behandle samme
stoff. T denne forbindelse kun
ne det derfor være morsomt \
sammeligne Nils Collett Vogts
«Sange» med noen strofer av
dansken Viggo Stuckenberg;
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Nu buster i alle Kløfter,
som furet og sprængte mit Sind,
Alværdens fagreste Blomster
for Sommerens sagte Vind.
Thi
kan.
<md
tom

to. som elsker hinanden
volde hinanden mer ondt
alle de arge Fjender,
hævnrr sig Jorden rundt

Og to, som elsker hinanden
'tan læge de ondeste Saar,
blot ved at se poa hinanden
og glatte hinandens Håar.
(Forts, side 13)
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