
Tidleg kom han med i det kommunale arbeidet, var med i skule- 
styret og heradstyret. Ei tid var han ordførar. I Luster sparebank 
var lian ordførar heilt til det siste. Han hadde dei fleste tillitsyrke 
i bygdi, «elg han var verd all den tiltru han fekk, legg Fjosne til. 

Per Urdahl var den fyrste som tok upp arbeidet for det norske 
målet i heimbygdi si, 

Under OJav Sande e r  det fortalt um lærarmøtet i Skjolden I 

3878 eller 1886, der Olav Sande fyreorda til ordskifte um malsaki. 
Her f5r me vita meir um ilette lxgtet. Det var Per Urdahl som fyre- 
budde mcrtet og sette upp saldista. I samråd med Olav Saiide sette 
han upp ein post um rnålsaki og. Sigurd F j ~ s n e  fort&: ((Han var og 
den fyrste som fekk Sogns Iærarlag til å taka seg av denne saki 
(rnålsaki). Han skulde skipa med årsmgitet for laget, som vart halde 
på Skjolden - ikkje rettare eg veit i 188Q., Her sette han upp ein 
post som heitte <tMorsmålet». Han hadde samrådt seg med tonedik- 
taren Olav Sande, sein han visste var målmann, - han (Olav Sande) 
heldt og ei framifrå innleidingstale. «Aldri har eg vore på nok0 mpte 
~ i e d  so mange og so flinke talarar, » sa han seinare. «Men det beste 
av alt var, a t  dei som var dei argastc til å tala mot, vart sidan dei 
beste til å arbeida saki fram.» 

I eit brev f rå  3. november 1949 skriv Sigurd Fjpsiie: - «Han 
(Per Urdahl) forta!de meg korleis han vart målmann. 

Ein gong han kom inn på bondestova på ein av fylkesbåtane, 
stod der ein ung student og las or «Nokre salmar». «Det h ~ v d e  so til 
a t  det fyrste eg h ~ y r d e  var «No divnar det i lundar)). Og når han las 
«Guds kyrkja lysa skulde som hggt på berg ein stad, med sumar 
utan kulde og utan solarglad)), - då var eg teken,» sa han. «Dette 
var vårt eige. Dette skyna eg betre enn nokoi anna. Dette rnåtte ,me 
byggja både kyrkje, skule og all vokster pa. Sidan den dagen har eg 
vore ,målmann. Mannen som las, var den unge teologiske studenteil 
Ivar Mortensson, sorn seinare vart ein av våre beste.» 

Dette var nok0 etter 1880, men eg veit ikkje grstal.)) 
Ivar Mortensson tok presteeksamen i 1883, so dette må ha hendt 

tidlegare, - truleg fyre læra rm~te t  i Skjdclen., 
I Norsk Skuleblad skriv Sigurd Fjgsne um Pcr Urdahl: - «Han 

hadde den lukka å leva i ei vokster- og nybrottstid på ymse um- 
kverve. Han gjekk inn i arbeidet med liv og sjel, og vart f ~ r a r e n .  
Då sdeis det fyrste fråhaldslaget vart skipa inne på Sk.jolden, var 
nok Per Urdahl med der og.» 

Han var ein av dei mest kjende menn i Sogn, og då han slutta 
som lzrar ,  Sekk han kongens fortenestmedalje for langt og trufast 

arbeid i heradet og skulen si teneste. I Luster Iærarlag var Iian ei- 
naste heiderslagsem, Han gav cg grunnstolen til ei boksamling for 
lærarane i heimbygdi. 

Per Urd3ahl var sterk cg åndsfrisk og var med i lag og samkomar 
heilt til det siste. 

Mykje folk frå heile bygdi, og vidare, fylgde den gamle heiders- 
mannen til gravi. 

Hans Vigdal. 

Sigurd Fj@st?e har skrive cit forvitnelegt skrift uin Hans Vig- 
dal. Det kom ut  i 1944 og e r  serprent av ((Tidsskrift utgitt av His- 
torielaget for Sogn» nr. 11, 

tIaqs Vigdal var fgdd på garden Li i Nedre Vigdalen i Luster 
i 1855. 

«Vigdalen er  ein bratt  fjelldal millam Luster og Jostedalen,)\ 
fortel Sigurd Fjosne. ((Bruket var heller lite, og foraldri sat tungt i 
det, so han laut tidleg Vera med å arbeida for livemåten. Best lik& 
han seg når han fekk reika umkring i skog og mark, og sjå på. gras 
ig blcmar, fugllar cg dyr, cg alt scm lyste og leika seg kring han. 
Namn på fuglar, dyr og plantar lærde han av mor si, ho skulde vera 
sers gå,veril<, Um sumaren sanka ho inn gras og blomar, sem skulde 
vera til Eelzebot og Iækjedcm for heile dalen. Dokter var det ikkje 
nerare  enn i Sogndal, :u folk laut freista hjelpa seg s j ~ l v e  so best 
dei kunde. Og han med dei uvanleg glbgge augo sine, såg og la merke 
til alt ikring seg. 

Ho Martha, syster hans, sorn er noko yngre, forte1 a t  ho ofte 
fekk lov å fylgja han i skogen, cg då sa han henne namnet på 
fuglane og blonane, og fortaJde henne um deira lag og måte. Sjglv 
var han so liten a t  han ikkje alltid skyna å nytta dei rette ordi. - 
Du fm- gayma det, sa han gjerne. Han var nok0 utanum det vanlege 
heilt f r å  han var liten, og hadde hjartelag og umtanke for alt og alle. 
Ein gong kcm han heim berande med ein kalv son1 var vorten sjuk, 
dei andre hadde vilja slege han i hel, men han bad um lov til a stella 

han og få han Prisk att. 
Som skikken var i den tidi laut alltid einkvan liggja i fjoset å 

ha auga nied buskapen, og det gjorde han Hans so gjerne, men han 
tok ein navar og bora eit  hol i veggen ved hovudgjerdet so han fekk 
frisk 1~1ft. 

Då han vart stgrre, las han og grunna i Bibelen og dei få  bokene 
han kunde få tak i. Serleg fekk han hjelp og studnad av Iæraren sin, 



Jprgen Eriksen Hm-iim (Jprgen Sva). Han var av dei stille i landet 
som grunna på Guds lov dag og natt ,  og spreidde ljos og frecl ikri~lg 
seg E g  reknar han scm den åndelege far  min, sa Vigdal ofte. 

Seinare kom Vigdal på lærarsku'en og sleit og svalt seg fram til 
eksamen. Han fekk då ein helseknekk, og lækjarane sa a t  han måtte 
reira heim og dby. Men Vigdal vilde ikkje døy, og frå no vart han 
sin eigen dokter. Han lærde seg framande mål, cg fekk tak i blad 

og bøker i helsekunna. Varsamt 
r ~ y n d e  han seg fram, og lenge 
var det haller ikkje fpir han kom 
seg og sterkna til att. I denne ticli 
hadde han cg ymse arbeid, han 
styrde handelsforeiningi på Skjol- 
den og krambudi på Fagernes i 
Luster, ei tid var han cg lærar 
i Ardal.;> 

Då han var heilt arbeidsfør 
att ,  var han ei tid lærar på Spr- 
landet; inen då lærarposten i 
heimegrendi vart fal og ingen 
vilde ha han, kom Vigdal heim. No 
vart han lærar i Bjbrk og Vig- 
dalen med umlag 4 m,il milloiii 
krinsane, uført og veglaust son1 
det dengongen var. Dei spurde 

Hans Vigdal. kva han tenkte på soin tok denne 
posten. Mine eigne skal ikkje vera 

utan skule, svara han. Og her vilde han vera. 
<;Ho Nartha, syster hans, hadde vore ined han heile tidi f rå  han 

vart sjuk, og desse tvo systkiili var so glade i einannan at dei fylg- 
a dest å t  og hjelpte kvarandre so lenge han livde. Då dei no var komne 
til ro, tok dei til å tenkja på å få seg ein heim. Han vilde byggja på 
Osen ved Aasetvatnet amlag 800 m. ;ver havet. Her var den finaste 
staden han visste - og her vilde han kluva i berg og nut og sjå ut- 
wger fjellviddene og Jotunheimen. 

Eg  vart so ille ved, seier ho Martha. Eg hadde jkkje hug å yjera 
han imot, men då eg tala med han korleis det vilde vera å bu der i 
storm og uver vintersdagen utan å koma til folk, gav han seg p; 
det. Men i fjellheimen måtte han vera, og so vart dei då s m d e  um 
a t  han skulde byggja der uppe og ho rede ved sjøen, og so fekk dei 
rngtast SQ ofte det var råd og hjelpast å t  so best dei ltunde.» 

Uinlag 1890 kjdpte han eit hus i nedre Vigdalen, Vigdalsloftet. 
c p v  9g Dct flutte han upp på fjelIstgy!eil Sagavollen. Her sette han ,,, 

Lipp ei liti hytte til å bu i. 
Uin Vigdalslcfiet fcrtel Sigurd F j ~ s n e  a t  det truleg aldri har 

vore iiytta til bustad, men bygd til bud, - og til å ha klede og andre 
eignolntar i,. Det var eit av dei eldste og mest sermerkte hus i bygdi. 
Det har tvo hggder. og loftshggdi e r  nok0 utskoti, rred sulor under 
hyrno. Huset er bygt med klave. Dei sette ein klave inn på topp- 
enden, hogg vekk framanfor og drog klaven etter,  so dei vart jamne 
og fine. 

Vigdalsloftet er no flutt til De Heibergske Samlinger i Amble. 
Då Hans Vigdal bygde på Sagavollen, gav bpndene i Vigdalen 

Iionom 20 må,] jcrd av beitet s i t t  Dei vilde han skulde bygt lenger 
heime mot dalen, r e n  han vilde ikkje det. Eg kunde koma i vegen 
då, sa han. Det fekk han ret t  i; no driv dei med å dyrka der dei vilde 
iå han til å busetja seg. 

((Dette vart heimen hans, og her lika han seg. Nedunder fossa 
Vigdalselvi, ag på hi sida ligg det flate, fagre Breiscete, Mot vest 
hadde han den grøne Fivlenosi med beitande smale uppetter lidene, 
og mot n ~ r d  blinka cg glitra Hestbreden i r~orgonsoli. Her budde hail 
van sumaren når  han hadde hpve til det, og um vinteren når sol og 
ljos flflymde yver fjellheimen - stod han på ski uppe i halli. Her 
uppe var han i h~ydene  jol cg påske, kvitsun og jonsok. Han var 
yranskaren og tenkjaren og lika seg best i einsemdi. Han var or: 
uvartleg glad i naturi cg  fanil kvild og styrke inne i fjellheimen- 
Nyirsnatti 1900 gjekk han ned på elvi cg hogg hol i isen, og d:. 
kio!ika var toh ,  stakk han seg nedi, med eit slikt laug gjekk han 
inn i det nye hundradåret. 

Ein vår fyre buferdi var han her uppe fjorten dagar ;!esne. Eg  
visste lite antan eg var i himmelen eiler på jcrdi, sa han. Her uppe 
vilde han kvila når  tidi kcq:n. Då han Ipg på det siste, spurde ho 
Martha, syster hans, um det var so han vilde dei skulde fpra liket 
hans upp på fjellet og jordfesta det der,. Det vert slikt bal for dykl< 
no vintersdagen, sa Ilail. Eg har lege cg tenkt so på kyrkjeklokkonr, 
eg har so hug til a t  dri skal signa siste ferdi ,mi, so de få r  leggja 
ineg til kvila millctn mine på Dale kyrkjegard.)) 

Sigurd F j ~ s n e  fortel so um mannen sjglv: - «Han var h@g og 
grannvoksen, bleik i andlitet med kclsvart hår cg skjegg. Panna vai. 
h ~ g  meld kvacze bruner, og dei gode, kloke aug3 lyste imct ein. 
Han gjekk i gråe vadn1åJsklæde - med ein ullkrage kring halsen. 
Alt var heimelaga, og lian n i t t a  ikkje annan lit, enn sauen bar. 



Skreppa hans var av  ubarka kalveskinn -- med håri ut. I handi 
Iiadde han ein sjgdv-voksen stav. Han var fåmælt og hadde eit still- 
farande lag. Men hcile mannen var slik, a t  hadde ein set hali og tala 
med lian, so glgymde ein har, aJdri.» 

Ei av dei sakene han brann mest for, var skogsaki. Han gjerdt? 
inne, veita og planta u t  teigen sin, - dmlag 800 m. yver havet, -- - 
med ymse slag plantar; han vilde r w n a  u t  kvai slag t re  som treivst 
best i E~gdi .  Han fekk sjglv sjå SG lite kor det voks. Det var fyrst 
20 Gr etter han dgydde a t  planitane tcik til å veksa. Best står sylv- 
grani, forte1 Sigurd F j ~ s n e ;  etter å ha stade i umlag 50 år  e r  nokre 
av  dei umlay 5-6 m. høge., 

Han tok seg turar  kring på gardane og tala med folk uin skoy- 
saki, cg gjerns var han med u te  i marki og synte kar dei helst burde 
planta. I fyrstningi arbeidde han i heimbygdi og i dei næraste byg- 
dene ikring. Seinare fekk han hjelp til ferdapengar av skoglaget, og 
då reiste han i heile fylket. 

«Han hadcle jamnast gran- og furefræ med seg, og når han fer- 
clast i skog og mark, so sådde han - gjerne på slike stader a t  dei 
kunde s jå  det utover bygdi. Dei hayrer ikkje på det eg seier, sa 
han,. Men når dei ser det veks, so t ru r  dei. Av f r z e t  han sådde her 
i Luster, er  det no snart  femningstre.)) 

Han var den store pilantekjennaren. Han hadde lær t  seg fra- 
mande mål, og stod i brevskifte med plantekunnige folk både innan- 
lands og utanlands. Han var skugmannen og f je lhannen  og kleiv i 
styggfjdlet der ingen andre våga det. På desse ferdene sine samla 
han ei mengd plantar, so han hadde ei veldig samling. «Men sist på 
han livde, sende han det meste frå, reg til vener og kjenningar, so 
niykje av det er  diverre kcine burt not\> 

Sigurd F j ~ s n e  forte1 nok0 som syner kor glgggsynt han var og 
kor han hadde augol med seg: - c(Ein gong han var inne på Fjgsne, 
fylgde me han nedetter mot sjgen. Medan han gjekk og tala, vart  han 
var nok0 burte i bakken. Han gjekk då 3-4 m. f rå  vegen og tok upp 
ein løvetannstilk med tvo blomar på. Det må vera god jord her, sa 
han, dette er  sjeldan det hender. Me totte det var heilt uråd a t  ein 
mann kunde sjå nok0 sovore, for blomane var ikkje eingong ut- 
Eprungne. Han sag og la merke tiil alt ikring seg, og kjende kvar 
busk og blom han motte på vegen.» 

Hans Vigdal var sin eigen lzkjar .  Han tok til der doktarane 
slutta. 

«Han hadde lese mange bøker i helsekunna, grunna og mynt 
seg fram. At det var helsebot (i ymse plantar, visste han f rå  barn 

av, og sjplv rgynt a t  det var so. Han hadde herda kroppen sin slik, 
a t  han kunde lauga seg dagleg i isvatn og rulla seg i nysnøen. Hai1 
Iiadde vunne a t t  livskrafti med frisk luft, sol og ljos, vatn og næ- 
rande kost. Livretten hans var grovbrød og mjølk, han laga seg te  av 
karve, njupor o. a. Kom dei med finbrdd til han, so sa  han gjerne 
a t  grisene hadde fenge det beste. Aldri smaka han kaffi, tobakk eller 
alkohol. 

t Litt med kvart vart han heimedokteren og livlækjaren å t  lust- 
ringane. Han hadde eit  so glagt granskarauga og var so var når  han 
gav råd og rettleiding, a t  eg har aldri høyrt a t  han tok feil av sjuk- 
cloimen, eller a t  nokon fekk mein av rådene hans. Han sa  alltid: Var 

! det me~g, so vilde eg gjera det soleis, og han la gjerne til: Naturi 
lækjer sj,slv ho, berre me steller ess på rette måten. Ofte kunde dei 
koma langveges og vilde henta han med hest, men han gjekk alltid, 
og var det hpve til det, so tok han over fjellet, og jamnast kom han 
fralm før skysskaren. 

Aldri tok han betaling for arbeidet, men var det fatigfolk, ro 
hjelpte han til ined dei, um han hadde nokol å gjeva, am inkje co 
vende han seg til folk soin han visste hadde råd og hjartdag., Han 
verna um alle som leid og haddc &t vondt.)) 

Han var og ihuga med i arbeidet for å verna um folkehelsa og 
for ein betre liveivåte p i  dei ymse umkverve. 

((Dr. Paasche -- som då var dokter her, lika denne sjglvlærde 
dokteren so måteleg. Ein gong dei rg,kast, sa han: Du ta r  vel barn 
også, du Vigdal? Skulde det vera kome slik til a t  det ikkje var nokon 
betre, so skulde eg gjera mitt  beste, var svaret., 

Men et ter  sckn tidi gjekk vart dei vener. Og etter Vigdal var 
d ~ d ,  sa  Paasche. «Han var en kjernekar, en mm bare ofret sig for 
andre uten å tenke på sig selv.» 

«Medan han var på Sgrlandet, vart han vakt, og han tala gjerne 
på mgti. Han var sa ihuga, seier ho Martha, syster hans, a t  når  me 
var på ferd, antan på eimbåten, eller me stana ein s t a 4  der det var 
nokre samla, soi bad han um å få tala Guds ord. Men litt med kvart 
so gjekk det upp for han a t  det var ikk.je det viktugaste å bera 
i;i~ds ord i munnen. Det var livet som var det livancle vitnet. Han 

I slutta heilt med å tala, c g  vart  ikkje godkjend sc,m medkristen. 

I S jdv  lika han det beat soleis, han laut gjera det han var kalla til.\) 
Han var sjåaren, segjer Sigurcl F j ~ s n e .  Han sa soleis a t  um kort 

t id trong dei berre å trykkja på ein knapp, so fekk dei både ljos og 
l a rme  i stova. Lenge vart det heller ikkje fy r r  dei fann upp ei gagn 

1 som laga clet dei trong av graset, so dei kunde sleppa "2a biiskap. 



FcJJr lo og sa, rne lyt da, ha kjdt. Me kan liva utan kjpt, sa liari, co 
r:epp me a drepa. 

Det e r  ikkje ende på alle dei hermirigar folk i by:& har etter 
1,ononi. Serleg i fyrste tider var det mange meiningar um honom. 
Han tok seg aldri nær  av kva folk sa, for han kunde dei prata scnl 
dei vilde. Når dei Ea han var gakn,  so heldt han med dei og sa: Det 
er  rilange s.cm har sagt det ulil meg. 

Når dei &kje vilde senda borni ~ i n e  på skulen hans fordi han 
var fritenkjar, sol svara han berre: Det einaste eg har lov til er  ii 
tenkja fritt. 

<(Men han var ikkje av dei :om hadde mange uvener, han var 
 de^ m.lde :g gcide, lærde dei han å kjenna, so vart dei glade i han, ;> 
~ k r i v  Sigurd Fj~:sne. «A vrra med han i fjellet var ei uppliving, cg 
dei :cf7n hadde den lukka å fylgja han, tala um det som ei festferd. 
Ilan kjende kvar nut  cg tind, kvar busk og blom, og alt h a n d e  som 
rcirde seg kring han.» 

Hans Vigdal var ein av dei fyrste målmenn i Sogn, og han var 
?en fyrste læraren i Luster som let b r n i  fortelja, leksa si på sitt  eige 
mål. Han nytta alltid nynorsk både i skrift og tale. I ungduinen var 
lian med å skipa fråhaldslag i Skjolden. 

:<Mer1 det nasjonale meinte han a t  me skulde greida oss sjglve 09 
~ y t t a  vart eige i eitt og alt. Utanlandske vasor kjgpte han ikkje um 
det var norske å få ,  og fekk han dei ikkje, so greidde han seg utan.» 

Han bygde på arven frå  dei gamle, han tala ofte um a t  me ikkje 
må glgyma god sed og skikk, cg han samla ei mengd {med gamle ting, 
eo Vigdalsloftet var som eit  lite museum. 

Sigurd F j a n e  har pii ein auksjon nyleg f å t t  tak i eit  brev frå  
Hans Vigdal til Thcmas Kil,en,larar i Vikadalen i Årdal. Kilen hadde 
:endt Vigdal ei nynorsk lærebck. I dette brevet få r  ein vita sumt 
forvitne'ea frit målreisingi i Luster. Her kjem eit  utdrag av det: 

Nedre Vigdal 3-1-01. 
7ijc~v.e K i l ~ n , .  

Det -gnr meg ret t  kjært  faa brev fra.a deg att., Du maa hava takk 
fyre ?et,  og Eyre det som inni var. 

DU nemner ikkje kvak clet krstar, sender eg nokre postmerkje, 
ekal retta paa det sidan um trengst. 

Norske lærebaker. Det er  noko ieidt a t  me kje,m alltid nckot 
etter rce. Inkje f y r i  no sidste dagen i fyrre hundradaaret hatlcle rne 
l z r a r  nigte fyre aa raadleggja um ikkje no tidi var komi til aa til- 

) lata ncrske læreboker bruka, og sa einast iiie daa uni aa spyrja 

1) 
skulestyret uin det. Eg t rur  nerast at her enno ero laerarar som ero 1 , imot lands,måJet. 

Vellacens Norigssoga er  den likaste eg kjenner, eg hav inkje 
vcre kar tii paa Jecrsen aa gjera Norigssoga kjær fyre borni, og hev 
nc paa eigi hand letet sume ireista Vellesen. 

J / So vilja de faa B?ix inn i kyrkja ogso. Eg koin a t t  (truleg fraa 
ei lavrar stemna) og fortalde presten Halvorsen a t  me hadde brukt 
Blix i Vik fyrste gvng i Sogn. Daa var det mest som hail misunte den 
presten - og hadde gjerne ynskt a t  det skulde hava voret her. De 
koma til å ganga fyre css inn i norsken og der med inn i Guds rike 
- det i aand. 
--- 
Bikelscga aat E s t e  hev eg govet til sume born og e r  velnøgd 

i det. 
j Heil og sæl være du fraa Hans Vigclal, 

1 

«Han :ette srnae krav til livet, og ein kan trygt  seia a t  dei fati- 
gaste i bygdi bruka meir enn han. Mot fatige og sjuke var han som 
ein far ,  cg han gav burt  mykje av loni si. 

I det siste hundradåret e r  det knapt nokor, som har sett  slikt 
merke etter seg i bygdene her som han,» ~ e g j e r  Sigurd Fjgsne. 

Frå  ein ven som var prest i Amler,ika fekk han dette vitnemålet: 
«Når alt er  mdrkt og tungt omkring mig, tenker ,jeg på dig. E t  
menneske kjenner jeg dog som %ar vist mig kristendommen levende- 
gjort i sit  liv, og det er  du Hans Vigdal. Jeg vet godt a t  clu ikke ii- 
lier a t  jeg skriver dette, men allikevel, rna jeg si dig det.» 

Dei tinga han ofte til talar p5 dei store stemncne i Sogn, og var 
c'ek ei sak han brann for, so kcim han. «Det var hggtid i salen når. 

I han kcrn på talarstolen, )) skriv Sigurd Fjøsne. ((Målet hans var heller 
d veilit. men ordi kcm stilt og klårt. Alltid hadde han ncka forvitnele? 

M bera fram, so folk sat  og t ~ ~ g d e  seg moit han og vilde hgyra kvart 
crdet. Sume av talane hans kcim sidan i serprent » 

DS, han kjende kreftene minka, so han ikkje lenger greidde dei 
l 

lange ferdene millom krinsane BSørk og Vigdalen. s ~ k t e  han Fla- 
I hamar. Her var han berre umlag eit  års tid. Då det leid u t  på hau- 

l sten 1962, lagdest han ned, cg utpå vinteren i 1903 sovna han stilt 
inn, berre 48 år  gamal. 

l «Han hadde den lukka 2 f 2  vera på Hgyheim hjå henne Martha, 



og det var som han ikkje tolde a t  nolro'n annan gjorde nok0 for il. 
1 

blaage av vencne lians kom til han no, c~g oftast var det Vigdal 
som trpjysta dei. Han gledde seg til å fara. Ein gong tala lia,n um a t  or 
han Iiaclde gjort so mykje vondt. og late vera å gjera, det gode. Det te 
var for slike frelsaren koni, sa venen hans., Tusund takk skai du ha, 61 
sa Vigdal, dette gjorde meg godt. < t \  

Denne mannen fekk klo.kira hans, trulcg ein av siste eignelutane e; 
han åtte.» d, 

Sogns lærardag gjorde upptaket til å reisa ein minnestein på sl 

gravi hans. D i  steinen va,rt avdsuka, skreiv Johan Austbø fagre 0, 

minnek~ad og Per Urdalli o. fl., tala. Ei mengd mod folk f r5 alle bya- dc 

der i Sogn var samla p5 Dale liyrkjegard i Luster, og det vart ei k, 
hggtid som dei aldri 8llg;ymde. D 

Sigurcl Fjmne fortel om korleis dei fann steinen: 
b- 
l/ 

((Den nemndi som skulde finna stein'e'n o'g få han tilrette, var k 
sa4md um a t  det skulde ikkje hoggast eller p'yntast på han, steinen el 
skulde vera sdik som sjgilve naturi hadde laga lian. 

Modaii dei far  o'g leita et ter  emne, ko,m det ei steinblokk f r i  
Ijellet upp mot Viigidaleil, og heilt ned i Dalsdalen. D i  dei ciig n=- 
rare på dette fjellstykke, synte det seg a t  dei her kunde kila u t  ein ei 

høveleg bauta, og dette vart gjort, 
De:tte tala fclk nlylije um, og surne meinte a t  det va8r som eit ti 

,merke på a t  s j ~ l v e  h~gfjel let  vilde vera mecl å heisdra den gjeve so- v( 
nen sin.» j 

Jo Refsdal, J: 
1: 

eller Ja i Dalen som bygdefolket kalla hono~m, var våpenbraren til. B 
Sigurd Nesse i mBJcstriden i Vik. IIan va,r fød'd i Ovrisdalen i Vik i P 
1856 eller 18S7, gjekk på Hamar Ia-arsk'de, to'k eksamen d'er i 1877 f 
og vart straks et ter  fast tilsett l e r a r  i Bodalen i Vik. Uer var han 
l z r a s  til han slutta skulen i 1923#, - 46 år. C 

Med l~jar tans  yvestyding og med eld og glc gjekk han inn for I 
rnålrei~in~gi. Men ha,n vart m,eir told ,i slimn skulekrins, sag han vart 
ikkje plent martyr for  målsaki, son1 Sigurd Nesse. Han fekk på sine 
gam1;e da,gar sjå korleis mdsaki sigra på alle umkverve: i skulen, 
k;yrkja og bygdestyringi. 

Jo Refsdal jaga ikk,je etter tillitsyrke, og han var nok lite 




