
  Paa ein gard i Hardanger er det ein mann ſom heiter Tor�ein; han hev vore ſo
yver all maate fæl til aa drikka og tura. 
  Garden ligg eit heilt �ykke upp ifraa �øen.  Der er tvo vegar dit upp: ein klyv-
veg, ſom folk �e� gjeng, og ein ſnarveg, ſom berre Tor�ein brukar, naar han vil fort
fram. 
  Denne ſnarvegen er faarleg. Ein �ad ligg han te� ute paa kanten av eit ende-bra�
berg.  Ei geit hev ein gong do�e utyver og �ege ſeg i hel der; for nedunder er det ei fæl
urd.  I den urdi, ne� nedunder berg�upet, �end det ein ein�aka diger alm. 
  Ein dag �� i vaarvinna var Tor�ein nede ved �øen og hadde drukke ſeg full.  So
�ulde han heim.  Folk bad honom vara ſeg og ikkje gaa den �ygge ſnarvegen.  Men
han let at han var mann for ſeg; han kom fram full, han, der hi� kreket ikkje kom fram
fa�ande, og han banna paa at han vilde gaa vegen �n. 
  Det vart kvelden fyrr han tok av �ad; han gjekk vegen �n.  Han �eig fort og le�
uppe�er.  Men daa han kom upp der ſom vegen ligg utpaa høgberget, daa to�e� han
�aa tvo vegar.  Han tok til vin�re og �eig i lauſe lu�i ut yver berget. 
  Daa han kom til ſeg �ølv, hekk han i den �ore almen; han hekk yver tvo greiner. 
Og beint under ſeg og rundt ikring ſaag han urdi, �or og fæl. 
  Han krakte ned or treet og ſe�e ſeg i urdi.  Der ſat han til paa morgon�da, og
drog ſeg ſo heim — klyv-vegen. 
  Han var ſo �ill  vorten.    Eit par dagar fyrr hadde han vore �ad ſét paa den
almen, vilde hogga han til mat aat kyrne �ne; for almen var fælt lauvrik.  Han hadde
alt gjort eit par hogg; men ſo vart det ikkje meir.  Kor det kom ſeg, at han lét den almen
�aa, kunde han �e� ikkje ſegja.  Men e i n ting ſaag han no, at hadde han hogge almen,
ſo hadde han vore ihel�egen no. 
  Han ſaag meir og.  Han �ølv var nok treet; og øk� — Guds eigi øks — hadde
vore ly� upp, hadde blenkt �ygt yver honom i na�. 
  Han �u�a aa drikka med ein gong.  Sterk ſom han er, ſamla ha ungdomen �raks
og �ipa eit avhald�ag, og no er me� heile grendi avhalds-folk.  Dei kjem ſaman i den
�ore røyk�ova hans um ſundagskveldarne, les og ſyng og hev ord�i�e; og �ølv �end
han for �yret.  Det er hugnad aa koma inn til han Tor�ein no; han er me� ikkje til aa
kjenna a�. 
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