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Agder fra sult og nød til 
velstand og misjon 

 
I dette nummer av Morsdagsheftet har vi satt ho-
vedfokus på den ufattelige nød som hersket i store 
deler av de norske hjem fra 1800-tallet og frem til 
i alle fall 1910. Slik ønsker vi å få fram det norske 

fundament som skapte fremgang, frihet, fred og velstand. 
Vi skriver om Barnevandringene på Agder som pågikk fra 1830 til 
1910 hvor barn av ren nød ble sendt fra hjemmene  sine under sorg 
og tårer for å gå 10-20 mil på lite mat, dårlig fottøy og klær -
gjennom uveisomt terreng med røvere og rovdyr - fram til bygdene 
i øst hvor de skulle gjete om sommeren til langt utpå høsten.  
Men samtidig var det -  ikke minst i disse strøk av landet - Hans 
Nielsen Hauge og hans lekfolk nådde fram med sin vekkende for-
kynnelse -  og ”ljos over landet strøymde”. ”Vankunna ljoset gøym-
de” - små og feil kunnskaper hersket både om forholdet til Gud, na-
turen og medmennesket, fra familien og utover i samfunnet.  Nå 
måtte mørket vike, og landet begynte en rett forvaltning av livet fra 
Hans Nielsen Hauges solide forkynnelse og praktiske, jordnære 
rådgivning om jordbruk og industri - og så fikk de oppleve Guds 
velsignelse. Under vekkelser og ”tenesta stor for Gud” forandret 
Norden seg til ”Det fredelige hjørne av Europa”, til rike velstands-
nasjoner  - som fikk gå med det glade budskap til verdens ende i 
store og rike tjenester. Da ble vi i sannhet en nasjon i velstand! 
 

Kampen om ekteskapet 
Ikke siden hedensk vikingtid har det stått slik kamp om familien, 
mor og barnet som nå. Etter at Olav den Hellige fastsatte kristenret-
ten på Moster i 1024 og det store sædskiftet kom — har det vært 
slike tilstander i Norge. Det unngår ikke Guds aldri sovende øye at 
vi nå ofrer etterslekta på lystens og velstandens avgudsalter, og hele 
Europa utsletter sin egen sivilisasjon som har vært den kultur med 
størst bærekraft godt rotet i Bibelen. Gud ser at frillelivet tar seg 
opp igjen og at mord og overgrep tiltar med voldsom styrke. Vi vil 
ikke ha et slikt Norge. Da må vi som kristenfolk stemme i med Da-
niel og Nehemias med en solid syndsbekjennelse på folkets og våre 
vegne. Vi har ikke kjempet og æret Herrens navn som vi skulle. 
Gud lytter gjerne til slike bønner. Den norske kirke begynte alltid 
Gudstjenesten med: ”Se i nåde til meg, arme syndige menneske 
som har krenket Deg i tanker, ord og gjerninger og kjenner den 
onde lyst i mitt hjerte,-.” Slik lyder det ikke i dag lenger. Det skal 
være så lyst og hyggelig og inkluderende, men vi står ikke for Guds 
åsyn i Sannhet — og da er vi på avveier. 
 Men vender vi om til Herren og stiller oss fram for Hans åsyn i 
sann bekjennelse, da lytter Han gjerne, og redder den med et 
”sønderbrudt hjerte” og helbreder vårt folk. Han reddet de 
slangestukne i ørkenen bare ved et blikk på kobberslangen. Han 
reddet røveren på korset som ba om en tanke, og tolleren gikk rett-
ferdiggjort hjem til sitt hus, enda han ikke våget å løfte øynene og 
si noe annet enn: ”Gud vær meg synder nådig.” 
Da tok allmakten og allvitenhetens nådige Gud over og ryddet opp 
fra innerst til ytterst, men de selvrettferdige og selvhjulpne gikk 
tomhendt bort. Slik er Gud også i dag, og det er vår redning om vi 
lar Han borre våre ører med Sitt Ord. La oss be om landsvekkelse 
og over 2. Krønikerne 20. 
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Barnevandringene  
på Agder fra 1830 

Av Jørgen Høgetveit 
 
Det vi skal fortelle om i denne bredt anlagte artikkelen - 
er Norge som u-land ikke mer enn 150 – 200 år tilba-
ke – og hvordan voksne og barn slet for å berge livet. I 
vår velstand er det en høyst nødvendig påminnelse til 
ettertanke om at vår velstand ikke er selvsagt og burde 
mane til stor takknemlighet til Gud og mennesker! Vi er 
i tilfelle ikke det første folk som har glemt både Gud og 
takknemlighet når velstanden ble stor. De gamle sa: 
”Det skal god rygg til å bære gode dager.” Og det bør 
Velstands-Agder aldri glemme at vi nå er flere mennes-
ker her – men knapt samme naturgrunnlag, et sårbart 
landbruk – og pengerikdommen kan aldri erstatte natur-
ressursene og maten om inntransporten igjen av en eller 
annen grunn skulle svikte. Det formulerte Arne Garborg 
mesterlig når han sa ein kunne ha lommene fulle av 
penger, men frysa, tysta, sulta ihel om det ikkje var kle-
de, mat og drikke å få. 
Innledning – bakgrunn 
Norges store nedgangstid kom etter Svartedauen 
(1349),Nidarosdomens brann (ca. 1350) og vi gikk inn i 
firehundreårsnatten. Norges storhetstid var over. Og fra 
1319 begynte unionstid – og natt over Norge. Fra ca 
1800 til godt 1900 – hang nøden lenge tungt igjen i 
mange magre bygder i Indre Agder.  Barnevandringene 

sprang ut av den rene nød og pågikk fra ca. 1830 til 
1910. Særlig ille var det i kommunene: 
Kvinesdal, midtre og øvre del av Lyngdal, Audnedal, 
Mandal hvor barna helt ned til 6-7 års alderen i april til 
uti november måtte på gjeting i østbygdene Birkenes, 
Landvik, Mykland, Iveland og andre bygder i Aust-
Agder. Gårdene der var større og med bedre økonomi. 
Dette sitatet sier det meste: ”I forrige århundre hersket 
det i store deler av Vest-Agder en fattigdom som er helt 
ubeskrivelig. Det var verre enn noe annet sted i landet. 
Tvangsauksjoner var hyppige, og sinnssykdommene 
som følge av fattigdom hadde større utbredelse her enn 
andre steder. Det sies at selv fanten hadde forlatt dette 
området.” (Reidun Skjeggestad Hunstad med kilde: 
Norges bebyggelse) 
Mer historie og bakgrunn 
Nøden – sulten og fattigdommen sprang ut av en rekke 
forhold. I fire hundre år hadde altså Norge vært under 
forskjellige unioner som hadde tappet oss for ledende  
folk og verdier. Vi var fremdeles i union med Danmark 
som hadde viklet seg inn i storoppgjørene i Europa og 
tapt. Dermed måtte Norge avstås til Sverige som hadde 
ført krig mot Norge i 7 år. Kysten og skipsfarten vår var 
blokkert av England i 7 år, og skipene med korn kom 
 
Fort.n.s.——> 

Utsikt over Konsmo. 
Kirka bak t.v. Foto JH 

Foto:
Penlope 

film 
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 ikke forbi. Det var da Terje Vi-
gen rodde til Danmark etter korn. 
Dessuten var det flere år med 
elendig klima, og frosten tok mye 
av de sparsomme kornavlingene. 
Alfred Hauge skriver om dette i 
boken ”Septemberfrost.”. Frosten 
tok mang en kornåker på de små 
åkerteigene, og barkebrødet ble en 
hyppig gjest. Med sult og svekket 
motstandskraft – samt lite ressur-
ser til god hygiene for å minske 
smittetrykket - fikk selvsagt syk-
dom av mange slag fritt spillerom, 
som vi ser det i en rekke u-land i 
dag. I tillegg til disse store ram-
mene som skapte nød, var og er 
Agder fra naturens hånd jordfat-
tig, og jorda er ofte mager og bar 
lite. Gamle driftsmåter hersket 
fremdeles inntil H.N. Hauge kom 
med nye kunnskaper og redska-
per. Når så rovdyrene herjet bu-
skapene på heibeitene, måtte det 
bli svelt i hjel – og behov for gje-
tere. De større gardene østpå kun-
ne betale for det. Og det kunne de 
fra Kristiansand og bortover til 
Grimstad og Moland. 
Hvor ille det var med krig, bloka-
der, sult og sykdom kan du få et 
lite inntrykk av i den ene tekst-
boksen på s. 22 som oppsummerer 
noe av en uhyre interessant tid.  

 
Gud griper inn 
Men samtidig med denne dype 
nød griper Gud inn og kaller Hans 
Nielsen Hauge bak plogen i Tune 
i Østfold vå-
ren 1796. Året 
etter var opp-
røreren Loft-
hus fra aren-
dalsområdet 
satt i jern på 
Akershus fest-
ning i sin 
kamp mot un-
dertrykkende 
handelsfolk 
som skodde 
seg på det lille 
kornet som 
kom inn i 
Norge fra 
Danmark. De 

hadde makter og myndigheter 
med seg. De solgte korn dyrt og 
ga lite igjen for tømmeret fra bøn-
dene. De ble grovt utnyttet, og 
Lofthus ville hjelpe – men makten 
og myndighetene tok han.  
Men nå kom altså Hauge og hans 
lekfolk fram med jordnær og 
praktisk kristendom som bringer 
sjelenes frelse, frigjøring og om-
sorg for hele mennesket med opp-
bygging av landbruk og viderefor-
edling så vi kunne ta vare på fol-
ket vårt fra barnet i mors mage til 
oldingen på gravens rand. 
”Gudsfrykt med nøysomhet”,   
hardt og rett arbeid, samt rett 
holdning til familien og samliv 
ellers - ga overskudd av frisk ung-
dom, penger for investeringer, og 
hjulene kom i gang. 
Norge var et u-land, men fikk 
oppleve en oppbygging som man 
dessverre i alt for liten grad tok 

med seg til 
misjonsmar-
kene som i 
dag herjes av 
mye av den 
samme elen-
dighet av sult 
og sykdom og 
død som vi 
gjorde for 
godt 150 år 
siden. Statsfy-
sikus Melby 
m.fl. påpeker 
at det var den 
sosioøkono-
miske opp-

bygging som fjernet sult og syk-
dom, ga arbeidskraft og fremgang. 
 
Behovet for og formidling av 
gjetere  
oppstod p.g.a. rovdyr i skogene og 
fordi man trengte vern av inn-
mark. Man hadde ikke piggtråd og 
annet gjerdemateriale som kunne 
holde beitedyra borte fra jordene. 
Dessuten utgjorde heiene store 
forreserver som kunne skaffe fol-
ket sårt tiltrengt mat i form av 
kjøtt som kunne røykes og saltes 
ned i matfattige tider. Man trengte 
nok gjetere også vest på Agder, 
men med de store barneflokkene 
maktet de ikke å fø alle gjennom 
hele året, dessuten var bøndene 
øst i Agder mer velhavende og 
kunne betale for gjetinga – og det 
førte til mindre munner å mette 
samtidig som de kanskje fikk 20 - 
40 kr. og sko evt et gammelt 
plagg for jobben. Det meste av 
dette gikk rett i familienes hus-
holdning hjemme og var en kjær-
kommen slant midt oppi fattig-
dommen. 
Formidlingen av gjetere foregikk 
oftest slik at det var mannfolk 
som hadde vært østpå i lønnet ar-
beid som ble spurt om de kunne 
skaffe gjetere fra vestfylket. De 
var nærmest for ”agenter” å regne. 
Og hver vinter dro de fra gard til 
gard og spurte etter en gutt eller  
jente som kunne være gjeter. ”Når 
slike fremmedkarer kom til gards, 
sprang barna ut og gjemte seg,  
Fort.n.s.——> 

Betenkt mor rus-
ter barna med mat 

Foto: Penelope-
film. 

YOHAN barnevandrer 
 
Manusforfatter og regissør Grete Salo-
monsen Hynnekleiv og produsent Odd 
Hynnekleiv, i Penelopefilm, har gjort 
en stor og viktig jobb med å ta fram 
historien om barnevandringene på Ag-
der i filmen om YOHAN barnevandrer. 
Vi gjør vel i minnes at det bare er ca. 
150 år siden mange deler av Norge var 
svært fattige, og foreldrene måtte sende 
fra seg barna sine store deler av året for 
å gjete og på annet arbeid. I YOHAN 
levendegjøres denne delen av Norges-
historien på en historisk riktig måte.  
Den blir å få kjøpt på DVD i løpet av 
nyttåret. 
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fortelles det, så gjeterlysten var ikke 
særlig stor”. - - ”foreldrene måtte gjø-
re seg harde når barna tryglet om å få 
slippe. Etter hvert som barna ble stør-
re, skjønte de selv hvor nødvendig det 
var at de dro ut, men de minste hadde 
nok problemer med å forstå at foreld-
rene kunne være så harde å sende dem 
av sted slik.”  ”Hjerteskjærende sce-
ner kunne oppstå når barna skulle av 
sted.  
De kunne trygle og be foreldrene så 
sårt om å slippe. Kunne de få være 
hjemme, skulle de være så snille, så 
snille. Men av sted måtte de.  Det 
hendte til og med at de ble truet av 
sted.” 
Men dette skar også dypt i mangt et 
foreldrehjerte. Det fortelles om ei 
kone i traktene der barnevandrerne 
måtte forbi på våren. Hun trakk seg 
vekk i huset sitt for hun orket ikke å 
høre subbingen av små barneføtter og 
snufsingen av deres gråt når de pas-
serte huset hennes. (RSH) 
 
Vandringen og ruta østover 
”Men det tydelige bevis for nøden i 
bygdene her var likevel disse store 
barneflokkene som hver vår, ofte i 
snøslaps og søle, dro over heiene mot 
øst. 
De trakk gjerne til et felles samlings-
punkt ved Konsmo kirke – slik at de 
kunne dra videre i større eller mindre 
flokker. Det var selvsagt 
tryggere i områder med 
mange slags farer for små-
barn uten våpen. Mange 
historier går om disse vand-
ringene. 
De fulgte flere ruter øst-
over. De fleste gikk om 
Kristiansand. Den gikk over 
heiene til Mandal  og videre 
over Høeheia og Groheia til 
byen. ”Nesten samme ruta 
som Sørlandsbanen nå føl-
ger.” Så fulgte de Tovdalen 
eller langs Agderkysten fram til gar-
dene i østbygdene. 
Oftest gikk de i flokker, men ikke 
sjelden gikk de enkeltvis. Det fortelles 
om en 7-åring som gikk ti mil til Hø-
våg. ”Vår Herre må passe på deg, nå 
kan jeg ikke følge deg lenger,” var 
moras avskjedsord da de skiltes et 

stykke fra går-
den.” De hørte 
ikke mer fra han 
før han senhøstes 
kom hjem med 
gjeterlønna i lom-
ma. Han ble stor-
tingsmann fra 
Vest-Agder se-
nere. 
En annen liten 
tass på 9 år var 
livredd på denne 
ruta – delvis fordi 
han var ukjent og 
måtte spørre seg fram – delvis fordi 
det var tatere og forbrytere i området, 
og onkelen hans hadde blitt drept der. 
Han kom fram til Kristiansand, men 
ingen ga han losji for natta – før ei 
gammel kone i Ålefjær ga han ei seng 
på golvet – ”det er en tjeneste han si-
den aldri kunne glemme.” 
 
Behandling – hva opplevde barna? 
”Vanligvis ble barna behandlet bra på 
de stedene de kom til, men det var 
mange unntagelser. Ofte måtte disse 
småene gå for lut og kaldt vann og ble 
plaget med arbeid sent og tidlig. En 
kar fra Konsmo fortalte i sin tid at da 
han som 9-åring gjette der øst, ble han 
vekket kl. 4 om morgenen. Da skulle 
han være med å bære planker opp en 
bratt ås, til det var tid for å slippe bu-
skapen og han måtte følge med den. 
Flere steder ble disse barna satt til å 
gjete bare på søndagene og når det var 

dårlig vær, mens barna til husbonden 
gjette når det var godvær. Gjeterne ble 
da brukt til å gjøre tungarbeid på går-
den. - -  Fritid var et ukjent ord for 
hjuringen. Gjetingen måtte gå sin 
gang søndag som mandag, og som en 
mann fra Herefoss har sagt – ”så stygt 

var aldri været at ikke gjeteren kunne 
sendes ut.” Arbeidsdagen var heller 
ikke alltid slutt når kuene stod på bå-
sen, men forsatte ofte til sene kvelden. 
Det var mange slags arbeid en slik 
liten kar kunne brukes til. I noen byg-
der hadde gjeteren fri andre pinsedag, 
men det var oftest eneste fridag  han 
hadde. Men det hendte nok også av og 
til at husbonden selv overtok gjeting-
en en eller annen søndag ettermiddag 
for at smågutten skulle få litt fri. 
Kom de hjem på garden og hadde 
gjett bort et dyr – var det bare ut igjen 
om det var aldri så sent - til dyret var 
funnet og jaget hjem! Men gutten had-
de sine metoder på viltre værer. De 
dukket de i et tjern så ulla blei tung og 
våt – dermed roet dyret seg for ei 
stund. 
 
Sult og kulde 
En av gjeterne forteller om sulten: 
”Magen fekk so lite mat at dei måtte 
eta av mikkelsbærlauv. Det var då 
noko å tyggja på når nisteposen var 
tom, og svolten gnog og gnog under 
den vesle bringa. Når det var uvær og 
frost fraus dei og. Far og mor hadde 
ikkje råd til å rusta dei ut med gode 
varme klede. Det blei nok nakne flek-
ker både på armer og kne før hausten 
kom. Og berrføt måtte dei gå om det 
var så kaldt at marka rima.” Noen av 
dem gikk nesten sulten bestandig, og 
kulda blei forsøkt dempa ved at de 
passa opp kuer som urinerte og varma 
føttene der ei lita stund. 
 
Verst var hjemlengselen 
”For de yngste av dem var det en be-
frielse å komme ut i skogen, for der  
Fort. s. 22 ——> 

Morshjertet verket når barna måtte av sted.  Penelope 
film. 

Stiene barna gikk er merket nå. Foto: Bendixen 
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Barnevandringene  
Fort.f.s. 6 
 
kunne de få gråte ut, de ville jo helst 
ikke gjøre det så noen så på. Som ei 
gammel kone fra Hægebostad har sagt 
det: ”Utallige er de barnetårer som er 
falt i austlandsskogene. Det hendte 
hjemlengselen ble 
så sterk at gjeteren 
rømte fra tjenesten, 
men det hendte 
også at faren truet 
ham tilbake med 
riset i hånden. 
En liten gutt fra 
Vigmostad som 
gjette på ”Aust-
landet”, fikk greie 
på at moren gikk 
hjemme og gråt 
fordi hun syntes 
synd på gutten sin. 
Gutten sendte føl-
gende beskjed 
hjem til henne: 
”Du behøver ikke 
gråte, du som kan 
være hjemme.”  
Om en annen gje-
ter fortelles det at 
faren hadde vært 
østover og satte 
igjen fotavtrykk i 
skogen. ”Disse fot-
sporene måtte gut-
ten bort å se på så 
ofte han hadde an-
ledning til det.” Sporene var en hilsen 
fra hjemmet.  
 
Kystbåten kortet reisen 
Da rutebåtene begynte å seile langs 
kysten, ble det mer og  mer vanlig at 
gjeterne tok den fram fordi den var 
billig. Men i byene ble de utsatt for 
mobbing ved at de rautet og bræket og 
lo av dem. Det var enda ikke så ille – 
som at de voksne deltok i latteren over 
disse arme fattige barna. 
 
 

Døde mange barn under slike for-
hold? 
Svalt de i hjel og ble noen tatt av rov-
dyr? Det har man ingen oversikt over, 
men med et slikt slit, så lite mat og 
motstandskreft og beskyttelse av livet 
både mot smitte og rovdyr, må en reg-
ne med at en del av dem aldri kom 

hjem igjen. Dette 
har man til dags 
dato ingen oversikt 
over. Men går en 
inn i kirkebøkene 
og søker opp døpte 
i vestbygdene og 
søker opp døde og 
begravde i austbyg-
dene – kan en kan-
skje få en viss indi-
kasjon på hva som 
skjedde med noen 
av barna som måtte 
bli så tidlig voksne. 
 
Skolegangen ble 
selvsagt vesentlig 
redusert av denne 
gjetervirksomheten 
som strakte seg til 
uti november. 
”Dette kommer ty-
delig fram i et brev 
som formannen i 
Konsmo skolestyre, 
Gunnar Gundersen, 
skrev til stiftsdirek-
sjonen i 1884. Han 
skriver at barna på 
grunn av gjetertje-

nesten ikke bare gikk glipp av som-
meravhøringa, men forsømte også 2 til 
3 uker av den lovfestede 12 ukers sko-
letid. Han kunne ved opptelling i sko-
leboken se at 22 barn til sammen had-
de forsømt 221 dager.” Men han fant 
ikke å kunne gjøre noe med det for 
foreldrene var økonomisk avhengig av 
dette. 
Likevel – eller nettopp derfor - ble de 
driftige folk. De fikk godt vitnesbyrd 
for å være ”flinke og pålitelige” og 
tidlig vandret mange av dem ut til 
USA og slo seg riktig godt opp. 

Hvordan kom Agder seg ut av elen-
digheten? 
Heldigvis forandret tidene seg etter 
hvert så det ble slutt på barnevand-
ringene fram mot 1910. Det skyldtes 
flere ting. Ikke minst budskapet og  
innsatsen som haugianerne og bonde-
reisningen gjennomførte i landet med 
frigjøring av folket. Nye driftsmåter i 
landbruket ble innført og ikke minst 
fikk poteta stor betydning for å drive 
sulten vekk og dermed gi arbeidskraft 
og overskudd til andre tiltak og mot-
standskraft mot det som ville bryte 
ned. Den sosio-økonomiske utviklinga 
skapte dette helseunder sier både epi-
demiologen Hans J.Ustvedt, statsfysi-
kus Melby m. fl. Innføring av ståltråd 
til gjerde var og med å gjøre gjeterne 
overflødige. Noe medvirket selvsagt at 
mange reiste fra landet og utvandret til 
USA. 
 
Men dette hadde vært så ille at mange 
av de barna som hadde vært utsatt for 
det harde barnearbeidet – forpliktet 
seg på at aldri skulle noen av deres 
barn bli sendt på gjeting i fremmede 
bygder.  
Kilder: 

Kilder: 
www. YOHAN.com 
Norges bebyggelse, hentet og sam-
mensatt av Reidun Skjeggestad Huns-
dal. 

Sulten og poteta i 1800 

I 1808 døde 24 000 mennesker, i 1807 var tallet 
20 000, men i 1809 32 000 eller 35 pro mille, 
det var langt høyere enn nødsåret 1812-13, da 
døde 26 000 mennesker eller 29 pro mille. Aldri 
siden har døds-prosenten vært så høy, 1808 
betegner lavpunktet for ekteskapenes antall, 
1809 for fødslenes. Da var det 12 000 flere 
døde enn fødte. Og statsbankerotten januar 
1813, som reduserte pengenes kurs til en brøk-
del av den opprinnelige verdi uten å stanse 
kursfallet som fortsatte, skapte til en begynnelse 
forvirring i alle gjeldsforhold, økte skattetrykket 
og fylte ulykkens beger til randen.””Det var på 
jordbrukets område at man satte alle krefter inn 
for å oppdyrke landet. I smerte og lidelse var 
nasjonen våknet opp fra en vegetativ tilværelse, 
den så seg selv og den så at den var naken. Den 
måtte gjøre landet mer selvhjulpent. Både nød-
sårene 1808-09 og 1812 førte til en intensivere 
drift, og jordbruket tok seg veldig opp etter de 
store uår, hvis følger for landet ble nyttige. Ikke 
minst begynte man å forstå hvilket ypperlig 
næringsmiddel poteten var, som inntil midten 
av det 18. århundre hadde vært fullstendig 
ukjent her i landet. Dyrkningen av poteten tok 
sterkt til i disse år, den ble en stor hjelp mot 
hungersnøden, og som Jacob Aall sier - "til en 
velsignelse for de små åkerbruk". Derfor kunne 
i 1814 i et selskap for de svenske kommissærer 
en stortingsmann utsi sin  hyllest "for poteten, 
fordi den var årsak til at nordmennene der 
ellers var sultet ut av de svenske, hadde kunnet 
gi seg selv sin frie forfatning". Kilde: ”Virksomme 
ord”. Internett Jacob Stenersen Worm-Müller 1940) Forkortet  
red. 

Poteprestenes innsats mot nøden.  
 
Det siteres etter en av dem slik jeg husker 
det etter minnet: ”Det siges i blant oss at 
lykkelig er den der haver en god hustru. 
Andre siger at lykkelig er den der haver 
mange penge, men jeg siger eder at lykkelig 
er den der have en aker der vender mot syd 
hvorudi han kan plante poteter. Jeg siger 
eder – plant poteter.” Man kan selvsagt 
harselere på fulle mager over disse verdsli-
ge potetprestene – men man kan jo også 
tolke det i den retning at de utmagrede, 
sultne og syke folkene nede i kirkebenkene 
trengte mat etter Mesterens Ord: ”Gi I dem 
å ete” og så klemte presten til det beste han 
kunne. At det ble mye rasjonalisme og lite 
”lov og evangelium” etter hvert – er en 
annen sak som man bør drøfte for seg.  

Et menneske blir til 
Fort.f.s. 10 
 
25 uker. Denne uken åpnes fosterets 
øyne for første gang. Hørselen er bed-

re enn tidligere.  
30 uker. Full lengde 38 cm. Kroppen 
vokser ikke like fort lenger, men hjer-
nens vekst fortsetter i samme tempo. 
Når nye hjernefolder dannes, presses 

hodeskallen utover slik at hodestørrel-
sen øker. Antallet nervesammenkob-
linger i hjernen øker enormt.  
Nå har fosteret så dårlig plass i livmo 
Fort.n.s.——> 
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Gjetergutten i  
Konsmo sentrum 

Minne om barnevandringene 
Foto: J.H. 




