
Så seier soga at ho Kirsten frå St. Svithun-staden slo 
seg i lag med han Lars frå den Flate bøen i Hordafyl-
ket. Dei vart sitjande på Tastalandet, med vidt utsyn 
over Storvatnet i vest. 

Etter som tida gjekk, kom det til fagre møyar i 
bustaden deira, men etter kvart fekk ho Kirsten stor 
hug til å realisera seg sjølv, ho med. Ho byrja i noko 
dei kalla Telegrafverksemda, og der fekk ho høve til 
å tala med godtfolk frå andre luter av Noregsveldet. 
I denne verksemda heldt ho Kirsten seg bortimot 11 
vintrar til endes.

Så ein dag fekk ho Kirsten slik ein forvitneleg hug 
til å halda skule. Ho vitja han Torgils frå Ryggjafylket, 
den øvste skulemeisteren i den gilde storhallen bortpå 
Kampen-landet og tala med han både lenge og vel . 
Han Torgils såg snøgt at ho Kirsten var eit dugande 
læraremne, og etter nokre tider mælte han til ho: 
«Dersom du ynskjer å vera her hjå oss, må du fyrst 
draga til «Frik den halte» og høyra om du kan få læra 
meir om oppseding og skule hjå han og lærarhirden 
på lærarskulen.»

Ho Kirsten så gjorde, og etter to vintrar og to 
somrar kom ho attende til han Torgils og lærarane på 
Kampen gard og sa at no var han Frik vel nøgd med 
ho. Dette var utpå hausten i året 1960 etter Kvite-
Krist.

Det gjekk særs vel med ho Kirsten på Kampen gar-
den. Så glup var ho til å halda skule at det gjekk gjet-

ord om ho. Han Hagdbard frå Sørfylket, som no hadde 
vorte den øvste skalden på lærarskulen, sende tidt dei 
nye læraremnene til ho Kirsten slik at ho kunne gjera 
dei til dugande oppsederar.

Soga fortel vidare at utpå vinteren i året 1112 etter 
striden i Hafrsfjorden, kom ho Kirsten brått med ei 
fråsegn. Så seier Kirsten:

Verkeleg vondt det vert
Å skiljast frå skyldfolk på Kampen.
Vener eg vann,
Yngling og olding.
Snart Lars og eg
dagleg kan draga rundt Storvatnet.

Det vart ikkje lite gråt og jammer mellom borna i sku-
len då denne tidende vart kunngjort. Og dei føresette 
kviskra med seg sjølv: «Aldri får borna våre ein slik 
skulemeister som ho Kirsten frå Tastalandet. Kven 
skal no taka seg av møyane og gutane  våre medan me 
er ute for å tena sølvpengar, slik at me kan få oss ei 
sjøldriven vogn og eit fargesjåskap?»

Dei andre skulemeistrane på Kampen garden tykte 
og det var stussleg at ho Kirsten no ville forlata dei. 
Kven skulle dei no få forvitnelege oppsedingsteoriar 
av? Lenge ville dei minnast denne kvasse og milde 
kvinna som aldri slo seg til tåls med at det å driva 
oppseding og skule, var noko fasttømra.

Slik endar soga om «Kirsten den glupe.»
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Tale holdt til Kirsten Flatabø 13. juni 1984 da hun avsluttet sin lærergjerning. Det er i år 102 
år siden hun ble født (30.12.1915). Kirsten Flatabø døde 95 år gammel, 29.11.2010.




