
  Det var �ølve jola�an.  Snøkaapa laag tung yver all mark.  I tvo dagar hadde

det vore nedburd, berre nedburd, ſo det var me� ikkje raad for folk eller fe aa koma

fram.  Kaldt var det, men �ilt. 

  Mor hadde havt det ſo annſamt dei ��e dagarne, og tene�gjentorne �aug a� og

fram.  Alt �ulde va�a�, baade klæde og hus.  Mat laut laga�; for han �ulde vara til

tre�and-dagen.  Talgkjerte �ulde �øypa�, ſo kvar ei �æl i huſet kunde faa joleljos. 

  Klokka var 6, alt var ferdigt ute.  He�arne �od i �allen med grønt godt høy, kyr

og lamb hadde fenge kveldsmat av ſame �aget; dei �ulde no kjenna at det var jola�an,

dei og. 

  Me hadde lauga oſs og fenge ſundagsbunaden paa.  Alle paa garden hadde fenge

noko ny�; ingen �ulde verta teken av „joleka�en”. 

  Far ſat i høgſætet og ſaag i bøneboki; han vilde �nna fram det han �ulde leſa i

kveld. 

  Ho mor kom inn fraa eldhuſet med eit trog, fyllt med joleljos.  Ho fekk det �ilt

fram paa benken og lagde ſeg ned paa ſengi; ho var vis� trøy�.  Eg berre gledde meg

til aa faa eit kjerte ſom eg kunde kveikja og �økkja naar eg �ølv vilde. 

  Far var ſo uroleg i kveld.  Be� han ſat og las, �od han upp og ſaag mot glaſet. 

Det kom nokre harde vind-rykkjer; men det var daa vel ikkje noko aa vera uroleg for,

naar alle krøteri var vel i hus. 

  „Ryk han upp med �orm no, ſo vert det ikkje greidt aa ferda� ute.  Berre han

Vigfus kom ſnart.”

  Vigfus var bror aat far.  Han tente hjaa oſs og hadde gjenge burt til ſauhu�,

�ulde gjeva den vakſne ſmalen mat.  Sidan ſnøen var ſo drjug, og dei ikkje kunde brøyta

ſeg fram e�er maten ute, laut dei faa høy.  Sauhu� laag ei halv mil fraa garden; det

var ikkje gjort i ei ſnarvenda aa koma fram i �ikt uføre ſom det no var. 



  Desſe ordi hans far: „berre han Vigfus kom ſnart,” tok oſs alle, og ein o�e lagde

ſeg yver jolegleda.  Me ſat ſom paa naaler og lydde. 

  Jau, vinden kom ſnøggare enn me hadde venta, og ſo illhard at det ſong i kvar

veggjenov.  Det var ikkje aa taka i miſs av: me hadde ein ſnø�orm av harda�e �aget, og

�ike hev hev o�e ſe� myrke minne e�er ſeg. 

  Far treiv �innhuva og gjekk fram til utedøri.  Eg fylgde e�er, hadde hug til aa

�aa ut.  Daa han lét upp døri, gaus ſnøbylgja bitande hard og kald mot oſs.  Eg ſaup

e�er pu�en og vilde me� kovna.  Eg hopa a�ende lenger inn i gangen.  Men far hadde

vore ute fyrr; han gjekk ut, og vart burte. 

  Ei �und e�er kom han a�; han var pakka med ſnø.  "Ingi hjelp i aa vera ute,"

ſegjer han.  "Ein ſer ikkje hand for augo.  Nei, for eit vêr! det er ſom ein �rid foſs ſom

kjem ned av �elli." — Han lét a� utdøri, og ho gav �ik tung, klagande ljod, ſo eg

minne� det endaa, kvar gong det er �orm. 

  Daa eg kom inn i �ova, fekk eg ikkje fram eit ord.  Vinden og vêret hadde teke

mælet fraa meg.  Men eg vart var at alle ſaag paa han far; dei venta paa kva han vilde

ſegja. 

  „Gud hjelpe deim ſom er ute denne kvelden!” ſa han. 

  „Trur du Vigfus var faren fraa ſauhu� fyrr �ormen kom?” ſpurde ho mor. 

  „Ja, eg venta honom me� heim fyrr,” ſvara han far laagt. 

  Me hadde gledt oſs til denne kvelden heile jolefa�a; og me hadde meir enn ein

gong tala um kor det �ulde �ina, naar joleljo� loga.  Men no kom ſnø�ormen og �økte

alle ljoſe voner.  Eg ka�a meg upp i ſengi, og eg gret ſo puta vart vaat.  Stakars

farbror var ute — og �ridde med dauden. 

  Vinden ill�reik, ſnøen �o mot glaſet og ſmaug inn gjenom dei min�e rivor.  Heile

huſet �alv i dei harde vindka�i. 

  Inne var det �ilt; ingen tala eit ord.  Det var ſom dauden �ølv ſynte fram � bleike

hand. 

  Eg gly�e fram or ſengi.  Eg ſaag ſo vel at ho mor tykte ſynd i borni �ne; for ho

vis�e kor me hadde gledt oſs til denne kvelden.  Daa vilde eg fram og vera kar; men

graaten tok meg a�, ſo eg laut ſnu meg mot veggen. 

  Mor braut togni, �od upp og kveikte ljo� og ſe�e deim paa �ne fa�e rom, der dei

hadde �ade kvar jol. 

  Alle hus �ulde hava ljos i na�.  I eldhuſet brann det, og no gjekk ho til matburet

med ljos.  Ho ſpurde tene�gjentorne um det var ljos i �øſet.  Dei ſvara nei.  Far meinte

at det fekk vera det ſame med ljos i �ikt vêr.  Mor ſvara ikkje, men gjekk ut. 

  Um ei �und kom ho a�,  kvit ſom ein mjølſekk.  Det var ſame vêret, ſagde ho. 

Vinden var kann henda ikkje fullt ſo hard, men bikmyrkt var det. 

  Det vart ſo underleg tomt og tungt i �ova a�; likſom ljo� ikkje vilde lyſa. 

  Daa kom det ei fæl vind�aga, ſo det knaka i kvar ei tre-�is. 



  So �ilna �ormen.  No høyrde me utedøri gjekk upp, og ein ſom �ampa ſnøen av

ſeg i gangen. 

  Eg ſprang fram or ſengi, reiv upp innedøri, og der �od han Vigfus.  Eg ropa ſo

det ljoma gjenom �ova: „Han Vigfus er komen!”

  Far og mor, brørne og tene�gjentorne kom; alle vilde ſopa ſnøen av han Vigfus. 

  Far treiv det gamle ſylv�aupet og �jenkte broren. 

  „De�e er den harda�e ſnø�ormen eg hev vore ute i,” ſagde han Vigfus.  „Eg hev

vis� bala tvo timar med aa koma heim berre fraa bøgarden.”

  No vart joleljo� �i�e ut.  Ho mor gav gav meg a�paa eit halvt eit, ſom hadde

brotna i �øypingi.  Og daa Vigfus hadde fenge av ſeg gamleklædi og lauga ſeg, heldt

me bøn.  Aldri hadde joleſongen ljoma ſo vænt i øyro mine.  Og ljo� leika og brann

med ny glans.  Jau, no var det jol!

  Jolematen kom fram paa bordet, alle var glade.  Høgtidsdaamen hadde lagt ſeg

yver huſet. 

  Eg kveikte ljoſet mi� og las i den �ne boki ſom far gav meg. 

  Daa klokka var 12, ſa far til han Jon, bror min: "Gakk ned i �øſet, du, �aa um

kyrne hev lagt ſeg, og �økk ljoſet. "

  Vigfus ſvara: „Aa, lat det faa brenna i na�.  Hadde eg ikkje vorte var den ljo�en

gjenom �øsglaſet, er det mindre von eg no ſat her.”
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