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I. SKOGSODD
Den kvasse nuten som heng utover austkanten av Skogsodd ber namnet
Dårenibba. Segna fortel at ein fredlaus fann lagnaden sin der. Han fekk i lovnad
at han skulle få leve dersom han greidde å klatre rundt Dårenibba. Dette
vågestykket greidde han. Men han ville syne kva for kar han var, og gav seg til
å klatre enda ein gong. Denne gongen gjekk det verre, han mista taket, datt ned
og slo seg i hel. Dersom ein ser nuten frå ein bestemt vinkel, ser han ut som ein
mann i profil. Derfor har han og fått namnet Skogsoddrisen.
J. MAREN RAMSKEID, LANDSTAD OG DRAUMKVEDET
Visjonsdiktet Draumkvedet var godt kjent og omtykt i Øvre Telemark på 1800talet. Alle som var interesserte i gamle viser, kjende diktet og mange kunne
delar av det. Dette seier M.B. Landstad i innleiinga til Draumkvedet i verket
"Norske Folkeviser" som han gav ut i 1853. Han seier og at diktet opphavleg
truleg hadde hatt fleire hundre vers. Landstad såg det storslåtte ved diktet, og
han samla inn dei variantane og dei bitane han kom over. Ein av dei som gav
han fullstendige framføringar av Draumkvedet var Maren Ramskeid frå
Kviteseid.
Maren Ramskeids Draumkvede var det mest fullstendige og mest
ordna. Maren, som var om lag 30 år då ho møtte Landstad rundt 1840, hadde
lært kvedet av faren, Olaf Gudleikson Ramskeid, som igjen hadde lært det av
sin far, "...og ofte sang det i sin ensomme Alderdom"
Draumkvedet, draumesongen, er eit åndsdokument med førestellingar
og bilete henta frå kristen katolsk verdsoppfatting, men og med sterke element
frå heiden tid. Diktet handlar om Olav Åsteson som la seg til å sove om juleftan
og ikkje vakna før trettandedag jul. Då gjekk han til kyrkja, sette seg i
kyrkjedøra og tok til å fortelje om draumane han hadde hatt under den lange
svevnen. Han hadde vore i dødsriket og sett inn i både himmel og helvete.
Eg hev vori meg opp med sky
og ned med havsens grunne,
den som vil mitt fotspor fylle,
lær kje av blidom munne.
For månen skine,
og vegjine falle så vide.

Ved 1 kryssar du E134 og tek inn på grusveg, skilta med kvitt skilt
"Motorservice", kryssar brua over Bygdaråi og fylgjer grusvegen oppover.
Ved 2 ser du den karakteristiske nuten Skogsodd I til høgre.
Fylg vegen fram til 3, der tek du av til høgre og går inn på skogsveg.
Fylg denne til du kjem fram til eit jorde, kryss dette og gå gjennom tunet på garden. Vidare langs grusveg til du møter asfaltveg. Hald fram nedover langs
denne. Du passerar minnestøtta over Maren Ramskeid J. Like etter støtta tek
du av til venstre inn på traktorveg. Fylg denne langs bekken. Der vegen delar
seg, tek du til venstre. Hald fram oppover bakken og framover til du har ei bru/
demning på høgre hand. Kryss elva over denne. Fylg stigen gjennom skogen på
andre sida. Like før du kjem fram til E134, ved 4, går det ein stig inn til venstre.
Fylg denne og hald fram gjennom skogen langs ei myr. Forbi myra tek du til
høgre og går ut på E134. Fylg E134 til venstre til du kjem fram til Vigdesjå og
Olavskjelda K.
Frå kjelda held du fram vidare langs E134 vestover til du kjem til ein
gard på høgre hand. Her heiter det Hesteskodikje L. Gå grusvegen forbi garden
og inn i skogen. Du er nå i Brunkebergskogen. Dette er den gamle ridevegen,
og du ser holvegar M fleire stader.

K. OLAVSKJELDA VED VIGDESJÅ
Segna fortel at Olav den
Heilage ein gong kom
til vatnet Vigdesjå og
drakk seg utørst frå
kjelda der. Etter den tid
fekk kjelda ord på seg
for å vere helsegjevande. I urda like
ved skal ein ha funne
krykker som hadde blitt
slengt dit etter at
eigarane hadde blitt
friske av kjeldevatnet.
Folk i distriktet har
bruka å henta vatn til
sjuke i Olavskjelda, og Her ser du katolsk messe ved St.Olavskjelda då det var
opp til denne dag er det pilgrimsvandring i 2008
dei som hentar dåpsvatn
der.Vatnet frys ikkje om vinteren, men er kaldt om sommaren.
Det var ikkje alltid Olavskjelda gav liv, ho blei og skulda for å ta det, slik
vi ser i denne visa (der Vigdesjå har namnet Brurtjønn). Visa skal vera skriven av
bygdediktaren Andres Meinstad i siste halvdel av 1700-talet.:
Det var så ven ei brureferd, ja, so sei segni enn
som kom frå Brunkeberg kyrkje på veg til Gjelstad grend
og då dei kjem til Brurtjønn, dreg spelemannen upp ein slått
og ut på isen håle det gjeng med leik og lått.
So drakk dei av djupe sylverstaup den sterke mjød og vin
og svinga seg i dansen på isen blank og fin,
og slåtten vill og kåt frå felestrengen stig,
og tankedraumar tunge ivi gut og jente sig.
Men bruri bleik og tunghuga sviv i dansarringen inn.
Ho synes at den breide vigslering brende hennar fing,
for ho heldt av ein annan, men blei truga av sin far
til å gifte seg med sonen på den store Gjelstad gard.
Men med dei tunge malmetonar ivi Brunkebergskogen rann
sat der ei husmannsjente med bånet på sitt fang.
Ho gret så sårt og lenge medan klokka bod ho bar
om den rike Gjelstadguten som så stygt henne svike har.

Og då brudgomen han sveivde seg i kåte hallingkast,
då under brurefylgjet den tunne isen brast.
Og alle sokk i djupet, og gleda var forbi.
Bare spelemannen på strandi sat att med fela si.
Og den bleike vintersoli i gull og sylvstas brann
og slåtten sår og tung frå felestrengen rann.
Og fela gret og bar seg for kvart eit bogedrag
og der gjekk liksom ein sukk i den kalde vinterdag.
At isen var så kleine det grunna seg nok på
at Olavskjelda ligg eit stykke derifrå.
Ho lunka er om vinteren, men er kald ved sumarstid,
og der skal ein gong ha spegla seg eit kongeandlet i.
Det var han Heilag-Olav, så i bygdi der gjeng snakk
som ein gong kom forbi og av kjeldevatnet drakk.
Og då blei kjelda heilag, og ho gav si helsebot
til så mang ein sjuk som kom der og for syndi gjorde bot.
Men trui kvarv og minka hjå møy og hjå mann,
med tid og år det gløymdes der Olavskjelda rann.
Ho ligg tett ved allmannveg, men uppe i urdi bratt,
skal der ennå finnast krykkjer som dei halte hev lagt att.
Men også andre ting har hendt ved Vigdesjå. Det skal vere mange som har
høyrd skrik herifrå om nettene. Det er Gase Sandland. Han skulle gå deildegast
her. Deildegastar var døde som ikkje fekk fred fordi dei hadde flytta deildesteinar då dei levde. Det var nok freistande å flytte steinane for å skaffe seg
meir jord, men straffa var hard. I døden var dei dømde til for all tid å prøve
bere steinen tilbake på plass. Dei sleit og streva, men alltid miste dei han og
måtte byrje på nytt. Ein kunne høyre kor dei jamra og bar seg om nettene.
Gase Sandland skulle ha kasta ei deild i vatnet for å få eit jordstykke av
naboen. Han jamrar og skrik om nettene og prøver å få steinen opp, men får
han aldri lenger enn til vasskorpa. Det har og hendt at han har fått steinen opp
av vatnet og nær der han skulle vere, men han blir så tung at han glir ut av
hendene, trillar ned fjellsida og ut i vatnet att.
I Draumkvedet heiter det om dei som flyttar delesteinar: "Gud nåde dei
fatige sålinne som flutte deildir i skog".

L. HESTESKODIKJET
Segna kan fortelje at det i dei øvre bygdene var att ein mann etter Svartedauden.
Ei tid etter at pesten var over, la han i veg for å sjå om det fanst andre folk i live.
Han reiste gjennom Øyfjell. Der var alle døde. Da han kom til i Brunkeberg, såg
han spor etter ein hest. Sidan fekk staden namnet Hestekodikjet.
M. HOLVEGAR
På vegen gjennom Brunkebergskogen ser ein fleire stader spor etter holveg.
Ein holveg er ein del av ein vegstrekning, anten ein skogsveg eller ein stig. Ein
ser dei som lange nedsenkingar i terrenget. Dei har eit uforma tverrsnitt og ligg
oftast i hellande terreng.
Holvegane har blitt til ved at vegen har blitt komprimert eller erodert bort. Det er
ikkie bare menneskeleg ferdsel som har skuld i dette. Dei tunge dyra som har gått
der, hestar og storfe, med sine høver og klauver, har trengt gjennom markdekket
og opna for erosjon. Vatn og vind har transportert lause partiklar vekk frå tråkket,
og gjort det som var ein veg til ei uforma utholing. Lausmassane har blitt avsett
der terrenget flatar ut. Det er vanskeleg å datere holvegar, men er det restar etter
bygningar eller andre installasjonar langs vegen, kan desse gje ein peikepinn på
alderen. Holvegane blir alltid rekna for å vere fleire hundre år gamle og stamme
frå mellomalder eller forhistorisk tid. Dermed er dei automatisk freda som kulturminne.
N. BRUNKEBERG KYRKJE
Brunkeberg kyrkje ligg på ein gamal kyrkjestad. Vi veit om to andre kyrkjer som
har stått her tidlegare. Den fyrste vi høyrer om, er ei stavkyrkje som biskop Jens
Nilsøn nemner i visitasbøkene frå 1595. Denne brann ned rundt 1600. Ho skulle
ha vore ei av dei finaste kyrkjene i Vest-Telemark med sine runde skruv og tårn.
Etter at denne brann, blei det bygd ny kyrkje. Denne var lafta, men med svalegang
som dei gamle stavkyrkjene.I 1660-åra kan ein lese at det står dårleg til med
henne. Det må stadig skiftast ut veggkledning og takspon. Etter kvart blei ho for
lita, og i 1789 blei ho riven. Inventar og bygningsdelar blei spreidde utover
bygda. I 1790 sto den nåverande kyrkja ferdig. Ho blei plassert i nordenden av
den gamle kyrkjegarden. Der tok ho det meste av kyrkjegardsjorda, og kyrkjegarden blei snart for liten.
Kyrkja er krossforma, lafta, kledd og kvitmåla. Etter folkeauken midt på
1800-talet blei kyrkja etter kvart for lita og måtte byggjast om. Det skjedde i
1860, og blei gjort på den måten at sakristiet blei innlemma i kyrkjerommet.
Det er diskusjon om kven som laga krusifikset, men mest truleg blei det
gjort av Hans Lavransson Meås i Seljord. Han skulle ha gjeve det i gåve til
kyrkja. I taket heng det ein dåpsengel som blei bruka i mange år. Det er same
slaget som dåpsengelen i Øyfjell kyrkje, laga av Talleiv Fjødde. Dåpsbarna blei så
redde då han blei fira ned frå taket at dei måtte slutte å bruke han. I 1846 blei
engelen erstatta av ein døypefont. Denne blei laga av Åsmund Nordgaard.
I taket heng og ei 14-arma lysekrone i messing, gjeven av Jakob Aall. Måleria i

Hald fram gjennom skogen til du kjem fram til eit jorde. Du kryssar dette
og går gjennom tunet på garden Su-Sandland. Gå vidare langs gardsvegen. Fylg denne fram til asfaltveg og vidare nedover til venstre. Deretter
langs gang- og sykkelveg fram til undergang, kryss E134 gjennom denne
og hald fram til Brunkeberg kyrkje N.

kvelvinga i kyrkja er gjorde av Aslak Nestestog frå Vinje i 1794.
I kyrkja finst og den gamle messehakelen som skal vere frå 1400-talet og
sydd av nonnene på Gimsøy kloster. Han er restaurert i seinare år.
I den gamle kyrkja hang det to mellomalderske primklokker. Den eine
kom frå Nes kyrkje i Nesherad. Desse to blei så støypte om til ei stor klokke.
På kyrkjegarden ligg fleire kjende personar gravlagde, mellom anna polfararen Olav Bjaaland.
SPØKERI VED BRUNKEBERG KYRKJE
Ved Brunkeberg kyrkje såg dei ofte skrømt i gamle dagar. Ein
gong var det to som gjekk forbi kyrkja om natta. Då høyrde dei så
vakker salmesong der inne. Dei gjekk fram til døra og ville sjå,
men døra var låst, og nøkkelen var hos klokkaren. Så vart dei
ståande ute og høyre på songen. Det var ein salme dei song. Ho
byrjar slik: "O Gud hvor længe skal jeg her mit usle liv hendrage".
Heile salmen vart sunge til endes, så vart det stilt som i grava i
kyrkja. (Samla av Kjetil A. Flatin)
O. FOSSJORDBREKKA
Den bratte bakken opp frå elva heiter Fossjordbrekka. Det blir sagt at ingeniøren
som stod for arbeidet her, uttala då vegen var ferdig: "Det blev en prektig bakke."
Torjus Loupedalen fortel denne soga:
Ein vinter skulle Sondre Norheim til dåpen med sonen Amund. I mangel
av hest spende Sondre og kona Rannei på seg skia og la i veg til Brunkeberg
kyrkje. Føret var hardt og isete, og vegen hadde bare ein låg brøytekant. Dei
skiftes på å bere ungen til dei stansa framme ved Fossjordbrekka. Då sa Rannei:
"Sondre, du løyper ikkje Fossjordbrekka, vel?" "Nei", svara Sondre. Dermed for
han utfor med ungen på armen. "Du kjem te å drepa bånet!" ropa Rannei etter
han. Brekka kan vere lei nok i mjukt føre, med venstresving der det bryt hardast
på og ein trong høgresving over Haugejordbrua med steinmur på begge sider.
Sondre hadde slik fart på hålkeføret at han stoppa ikkje før lenge etter brua.
Presten, Aslak Bergland, sa det slik: "De æ å freste Vårherre å løype slik."
Dei fine brukara som står att etter Haugejordbrua, blei mura av Olav
Runningen rundt 1850.
P. NORSK SKI EVENTYR
På veg gjennom Morgedal passerer du opplevingssenteret Norsk Skieventyr.
Morgedal har fostra mange av dei største skiløyparane landet har hatt, og bygda
har vore viktig for utviklinga av skisporten både nasjonalt og internasjonalt. Den
største av dei store er Sondre Norheim, som blir kalla far til den moderne skisporten. På Skieventyret kan du, gjennom film og gjenstandar, oppleve denne skilegenda i det miljøet der han var heime. Sondre var og skimakar, og ein verkstad

Vegen går vidare på oppsida av kyrkja, vestover. Ta så av ned grusveg
(bakke) på venstre hand 5. Fylg denne fram til asfaltveg. Her delar vegen seg. Du går til høgre opp bakken og fylgjer den greina som går til
venstre (nedre). Fylg denne fram til skarp sving 6 like ved ein gard. Her
tek du av til venstre og fylgjer traktorvegen oppover og inn i skogen. Du
er nå inne på den gamle riksvegen frå 1800-talet.
Du kjem etter kvart fram til det gamle brukaret. Ta til høgre ved brukaret
og fylg stigen inn i skogen eit lite stykke. Ved 7 går du ned til elva og
kryssar henne ved svaberga. (Ved stor vassføring er det best å gå opp
til E134 og fylgje denne fram til Morgedal sentrum). På andre sida av
elva fylgjer du den gamle vegen vidare opp bakken. Dette er Fossjordbrekka O. Passer så på høgre side av sag og hald fram langs grusvegen vestover.

syner korleis ski blei laga på hans tid.
Ei eiga avdeling viser historia til ein annan kjend morgedøl, polfararen
Olav Bjaaland, som var med Roald Amundsen på ferda til Sørpolen i 1911.
Ein av Noregs fyrste skismørjingsfabrikkar, Østbye Skiwax, er flytta hit
til Skieventyret og bygd opp att slik han såg ut då han var i drift. Han gjev eit
levande bilete av korleis skismørjing vart til.
OL-elden frå Morgedal var med i dei Olympiske leikane i Oslo
1952,Squaw Valley i 1960 og Lillehammer i 1994, og dette kan du sjå meir om i
utstillinga. Ein forrykande film som blir vist over fleire lerret, syner telemarkskøyring på sitt aller beste og er ei perfekt avslutning på turen gjennom skihistoria.
Skieventyret er og ein hyggeleg stad å stoppe for ein matbit før vegen går
vidare.

Morgedal - Øyfjell

Startpunkt: Morgedal sentrum
Endepunkt: Trovassli leirstad
Lengde: 20,8 kilometer
Startpunkt: 425 m.o.h.
Høgaste punkt: 965 m.o.h.
Sluttpunkt: 748 m.o.h.
Vurdering av etappen: Hard etappe.
Startar bratt opp lia i Morgedal, langs veg. Stigninga er på nesten 400 m. Oppe på
heia er det slutt på vegen.Terrenget vidare er skog og myr med eit stykke grusveg
midt i. Kupert terreng. Siste delen går langs bygdeveg ned mot Øyfjell. Etappen
går gjennom idylliske område med tjønnar og vatn.
MORGEDAL OG SKITRADISJONANE
Morgedal er uløyseleg knytt til den norske skihistoria. Det er ikkje utan grunn at
bygda blir kalla "Skisportens vogge': Få bygder har fostra så mange store skiheltar
som denne vesle bygda. Når du kjem frå Brunkeberg mot Morgedal sentrum,
passerer du på siste kilometeren før Byglandsbrua heimane til fleire kongepokalvinnarar: Jon Hauge, Svein Sollid, Åsmund Hemmestveit, Eivind Donstad,
Åsmund Brekke, Torjus Hemmestveit, Mikkel Hemmestveit og Johans Hauge.
Morgedal er ei snørik bygd, og dette har bygdefolket utnytta i fullt mon.
Når dei hadde ei fristund, samla dei seg til skileik i bakkane. Såleis danna det seg
eit løypemiljø som fostra mange einarar på skifronten. Den mest kjende av desse
er Sondre Norheim, "far til den moderne skisporten": Olav Bjaaland var ein
annan, les om han i "Bjåland."
Dei to brørne, Torjus og Mikkel Hemmestveit, var to av dei andre store
skitalenta bygda fostra. Dei kom frå Hemmestveit Nigard i Morgedal. Far deira,
gamle Torjus, dreiv med skimaking i tillegg til mange andre handverk. Torjus og
Mikkel var gode skiløyparar. Dei var lette, seige og mjuke. Om somrane leika dei

Du kjem etter kvart fram til E134 som du fylgjer mot venstre. Like før blått
skilt i med "Norsk Skieventyr" tek du av til høgre og fylgjer denne vegen
parallelt med E134 vestover. Du er nå i Morgedal sentrum og passerar
kolonialforretning og Norsk Skieventyr P.

seg med å ta ryggtak, og om vintrane kappkøyrde dei på ski. Men det blei aldri
slikt liv i bakken som når dei fekk Sondre Norheim med seg. Han var i 50-åra då,
men var ikkje vanskeleg å be på. Han la ut om alt han visste om skiløyping. Rett
som det var la han opp ei låm og synte dei knepa sine. Og gutane tok etter. Så
fortalte han om uvyrdslåmine sine, om turane til Oslo og alt det rare han hadde
sett og høyrt. Å vere med Sondre var det gjevaste dei visste.
I 1884 ville Nansen ha Torjus og Mikkel med seg på turen over Grønlandisen.
Men då dei fortalde det heime, fekk dei ikkje lov av mora.
Typisk for telemarkingane var at dei dreiv med frikøyring. Dei hadde
ingen reglar for korleis skiløyping skulle gjerast, eller kvar det skulle løypast.
I konkurransane hevda dei seg suverent heilt fram til byrjinga av 1900-talet. Då
byrja Christiania-buarane å lage faste reglar for skiløyping. Den frie stilen frå
Telemark fall igjennom under slike forhold. Med våre dagars "freeride" er det
atter ein gong frikøyring utanfor faste løyper som er det store. Ringen tilbake til
dei gamle telemarkingane er slutta.
Det var ikkje bare gutane som var gode i skibakkane. Jentene var ikkje
borte dei heller. Det fyrste jenteskirennet vi veit om i Telemark, blei halde i
Morgedal i 1878. "Hallvard Midtbøen skipa til løype ein virkedag på Langerud,
vestafor Morgedalstjønni. Nokre handelsmenn som kjøpte upp jentehår hadde
gjeve premiar. Det var rosute sommartørkle" blei det fortalt.
Skihistoria er godt dokumentert på "Norsk Skieventyr" i Morgedal.
ASLAUG VAA
(1889-1965)
Vi går i fotefara til lyrikaren Aslaug Vaa på denne etappen.
Aslaug Vaa blei fødd i Rauland i 1889 og var den eldste dotter av Anne Marie og
Tor Vaa. Faren vare ein evnerik mann som hadde store forteljargåver og kunnskapar om tradisjonsstoff. Heimen var prega av forteljingar, segner og soger.
Aslaug Vaa hadde djupe røter i Telemark. Familien flytta frå Rauland til
Kviteseid, og dette blei staden ho rekna som heime. Faren dreiv med
eigedomshandel og sat med fleire eigedomar i heia mellom Morgedal og Øyfjell.
I 1923 gjekk han konkurs, og mista alt han eigde. Etter dette kom Aslaug aldri
tilbake til desse traktene. Det blei for sårt og vondt for henne. Likevel levde
lendet med segner og stadnamn vidare i tankane hennar. Den fyrste diktsamlinga
ho gav ut var "Nord i leite" som kom i 1934. I desse dikta syner ho dei sterke
banda ho har til telemarksnaturen og folkelivet her. Mange av dikta i samlinga er
knytte til det landskapet vi går igjennom på denne etappen. I diktsyklusen
"Nivelkinn" tek ein del i det dramatiske trekantdramaet som går føre seg mellom
bonden Stabbe og kona hans, Gyrid, i Tvitulid, og elskaren hennar, Jo i Nivelkinn. Dikta er rota i det konkrete landskapet, men grensar stadig til draum og
fantasi og tek lesaren med langt inn i det naturmytiske.
Aslaug Vaa levde største delen av livet utanfor Telemark, men hadde alltid med seg draumen om det landskapet og den kulturen ho hadde vekse opp i. Ho
døydde i Oslo i 1965.

STAULANE I HEIA
Vegen over heia frå Morgedal til Øyfjell fører oss innom fleire staular. Det er
gardane i Nordbygdi i Morgedal og dei øvste gardane i Høydalsmo som frå
gamalt har hatt staulsområda sine her. Staulesdrifta er det slutt på, men nokre av
dei gamle plassane blir framleis haldne i hevd og bruka som hytter. Andre er det
ikkje andre spor etter enn i beste fall ein voll og attgrodde hustufter.
Mange av desse øyde plassane har ei historie som går langt attende i tida.
Fram til rundt 1350 - 1400 gjekk delar av den vegen vi nå går, gjennom gardstun
og forbi spreidde heiegardar. Vi snakkar om ei busetjing som eksisterte så langt
tilbake som i vikingtid og middelalder. Etter den tida kom det alvorlege nedgangstider som førtetil store endringar i busetnadsmønster og kulturlandskap.
Mange av heiegardane vart fråflytta. Dei fleste grodde til og gjekk for all tid ut av
soga, andre overlevde ved at dei vart tekne i bruk som staular.
A. SONDRE NORHEIM
(1825-1897)
Sondre har hatt mykje å seie for utviklinga av skisporten både når det gjeld
skiteknikk og utstyr. Den uvørdne skiløypinga gjorde Sondre til ei legende alt
medan han levde. "Uvyrdslåmine" hans gjekk utfor hengebratte bakkar og ufser.
Han var bare ungguten då han for fyrste gong rigga til hopp ved å leggje ein stige
med plankar oppå frå bakken og inn på hustaket. Så sette han utfor, fôr over taket
og landa på bakken nedanfor. Dette karstykket blir etterlikna den dag i dag.
Etter kvart fann han ut knep for å betre skiprestasjonane. Mellom anna
fann han ut at det vart lettare å svinge i djupsnøen dersom ein sette den eine skia
framføre den andre når ein svinga. I Christiania kalla dei dette "Telemarksving":
Sondre byrja lage bindingar som slutta bak hælen, då sat skia betre på.
Folk i bygda tykte det var gyseleg å binde seg fast til skia på det viset.
Sondre var og den som introduserte "innsvingen" til Christiania-buarane.
Det var lettare å svinge dersom skia var litt innsvinga på midten. Når han fortalde
korleis ei god ski skulle sjå ut, bruka han kona, Rannei, som modell: "De skal
hugse på det, karar, at ei god ski skal sjå ut som ei omvendt Rannei, - smale på
midten og breiare oppe og nede':
Sondre var ofte i Christiania på renn,og då blei både teknikken og utstyret hans
kopiert av andre, og med det spreidd vidare.
Sondre blei fødd på plassen Øverbø, øvst oppe i lia i Morgedal. Fattigdomen fylgde han heile livet. Mat og kontantar var det ofte smått med. Men
som skiløypar var Sondre alltid ein einar. I 1868 blei han invitert til å vere med
på eit premieskirenn i Christiania. Det var den såkalla nikkersadelen som hadde
invitert han. Trua på seg sjølv som skiløypar hadde Sondre i full mon. På den fire
dagar lange turen til hovudstaden stoppa han på ein gard han for framom. Der
bad han om å få gjere ein bytehandel. Han fortalde at han var på veg til eit
skirenn, der fyrstepremien var eit sylvkrus. Sikker på at han kom til å vinne, ville
han nå gjere ei avtale om at han på heimvegen fekk byte sylvkruset mot mat eller
pengar. Sylvpynt trong dei ikkje på den vesle plassen, men mat trong dei. Avtala

blei gjord. Det skulle bli bytehandel. Sondre fekk rett, han vann skirennet. På
heimvegen var han innom på garden og fekk byta bort sylvet. Slik kom han
heim til Morgedal og var ein rik mann i nokre dagar.
Om vinteren lokka ofte skibakkane meir enn det inntektsgjevande
arbeidet. Det er ei historie frå Sondre sine unge dagar då han dreiv vedhogst.
Det var ein fin vinterdag. Han skulle i vedskogen og la i veg med øksa på
aksla. Vel oppe på toppen tok han seg tid til å stoppe og sjå utover bygda. Det
hadde snøa i fleire dagar, og nå låg bakkane og skein i solskinet, kvite og
mjuke av nysnø. Dette var eit syn Sondre ikkje kunne stå imot. Skigleda vann
over plikta, og det enda med at han løypte på ski heile dagen og laga seg
uvyrdslåmir i dei bratte liene. Då han kom heim om kvelden utan å ha gjort
eit dagsverk, orsaka han seg på den måten han ofte gjorde: "Bakkane kallar
på meg, og eg lyt svara!"
Sondre Norheim utvandra til Amerika i 1884. Fattigdomen fylgde
han der og, og han lengta heim til Morgedal. Han enda livet på same måten
som han hadde levd det: På ein skitur på prærien vinteren 1897 fall han om
og øydde.
B. DANSARSLETTA
Underbergshaugen er ein av dei gamle leikeplassane i Morgedal.
Heilt fram mot 1950-åra var det vanleg at ungdomen hadde faste
stader der dei møttest til leik og dans om sommarkveldane. Det blei gjort
kjent på den måten at nokon tidleg på kvelden tende på ei "bargyve", eit bål,
slik at røyken steig til vers og viste møtestaden. Var det ikkje spelemann til
stades, fann dei på andre leikar. Både unge og eldre kunne vera med. Dei
kunne og drive ymse former for idrett som hopp og kast, klypelyft med meir.
Her på Underbergshaugen møttes eldre folk søndag ettermiddag for å
høyre nytt og for å minnast gamalt.
C. BJÅLAND
Dei tre Bjålandsgardane ligg på rad øvst i lia og er, frå venstre mot høgre:
Nordistog, Midtistog og Suistog Bjåland. Bjåland heitte opphaveleg Bø.
Dette enkle namnet tyder på at busetjinga er gamal, truleg er det her den
fyrste faste busetnaden i Morgedal var. På 1500-talet blei namnet Bøland,
som seinare vart til Bjåland. Ein kan spore busetnad på Bjåland tilbake til
folkevandringstid 200 - 600 e.Kr. Dette veit ein ut frå funn av ikkje mindre
enn to jernaldergraver. I desse fann ein eit leirkar, ein spiralring av gull, ei
fint arbeidd spenne av sylv, samt ein jernkniv, bryne, beinkam, eit utskore
dyrehovud i bein og restane av ein fin kvinnebunad. Edelt metall og fint gravgods viser at det ikkje var kven som helst som låg gravlagde på Bjåland. På to
av Bjålandsgardane står det i dag mellomalderloft. Buret på Sudistog var tidlegare eit loft. Det eldste tømmeret er datert til ein gong før 1350.
Underdelen av loftet på Nordistog er bygd før Svartedauden. Det har
si historie knytt til Fitjan, som vi skal innom seinare på denne etappen. Segna

Fylg asfaltvegen forbi Morgedal Camping. Ved A kan du sjå Øverbø,
øvst oppe i lia. Her var det at Sondre Norheim blei fødd. Gå til du har
den gamle, gulmåla skulestoga på venstre side 1. Der tek du av frå
asfaltvegen og går inn i skogen på høgre side av vegen.
Du passerer den gamle danseplassen B. Du kjem inn på grusveg og
tek til høgre langs den. Her ser du Bjålandsgardane C som ligg øvst i
bygda. Fylg vegen oppover lia, forbi Bjålandsgardane. (Ved 2 går vegen til Øverbø for dei som vil ta ein avstikkar (lit).
Passerer tuftene etter den gamle husmannsplassen Kleppe D. Her tek
du vegen til høgre. Fylg vegen til han sluttar oppe på åskammen.

fortel at mannen på Fitjan bygde loftet. Han og sonen rodde over Myrkvarvvatnet
for å sanke never til taktekkinga, men under roturen fall guten i vatnet og drukna.
Fitjanmannen tok dette som eit varsel om at han burde kvitte seg med bygningen,
og det gjorde han. Han selde det til Skoftedalen, ein av dei næraste gardane. Men
ulykka fylgde loftet. På Skoftedalen fall sonen på garden ned frå loftstaket og slo
seg i hel. Dette gjekk så inn på mannen på Skoftedalen at han selde loftet. Rundt
1890 hamna det på Bjåland.
Den eldste Bjålandsgarden, som låg i delet mellom Suistog og Midtistog,
var ein stoppestad for ferdafolk som kom ridevegen. Her er merke etter ei hamn
eller trø. Steinmurane synest den dag i dag. Her sleppte handelskarane hestane
sine. Det er svært bratt her, og kom ein nedanfrå, syntest hestane å vere svært
store. Det heitest at mang ein hestehandlar blei lura her.
Polfararen og skiløyparen Olav Bjaaland kom frå Suistog Bjåland. Han
blei fødd i 1873. Olav var ein av dei mange store skiløyparane i Morgedal.
Utover i 1890-åra deltok han på mange skirenn i hovudstaden og rundt om i Telemark. Han heldt seg heile tida mellom dei tre beste. I 1902 og 1903 vann han
kongepremien i Holmenkollen.
I 1909 reiste Olav til Chamonix i Frankrike for å delta på vinteridrettsstemna til Club Alpin Francais i Chamonix.
Olav fortel frå ferda:
"Hardaste langrennet mitt var det militære rennet i Frankrike 1909. Eg sprang ut
seinaste mann, nr. 92, med Thorvald Hansen frå Oslo fyri meg. Fyri han gjekk
Otto Tangen og Reidar Ulven og so 88 franskmenner. Det blei eit sprang som eg
minnest. Vel halvvegs kom eg etter Hansen. Han var beste løyparen i Oslo på den
tid og ein seig kar i langrenn. Me fylgdest hakk i hæl, plukka upp den eine
franskmannen etter den andre, gjekk forbi dei tvo andre nordmennene og var
tilslutt fyrst i låmi. I motbakkane vann eg, på flati drog Hansen unda. Det var
tungt og leita på. Eg sa då til Hansen som gjekk fyri: "Det er kje naud på å
sprengja seg hell, me tek det med ro, nå me hev so dugaleg fyrisprang."
Men Hansen høyrde ikkje på det øyra. Han bare gav på og skulle draga seg den
halvminutter fyri meg som eg hadde kome innpå han. Det var ikkje bare ein kamp
millom Noreg og Frankrike skjønna eg nå, det hadde blive ein kamp millom Oslo
og Telemark au. Og då hekk eg på, og ropa fram:"Du kan springa så fort du vil
Hansen, men du spring ikkje frå meg nå hoss du balar."
Og so gjekk det i seig tøygjing fram til mål, den eine etter den andre. Me kom
som sagt inn som dei fyrste. Men eg var sliten den gongi."
Det var på turen til Frankrike at Olav Bjaaland møtte Roald Amundsen. Amundsen blei imponert over den unge morgedølen og gav han tilbod om å vera med på
turen han planla til Nordpolen. Denne turen bel det, som kjent, ikkje noko av, det
var Sørpolen dei skulle til. Dit kom dei i 1911. Olav Bjaaland hadde ansvaret for
skia og skisledane under turen. Olav Bjaaland døydde i 1961.
På "Norsk Skieventyr" i Morgedal kan du sjå utstilling om Olav Bjaaland og
sørpolferda.

Deretter går du langs myrkanten på høgre side og vidare inn i skogen
etter myra. Fjellet du ser til høgre ved 3 heiter Hovundvarden, 111 2
m.o.h. Fylg merkinga langs, og forbi Breivatn. Etter vatnet går du langs
bekken, på høgre side av denne, over myrane. Ved 4 kryssar du
bekken og held fram langs denne på venstre side. Du kjem så fram til
Hovundstaul. Kryss bekken og gå opp på høgre side av huset, opp
bakken og vidare framover. Ved E passerer du Liggjarfloti, ein gamal
kvileplass for drifter. Ved 5 kryssar du bekken. Hald venstre side av
denne fram til stølen Skonemyr. Ved 6 går du bort frå bekken, mot
venstre.

D. KLEPPE
Dette er ein gamal plass som høyrde til Bjåland. Nokon av dei siste som budde
her, var Tor og Toril. Dette var i 1830-åra. Tor var ein namnspurd rokkemakar.
Tor og Toril hadde mange ungar, og det hende dei blei matlause. Då sette Tor seg
på bergrabben nedom husa og song. Når folk nede i gardane høyrde dette, visste
dei at då var dei matlause oppe på plassen. Dei hjelpte då til med litt å bite i.

RISANE BJÅR OG GRENGJUS
Bjår var ein rise som budde i Åmlundsfjell, like bakom Bjåland. Ein annan
rise, Grengjus budde på motsett side av bygda, i Grengjusnetten. Det blei
uvennskap mellom desse to, og dei byrja å kaste stein etter kvarandre. Den
eine av steinane Grengjus kasta etter Bjår, landa på tunet på Nordistog
Bjåland. Han ligg der ennå, like inntil flaggstonga.

E. LIGGJARFLOTI
Den gamle ridevegen var i bruk fram til 1840-åra. Til då var det hestemaknader
her på Liggjarfloti

Gå langs kanten av smal myr, på venstre side av denne. Gå vidare
langs myrdraget og over ein liten knaus til neste myr. I enden av
denne held du litt til venstre og kjem over til neste myrdrag. Gå
vidare, passer staulen Primkleiv, vidare ned lia langs traktorveg,
forbi staulen Jonsli. Du kjem fram til eit vegkryss. Der tek du til
venstre og går nedover lia. Du møter ein annan veg. Ta til høgre
langs denne.

I neste kryss tek du til høgre, opp bakken. Du passerer Raudåi med
dei raude steinane. Dette er kommunegrensa mellom Kviteseid og
Tokke. Gå til enden av vegen og deretter inn til venstre. Du er nå på
Fitjan F. Herifrå går du over vollen, mot det venstre hjørnet av
denne. Ein del av vegen herifrå går i område utan synleg stig, så ver
merksam på merkinga. Den vegen du går nå er den gamle vegen
mellom Langlim og Høydalsmo G.
Ved 7 passerer du eit berg med "hjuringkrot", skrift som er hogge inn
i fjellet av hjuringar.
Ved 8 er det viktig at du ikkje går over brua til venstre, men fylgjer
merkinga inn i skogen til høgre.

