Hanselia
Stedet er i dag bebygd med villa, og det ligger
like øst for Jorderud øst i Hærland. Harald Torp
vokste opp på nabostedet Torp. Han hadde klare
minner fra Hanselia. Dette hendte i de første
årene av 1900. Vi siterer ham tilnærmet ordrett:
«Hans Lintho, bror til Theodor og August, fikk
bygd seg en liten stue med ett rom og vedbod på
Jorderuds eiendom, like ved Kongeveien syd for
Torp. Hans var gammel ungkar. Flink arbeidskar.
Han grov grøfter, brøt opp ny jord om sommeren
og hogg tømmer om vinteren.
Hans kunne ikke lese, men han hadde
klokke. Når noen
spurte ham hvor
mye klokka var,
sa han som
regel: - «Se sjøl», idet
han viste frem sitt
lommeur. Hans var
mørkeredd, og om
høsten og vinteren lå
jeg hos ham. Hans var
en snill og godmodig mann.
En slapsedag i april var Hans hjemme og jeg var
også der. Han fortalte mye rart så jeg ble glad i
Hans. Den dagen kokte han en stor kjele med
erter og vi satt foran komfyren. Da banket det på
døra. Hans brukte bestandig si «klyv over».
Dermed gikk døra opp og inn kom ei eldre dame
som het Mina. Hun slo seg til der. Hva de pratet
om husker jeg ikke. I mørkningen sa Hans til meg
at jeg kunne få lov til å gå hjem. Jeg skulle slippe
å ligge der.
Mina var veldig høymælt og skarp, så når vinduet
sto oppe, hørte vi alt de pratet om. Mina var
budeie hos Erik Revhaug. Han var Mina likte
Hans - så ho slo seg til for alvor.
Jeg tror det var det største bryllup som hadde
vært i østre Hærland da Hans og Mina ble viet i
Hærland kirke. Flott solskinnsvær var det. Hans
kjøpte seg ny sort dress. Han hadde flosshatt,

men den var vel lånt. Det var furer A Myhre som
fikk laget til bryllupet. Naboer og ungdom
spanderte hele festen .
Da brudeparet kom tilbake i dobbeltspent trille,
og alle gjestene kom tilbake fra kirken, ble det
åpnet stor salutt til ære for brudeparet. Dette var
en gammel god skikk i Hærland på de tider. Det
ble satt opp en stor løvsal ute med langbord og
faste krakker. Nabokvinnene stod for
matlagingen og serveringen Det manglet ikke på
noen ting av mat og drikke. Hærland Hornmusikk
hadde møtt opp, og det ble musikk og dans helt

til klokken åtte om morgenen. Jeg kan trygt si at
dette bryllupet var et av de største i dette
nabolaget
Etter hvert ble stua Hanselia stående tom. Det
var typisk for grenda at den av og til ble
tilholdssted for farende fant. Theodor var bonde
på Jorderud, og stua stod på hans grunn. Noen
ganger var det så mye bråk og spetakkel i huset
at Theodor ble lei av naboskapet. Han sjekka
nøye opp at det ikke var folk i huset før han tente
på. Reaksjonen blant fantefolket ble voldsom, og
Theodor ble truet med grusom hevn. Iallefall ble
det nattevåk og vakthold på Jorderud i lang tid
etterpå.

