Rypa i Ju�edalen.
Tek� fra Andreas Faye e�er ukjent.

Dypt inde i Sogn, høit til�elds, ligger en eenſom Dal, ſom kaldes
Ju�edal. Da den ſorte Død begyndte at grasſere i Norge, droge
mange af de rige�e og fornem�e Folk i Sogn op til denne øde Dal,
hvor de nedſa�e �g og byggede �g Gaarde. De gjorde tillige den
A�ale, at Ingen af deres Slægt og Venner maa�e komme op til dem,
ſaalænge Pe�en varede; men de ſom vilde �rive �ulde lægge deres
Brev�aber under en �or Steen ved Indgangen til Dalen, hvilken
Steen endnu kaldes Brev�einen, og her �ulde de igjen �nde Svar.
Ikke de�omindre kom Pe�en derop og anre�ede frygtelig Ødelæggelſe.
Alle Dalens Beboere døde med Undtagelſe af en ene�e liden Pige paa
Gaarden Birkehaug. Da Folket var uddød, ſøgte Qvæget til�ovs og
kom �den �okkevis til Naboſognet Vaage, hvis Indbyggere bleve
forbauſede ved Synet af de fremmede Kreaturer, ſom ingen Eier
e�erſøgte. De toge imidlertid Qvæget i Forvaring, og da de frygtede
for, at det ei maa�e �aae vel til i Ju�edal, droge Nogle derhen. Hvor
disſe nu kom, fandt de Folket uddød og Huſene tomme. E�erat de
havde beſøgt de �e�e Gaarde, men ingen�eds funden nogen Levende,
opgave de Haabet om at træ�e Nogen og vilde begive �g paa
Hjemveien, da de uformodentlig i Birkehaug�oven �k Øie paa et
Pigebarn, der ved Synet af de Fremmede havde ſøgt til�ovs. De
raabte hende an; men bange ſom et opjaget Stykke Vildt �ygtede hun
dybere ind i Skoven for at �jule �g. De be�u�ede nu om muligt at
fange hende, og e�er megen An�rengelſe lykkedes det dem. Hun var
imidlertid �y og vild ſom en Fugl, hvorfor man ogſaa kaldte hende
Rypa. Hendes Tale kunde de ligeſaa lidt for�aae, ſom de kunde gjøre
�g for�aaelige for hende. De tog Pigebarnet med �g til Vaage, hvor

hun blev opfo�ret og �ikkede �g vel. I nogle Aar blev Ju�edalen
ubeboet, indtil nogle Nord�ordinger droge derhen og opryddede de
gamle Enge og Agre. De før�e Gaarde, ſom paa ny bleve optagne,
�al have været Faaberg og Myklemør. Da Rypa var kommen til Aar
og Alder, drog hun til �t Føde�ed, hvor hun gi�ede �g og levede lige
til �n Død. Hun e�erlod �g en gjev Æt, der gjennem Aarhundreder
e�er hende blev kaldet R y p e ſ l æ g t e n og �od i �or Anſeelſe i hele
Dalen.

