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GD etterlyste oppiysninger om Ma
rie Hauges kjente maleri, som hitil
har gått under navnet »På seteren»

Marie Hauges bilde
«På seteren» er malt på
Øvre Sæta i Vågå.
Alle personene er
identifisert. Bildet er
igjen på plass i Lille
hammer Kunstmuseum.
Tittelen blir forandret
til det mer korrekte
«Øvre Sæta i Vågå».

Maleri
fra Øvre Sæta i Vågå
Av Kristian Hosar
VÅGÅ; Det var før påske GD
spurte hvor bildet var malt. Vi
hadde fått låne et fotografi av
tidligere bestyrerved Lilleham
mer Bys Malerisamling, Ole
Rønning Johannesen, som viser
Marie Hauge i arbeid med å
male kona og de fire barna
framfor stua.
Misvisende tittel
I den gamle katalogen frå ma
lerisamlingen har bildet tittelen
«På seteren». Det er absolutt
misvisende. Sæta er ikke noen
seter, på bildet ser vi også det
lett gjenkjennelige landskapet
langs Finna i Vågå. Underbite-

len «Venter på far» blir muli
gens også satt på skiltet i kunst
museet.
Sjelden har GD fått så mange
reaksjoner fra leserne. Motivet
og bildet var svært godt kjent i
hele dalen. -1 Vågå henger re
produksjoner av maleriet på så å
si hver gard, blir det sagt.
Marit Holen i Vågå er datter
av den ene av barna på bildet,
Gunhild.
- Kona på bildet er min beste
mor, Ymbjørg Sæta (1855-1937).
Hun var gift med Jakob J. Sæta,
født i 1858.
o
Atte bodde i huset
Mor Ymbjørg holder Anne
(1897 - 1961) på armen. Den

nest minste ungen er Ragnhild
(født 1895 ). Deretter kommer
Gunhild (født 1892) og den
største ungen Hans ( født 1889 ).
Eldstesønnen Jakob (født 1885)
er ikke med på bildet.
Ved folketellingen i 1900
bodde også veverske Mari L.
Lundaløkken, født i 1840, i Øvre
Sæta. Dermed bodde åtte perso
ner i den vesle stua i bakkene
ovenfor Vågåmo.
Det blir fortalt at familien
venter på faren Jakob, som kom
fra arbeid på Blessom, som Sæta
var husmannsplass under.
Marie Hauge bodde en god
del i Vågå. Da hun malte dette
bildet i 1898 bodde hun på
Gardsøi, men hun var også en
del på Nordgard Sandbu, blant

Direktør Svein Olav Hoff har sørget for at Marie Hau
ges kjente bilde fra Øvre Sæta i Vågå igjen er på plass
på veggen i Lillehammer Kunstmuseum.

annet i 1912, forteller Steinar
Sandbu i Oslo. Han er nå 91 år,
og sto modell for Hauge som
guttunge.
Ikke fra midtdalen
GD har også fått.oppring
ninger fra folk som forteller at
bildet er malt i midtdalen, blant
annet i Ringebu og Fron, men
dette må altså være forveksling
med et annet bilde, muligens
også med en annen maler. Det
er ingen tvil om at Marie Hau
ges modeller var mor og fire
barn på Øvre Sæta i Vågå.
Direktør Svein Olav Hoff ved
Lillehammer Kunstmuseum for
teller at bildet ble skadet av
vann og fuktighet for ca. ti år si

Av Ketil Sandviken

Gunhild Brekken
Aaboen framfor
stugu på øvre
Sæta i Vågå der
Marie Hauge måla
sitt vidgjetne bilde
for 100 år sia.

Stugu
skal restaurerast

VÅGÅ: - Det var her Marie
Hauge måla bildet «På sete
ren» for 100 år sia. Største
jenta på bildet i GDs «Det
var engang» den 21. mars er
bestemor mi, og ho heiter eg
oppatt etter også, smiler
Gunhild Brekken Aaboen.
Stugu der motivet vart
fanga inn, står der den dag i
dag, på Øvre Sæta høgt og
frittliggjande over Vågåmo
sentrum. Gunhild og mannen
Ingar bygde seg hus like ved
stugu og det gamle tunet, i
1984. Del var far til Gunhild,
mangeårig heradsagronom i
Vågå, Jakob Brekken, som
kjøpte staden av tanta si
Ragnhild. Ho budde her sa

den. Foruten skader på selve bil
det, var det også avskallinger på
gipsornamentikken.
Maleriet har vært til restaure
ring hos Bjørn Erik Kampen på
Maihaugen, og er nå tilbake på
veggen i Kunstmuseet.
Marie Octavia Nielsen Hauge
(1864-1931) var født i Drammen,
og var elev hos tidens kjente ma
lere, Erik Werenskiold, Christi
an Krohg og Harriet Backer.
Hun malte en rekke folkelivsbil
der, blant annet fra Gudbrands
dalen.

man med broren Jakob. Gun
hild og Ingar har restaurert
mange av dei gamle husa som
står att på øvre Sæta. Tørn
rastugu som er måla og avbil
da, har i lang tid vore bord
kledd, men det foreligg res
taureringsplanar.
Gunhild synes det er artig
al det blir sett søkeljos på bil
det i høve av at det er 100 år
sia Marie Hauge måla bildet.
- Dette har aldri vore
noko sæter, men eit eige
bruk, og eg har alltid høyrt at
måleriet vart kalla «Sjå, der
kjem far». Det høyrest meir
naturleg ut også, etter som
mora står og peikar for å gje
ra barna merksam på eitt el
ler anna, seier Gunhild Brek
ken Aaboen.

