
Hulder i slekta?

Av Nils Woog

Fritt etter mange forskjeilige historier

En av mine forfedre kom fra Valdres. Han hette Anders Knutsen og var født i 1801 i SØr-Aurdal i

Oppland og døde 23,.70.1882 på 9røløs, Vevelstad. Han ble gammel. Den tiden var ikke levealderen

så hØy. Den første kona hette Marit Knudsen {Nilsdatter}, hun var født 18.08.1804 i Aurdal, Oppland.

Hun døde 26.1,1,.1844 i Vevelstad. Anders hadde gård i Sør-Aurdal og gikk sannsynligvis konkurc. Før

han kom til Helgeland var det i alle fall auksjon på gården.

Fra SØr-Aurdal via Grane til Vevelstad

Det var vanskelige tider og mange fra indre Østlandet reiste nordover. Målselv og Bardufoss var

kjente destinasjoner for folk fra dalene iSør-Norge, men noen stoppet før de kon så langt noen

stoppet på Helgeland. Selv om Anders var gift, dro han alene nordover. Han slo seg ned i

Fiplingdalen, et dalføre i Grane kommune. Etter ca. ett år kom kona etter. De bodde en tid i

Fiplingdalen, men dro etter hvert til Vevelstad der de slo seg ned på Brøløs.

Spesiellperson

Anders var kjent som en kraftkar og arbeidet hardt, han krevde mye av sine medmennesker.

Han hadde hest, den sies at det var den første hesten i kommunen. Om det stemmer vet jeg ikke.

Med denne bakgrunn kan det fort danne seg myter og historier på et lite sted som Vevelstad var den

gangen, Han skilte seg sikkert ut fra bygdefolket. Det var nok en stor forskjell på kulturen i Vevelstad

og indre Østlandet den gang. Han hadde en bror. Han var etter det som fortelles en riktig villstyring

og på en fest kom han i krangel med en annen, det utartet seg, og det førte til at den andre døde. Det

ble rettssak, men bror til Anders ble frikjent. Konklusjonen ble at drapet skjedde i selvforsvar. Hans

videre skjebne er ukjent.

Marit, kona, til Anders, døde i 1844. Hun ble bare 40 år. Sagnet sier at Anders ble gift flere ganger og

at han hadde tilsammen tre ellerfire konertil. De levde ikke så lenge. De ble fort slitt ut. Da den nest

siste kona døde, syntes han at han måtte ha nytt hus. Det han bodde i var blitt gammelt og slitt. Jeg

vet ikke om han hadde bygd det huset han bodde i eller om han overtok et allerede brukt ett.

Dro til skogs

Anders dro til skogs for å hugge tømmer. En grov tømmerstokk ville han kløyve på langs. Det var en

høvelig sprekk i stokken og han begynte med å slå inn kiler, men stokken var seig og det tok tid.

Han var alene i skogen, men plutselig hørte han skritt, det kom noen. Anders ble nysgjerrig og stirret i

den retningen han mente skrittene kom fra.

Besøk av ung jente

Med ett stod det ei fager, ung jente foran han. Hun var velkledd med lang stakk og vakkert lyst hår.

Hun satte seg ned på stokken og Anders satte seg ved siden av henne. Han hadde arbeider hardt og

det kom godt med å ta en pause.



Hun var lett å prate med og de fikk god kontakt. Anders fortalte hvorfor han hugget tømmer og at

han var blitt enkemann etter flere ekteskap. Anders så kanskje at dette kunne vaere et godt

<kjerringemneD som uventet hadde dukket opp.

Fikk god kontakt

Vevelstad var ei isolert bygd, man måtte den gang som nå i båt for å komme andre steder, eller gå

over fjellet. Det var en lang og strevsom tur. Alle kjente alle i bygda og han syntes det var rart at han

ikke hadde sett henne før. Etter som praten gikk, så det ikke ut som dama hadde noen hast med å gå

videre. Anders reiste seg og gikk rundt for å ta henne i skikkelig øyensyn. Og han likte det han så.

Oppdaget en t<kuhalen

Men så oppdaget han at det stakk fram en kuhale fra stakken og Anders skjønte at dette var ingen

vanlig jente, det var ei <underjordisk> dame han hadde fått besøk av. Forsiktig fikk han dyttet halen

ned i sprekken på stokken. Han visse at underjordiske var svake når det gjaldt stå|. Han grep øksa

svingte den over henne og med ett slag slo han vekk alle kilene han hadde satt i stokken. Resultatet

ble som han hadde ønsket og ventet. Sprekken klappet sammen. og jente satt fast.

Hogget av halen

Han dro opp stakken - tok fram Øksa og hugget av henne halen. Deretter fridde han. Hvordan frieriet
foregikk? Derom tier historien, men han ga veltydelig beskjed om at han ville gifte seg med henne og

slik ble det!

Det fortelles også at vi som ei i slekt med denne <huldra> har en halevirvel mer enn vanlig. Dette har

ikke jeg fått undersøkt, det er vel vanskelig å telle halevirvler!

Slik blir det fortalt i denne sammensatte beretningen.

En står fritt til å tro det en vil om denne historien.
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