
DET SKJEDDE I DE DAGER 

 Det skjedde i de dager da Marit Hougsrud var landshøvding i 

Sør-Aurdal, at det gikk ut et bud fra rådmann Håkon Ludvigsen om at 

hele verden, det vil si Sør-Aurdal, skulle innskrives i folkeregisteret. 

Også den vesle tufsen Even fikk brev fra rådmannen, og la i vei på 

spark over åsen, og nordover Begnadalen. I Garthuskroken plukka 

han opp Hulda, som han hadde satt på tjukken om våren. De var på 

sett og vis forlovet-mot Evens vilje. 

Da de kom til Tingvoll var imidlertid rådmannen på tur hjem til 

Søndre-Land, og var ikke villig til å fire på det. Dessuten skulle han 

rekke polet på Dokka. Even og Hulda fikk beskjed om å komme igjen 

dagen etter. 

«I morgen?», sa Even. «Vi er her nå, og vatnet gikk i 

Bergsundtunellen. Hå ska vi gjøra tå oss i natt da, da»? 

«Det er dårlig med overnattingsmuligheter på Bagn, men dere kan jo 

prøve på Langedrag Camping». Sa Luvigsen. 

«Å, i helsikkan, je vil itte nedkoma i eit spikertelt i Hølera», sa Hulda. 

Og var sint. Veldig sint. «Har du itte no nemmere?» 

«Tja, det måtte nå bli i låven på Listerudbakken gård oppe i 

Vestbygda. Den er visst nesten like tom som kommunerkassa», 

repliserte Ludvigsen. Og satte seg på eselet sitt og red i retning 

Tonsåsen. 

Så strevde de to seg opp den bratte vegen oppover Vestbygda. Og 

der: mellom to utslitte plenklyppere, fem motorsger og ett hundre 

favner ved i låven på Leistrudbakken, nedkom Hulda med en liten 

snørrete guttemann. Even kutta navlestrengen på en gammel 

slåmaskinkviv han fant i fjøset. 

Det var noen gjetere der ute på marken, og en av dem stakk hodet 

inn av låvedøra. Det var Olaf Søbekksæter som rota rundt uti snøen 



med to tusen reinsdyr. Han skulle over på Hallingsida, men stakk 

innom for å ønske til lykke. 

Og inn av låvegluggen kom det en himmelsk hærskare. Det var 

Hedalen sangkor med Kjell Ivar Vestrom i spissen. De sang så 

sopranene gråt, og snøskriu gikk av låvetaket. 

Dagen etter gikk Hulda og Even til Tingvoll og fikk skrevet seg inn i 

folkeregisteret, før de fikk tildelt en bolig i Spangerudfeltet. Og dit 

kom det en postmann med tre gaver til dem. Det var regning på vann 

og kloakk, regning på eiendomsskatt, og krav på nettleie fra SAE. 


