
Slik beskriver Gustava Kielland i «Erindringer fra mit Liv»
hvordan det gikk til da Ole Pedersen langt om lenge nådde fram
til prestegården: «Og nu til Slut noget om vor kjære Margrete.
Hendes Fader, en Husmand fra Jelse, kom til os i Februar 1836
(?) og fortalte os, at han havde sex (?) Børn og liden Raad til at
have dem hjemme allesammen; han bad os tage en af dem til
os; vi skulde faa den vakreste af dem allesammen; det vakreste
Navn havde hun ogsaa; hun hed Margrete. Gabriel talte en hel
stund med Manden og likte ham godt; derpaa kom han ind i
stuen til mig og sagde: «Jeg er vis paa, Gustava, at vi har mere
Mad i Huset, end vore sex Børn kan fortære; eller hvad mener
Du?» Jo, det var jeg ogsaa vis paa. «Skulde vi ikke saa tage
mod den lille Margrete?» Dette gik jeg strax ind paa…»

Så kunne Ole Pedersen ta på hjemveien med nyheten. Var
det en god nyhet? Selv om de satt trangt i det, kan det ikke ha
vært lett å gi fra seg ei lita jente på 8 1/2 år. For Margrethe var
født 2. oktober 1825 i Vikedal, i Sandeid sogn på gården Ape-
land, der familien den gang bodde. Der var hun og hennes fire
søsken født: Berthe 1818, Elling 1821, Marthe 1822 og
Johanne 1829. Så flyttet de fra Sandeid til Jelsa i 1831, til går-
den Mehus der kona Valborg Ellingsdatter var født og opp-
vokst. Men så måtte de flytte fra Mehus også, antagelig i 1834.
Grunnen var at Valborgs mor, som var leilending etter at mann
og to sønner døde, også gikk bort. Slik endte de på husmanns-
plassen Vintravik under Kjølvik. Og i mellomtiden var det
sjette barnet kommet; Valborg ble født 20. des. 1833.
Ole Pedersen hadde en tung ferd til Finnøy, men trolig var

den like tung veien tilbake; for nå blir det alvor, Margrethe skal
flytte. Og så er det mange ting som skal ordnes. Tøy skal skaf-
fes til veie, hun har kanskje småting som er hennes og som hun
må ha med seg. Hun får råd fra mor og far, og hun formanes.
Og så kommer dagen - hun må ta avskjed med mor og far, og
søsknene kan det bli lenge til hun ser igjen - om noen gang. Vi
vet ikke hvor mange tårer som ble grått den dagen. Og så sitter
hun der i båten og ser seg tilbake, ser hjemmet og bygda for-
svinne akterut. Og foran henne ligger det ukjente. Kanskje
mumler hun for seg selv: Jeg vil hjem!

Slik skriver Gustava Kielland: «...og den paafølgende 6te
Marts, der er min Fødselsdag, kom Manden med vesle Jenten
ind i Kjøkkenet. - Hun var vel 7 - 8 Aar, da hun kom, blev hos os
i 18 Aar og gjennemgikk alle en Tjenestepiges Grader, var tro,
flink og flittig og os af ganske Hjerte inderlig hengiven; hun
stod og staar endnu i et barnligt og søsterligt Forhold til os alle.»

Gustava Kielland skrev «Erindringer fra mit Liv» - eller ret-
tere sagt dikterte dem - på sine gamle dager, da hun var blitt
blind. Hun sier at Margrethe var 7-8 år da hun kom til Finnøy,
men setter selv et spørsmålstegn ved om det var i året 1836.
Margrethe var altså født 2. oktober 1825, og i 1836 ville hun ha
vært 10 1/2 år. Om vi gjetter på at Gustava Kielland husker
alderen pa Margrethe noenlunde riktig, så vil årstallet 1834
passe bra. Da var Margrethe 8 1/2 år. Foreldrene hadde da net-
topp fått sitt sjette barn - i desember 1833 - og de hadde også
måttet reise fra Mehus og fant et bosted på husmannsplassen
Vintravik under Kjølvik. Alt dette gjorde at Ole Pedersen og
Valborg Ellingsdatter så seg om etter noen som kunne ta til seg
deres datter Margrethe.
Gabriel Kielland var altså prest på Finnøy, og presteparet

bodde på prestegården der da husmannen fra Jelsa kom med
sin Margrethe. Men bare noen få år etter - i 1837 - ble Kielland
utnevnt til sogneprest i Lyngdal. Og nå var det igjen oppbrudd
for Margrethe.
Presteparet Kielland hadde selv syv barn da de flyttet til

Lyngdal. Den eldste - Johannes - var født i 1825 og dermed
like gammel som Margrethe. Den yngste - Bergitte - var født i
1837 og altså bare et spebarn da familien flyttet. Det må ha
vært litt av en oppgave å gjøre alt klart til avreise. Alt måtte
ordnes og pakkes. Og presten drev jo et gårdsbruk, det var
kuer, hester, sauer og andre dyr på gården. Buskapen skulle
være med til den nye gården, Å prestegård. Slik foregikk for-
beredelsene, forteller Gustava Kielland: «Vi fik nu travelt,
Gabriel og jeg, med at gjøre os færdige til Afreisen; jeg havde
meget at udrette i den Anledning. I Begyndelsen af Juli sendte
vi vore to Tjenestegutter og Kanutus med alle vore Heste, Kjør

Margrethe fra Jelsa
Av Gisle Guldal

En februardag i 1834 er en mann i båt på vei fra Jelsa. Det er et tungt ærend han har, der han sli-
ter seg fram mot Finnøy. Hjemme på husmannsplassen Vintravik under Kjølvik sitter kone og 6 barn.
Den minste ble født i desember. Nå kan han ikke øyne noen utvei fra sine trange kår; nøden griner
mot ham. Mannen er Ole Pedersen Apeland, og ærendet han har, det er å spørre prestefamilien Kiel-
land på Finnøy om de kan ta på seg å fostre opp ett av barna.
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