


Kåre Hosar 

Anders Sandvig 

         og 

Gudbrandsdalen 



Møte med  
Gudbrandsdalen 

 

 

• Praksisreiser 
fra 1887 

• Første reise 
til Sel og 
Dovre 

• 1888 til 
Ottadalen 



Med Gudbrandsdalen på lasset 



Kontakter i dalen 

- Venner som kunne gi råd 

 

- Tillitsmenn – folk som opptrådte på Sandvigs 
vegne 

 

- Folk med kunnskap 

 



Kontakter i dalen 

- Nils-Iva – Ivar Hansen Øygard, Vågå 

- Trond Eklestuen, Vågå 

- Anders Skrede, Vågå 

- Ivar Kleiven,Vågå 

- Ole Mo,Vågå 

- Ola Lunde, Vågå 

- Simen Wolrath, Vågå 

- Pål Råstad, Vågå 

- Sigurd O Nyhus, Vågå 

- Olav Aukrust, Lom 

- Magnus L Flydahl, Skjåk 

- Rolv Øygard, Skjåk 

- Ola Lillevik, Dovre 

- Ragnvald Einbu, Lesja 

- Simon Kolstad, Ringebu 

 



Trond Eklestuen 

- Et stort antall 

  gjenstander 

- Garmo 

  stavkirke 



Ivar Kleiven 

Rådgiver for Sandvig bl.a. 
om håndverk 

Kommentarer til artikler 
Sandvig skrev 

Medvirkende i Håvallsvaka 
1923 

Tilbud om stilling på 
Maihaugen 

DSS samlet inn penger til 
Kleivens bøker 



Anders Skrede 

Sandvigs tillitsmann i Vågå – men også konkurrent. 

Samlingen hans kom til Maihaugen i 1936. 



Simen Wolrath 

Skogforvalter i N-Gbd 

 

Leste Sandvigs 
manuskripter og ga 
kommentarer 

 

Vågå historielag 

 



Rolv Øygard 

1910 forhandlinger 

 

Vennskap og tillit. Øygard 
representerte 
Maihaugen ved kjøp av 
hus og gjenstander. 

Søkte stilling som 
inspektør i 1920. 



Bygninger til museet 

• Sandvigs ønsker om hus 

• Tilbud om hus 

Lykrestua 

Barhussetra 

Bjørnstad 



Presentasjonen i Johan Meyers Fortids kunst i Norges bygder 
gjorde Sandvig interessert i Øygarden, og fikk Rolv Øygard til å tro 
at verdien var enorm. 



Uppigard Skjåk 

Tilbud om kjøp av to hus – og med Riksantikvarens velsignelse 



Glømsdalsstua 

1911, nesten 

avklart i 1919. 

 

Heimbygdslaget 

1931 

 

 





Sødorp kirke aktuell for 
Maihaugen i 1907 



Bjølstadkapellet gitt til 
Maihaugen, men var 
allerede gitt bort til 
Heidal 



Hundorpskrinet 

     Mange år etter 
at Sandvig 
kjøpte skrinet av 
en oppkjøper 
ville enka etter 
den opprinnelige 
selgeren ha 
erstatning, siden 
det var blitt så 
berømt et skrin 



Kirkelige gjenstander 

     Sandvig søkte om å få 
kirkelige gjenstander til 
museet, slik som fana i 
Vågå som lå på loftet. 
Det ble tvert nei, men 
resultatet ble at den ble 
satt i stand og hengt 
opp igjen. 
Oppmerksomhet fører 
til eget innsyn om 
gjenstandenes verdi. 



Og endelig …….. 

   Sandvig ba om å 

få gamle 
gravsteiner fra 
Ringebu. Tvert nei 
igjen, - men det 
tok 100 år før 
ringbyggingene 
gjorde noe med 
det selv…… 



Gaver til samlingen 



Gaver 

• Det aller meste av gjenstander som kom inn til museet 
før andre verdenskrig var kjøp. Forholdsvis få gaver. 

• Gaver var i meget liten grad fra Gudbrandsdalen, men 
fra lillehamringer og oslofolk. 

• En gave som gjorde inntrykk på Sandvig var en blyvalse 
til en glassmester – gjorde særlig inntrykk fordi den 
kom på førtiårsdagen for da han begynte å samle. 

• En stor gave var fra Gina Bøe og søskenene på Bø i 
Nord-Fron. Inventaret fra en storstue på en stor gard i 
dalen. Denne samlinga gjorde det mulig å vise 
storgardsjul i 1860-årene på julemarkedet i 2011. 







www.maihaugen.no 


