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Pinstirøke 
\n•m· tlyr IIJ!jt•g hur lnd dm ll'nR'-h' delt•n u,· lin t 
mitt utuh~·J!dS. Ukl'\'t·I lt•n-r harndom<;minnr rw 
,tt-rkt fru urt>nt• pi\ 60-tallt•t om h•H·ndt· J!rt•ndt>r. 
stikk i strid med da~ens trendu . 

A fl'ire pinsL' med rnh·. er , l'I ' l'l''ll' lt 1111 ( ,.11 ildak11 
og 11111egn. l . pin,edag, 111111gl' 11 ku1111e v1 \\ lill hoddl' 
litt opp i h11ydL·11. !--kue ut liver 1•1 tr11 ll, tt· 1111 h)gd. Kok 
ng l'illl elln 11at1c11, hrc 11,1·l , lyngt·I , 1·g lik en onn 
oppelin dalh11 11 11rn. 

Hwr cnc!--IC lille grrnd hadde k1rl'l p111,r n1t·d nik t· . 
8;\k t hk d,,yvL'l ned. 11g alt l"trl'1111han hk ka!--IL'I pa 
,armen fra gamk tru, n til ga111 111l'I hal111. l , lu11e11 a\' 
h0-i1ra var dct :-.i).le :-. krik a hre1111e hik.lekk og g111111n1. 
Dt· ltc ga en \ lm. ),tygg 11);! L'n11rn1 ml-.utvikling , 0 111 

ku nne see\ lange Vl' ier. 
Dt·lle var jo en kjt· 111pe111a1e a renovere ti ng pi1. rnen 

de t var før ordc1w "111ilj~1vcrn ug loruren:-.ing" \'ar 
nadd hygdenc 1wer:-.1 i ( ia11ldalc 11 . 

l grenda vi1r. "ova lina" ved Stcn:-.li , ta~jon. voksi\.! 
vi ungcr opp med denn;? w\1ale traui,juncn. B,klc 
vnk-.ne. ungcr. gamlc og bc :-.~)kcndc - ja. al k som 
kunnl' krype og gå. samlei seg i utmarka vcu so111mcr
fj1-,se1 hos enten Schji,ilbcrg eller Grythakk . 

2 

Av: INGER N ESGÅRD RøEN 

lk v11ksnc har med seg kaffe og kaker. vi unger fikk 
h\l·r d r lilk glassfl askc med rødbrus. Pappa banket 
111. tre hull g_jcnnom metallkorku på flaska. dels fordi 
\ 1 iHc ,ku lic Mmme ut innholdct. og slik skulle den 
drnyr lengre. Men j~lss hvor slrcvsomt det ble å få i 
,eg den lilk skvcllen. Dellc var langt fra Cola-alderen! 

Det var l'I uvanlig rik t musikkliv i grenda vår. og 
del hie l'n lival atmosf,t·rc rundt røkcn husker jeg. Med 
trl· fe ler fra karene hos Schjølberg. Hans Ludvig pt1 
tn:kk,pill ug Karin mccl gilar fra Grytbakk, hadde vi el 
helt orkl'~tcr med levende musikk. Og Kari Stensli scr
vertl' hjcmmclaget heggbærlikør til kaffen husker jeg. 

Men det var ell t,r jeg crindrer spesielt godt. Jeg var 
enna sf1 lit ec:n al jcg ikke kunne registrere på kalenderen 
at det var pinsehelg. Dessuten var jeg blitt syk og senge
liggcndc meu feber og meslinger den våren. Livet ble 
r, holde se nga, hvorpå det etter hvert ble noe kjedelig 
og m,'t11e ligge på loftet alene. Krypende langt ned i 
dyna ble jeg liggende å stirre ut gjennom vinduet og se 
mot skogen og trærne mens jeg funderte. Merkelig 
h vor sti lle det var i huset? Hva, så jeg ikke røk som dro 
forb i vindue1? Brenner det, tenkte jeg. Opp av senga i 
naudraktcn. ned lrappu barfot, og ganske riktig! Der 
var hele grenda ute og koste seg om kvelden, mens jeg 



målte ligge i senga mi a.lene. Dette føltes en srnuk 
urettferdig syntes jeg. Senere fortalte mamma ut de 
hadde håpet at dette skulle gå upåuktet hen. ''Men den 
gang ei". sa Trodenskjold. Jeg tikk på meg lusekofta og 
godt med klær. og bortom bekken bar det til sosialt 
samvær. Brusen ble det ikke så nøye med dette året. 

Sener-e. da vi nådde tenårene. var del svært å ul forske 
undre steder i bygda og ved Bendbnrn var det mye ung
dom den tida. Da vi bk enda eldre. husker jeg det var 
s:unlingssted for ungdommen inne ved Korsvegene. Da 
gikk vi opp en skogsveg via Benndalcn fra Bendosen. 
Hit kom det ungdom fra midtbygda. Den gang vidro dit 
opp. var det svært lite folk husker jeg. Men vi traff Per 
Vera og noen andn:· og slo følge med dem på tilbake
vegen. Da vi fant ut at han var alene hjemme. bar det 
inn her for å drikke kaffe. Del var jo blill langt på natt 
og vi hadde b111k1 mye energi langs skogsvegen og var 

60-årsminner 
Som telegrafist ved Stensli stasjon skulle jeg søndag 
l 0.12.44 på tjeneste ved stasjonen. Jeg mottok avgangs
melding for toget på Reitan. salle opp signal og alt var 
stille og rolig. Så hører jeg el svakt ringesignal på bane
vokterlinja. Det er banefonnann Rathagen som ringer 
og sier at; "Du må holde toget på Stensli, det er gått et 
lite ras her··. Jeg sender en sperremelding til Haltdalen, 
signaltelegrafen er den eneste ledning som er i orden. 
Det etableres telefonforbindelse gjennom bygdasentra
len, deretter til Haltdalen stasjon som videre befordrer 
telegram til togledeisen i Trondheim. To karer tar en 
dresin nedover til bruddstedet. De returnerer med 
beskjed om at det ikke er noe ras, men en sabotasjeak
sjon. De har funnet en kanadisk fyrstikkeske, (lagt igjen 
for å viset at det ikke er bygdafolk som har vært der). 

l Øksendals bok "Operasjon Lapwing" går det fram 
at seks sabotører, sluppet ned i fallskjenn høsten 1943, og 
som har oppholdt seg i seterbuer inne i fjellet, natt til 
l 0.12. gikk ned til Stonnuren i nordenden av Tamlags
tunnelen. Disse het Kvaa!, Haugen. Foseide, Langholen, 
Sagløkken og Brotkorb-Danielsen. 

De plasse1te fullt med sprengstoff i en stikkrenne, og 
tente lunta. Endene på stikkrenna stappe! de fulle med 
puter fra seterbuene. Noen av disse ble funnet igjen på 
den andre sida av dalen. Det ble et krater på 15 meters 
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slitne og sullnc. Slik bar del ikke bedre Li i at en eller 
annen spune Per om han hadde noe elende. og det ble 
det råd med. l mag11s111ovnenc på kjøkkenet viste han 
oss den mest saftige og nybakte skuffkaka til mor si. 
Den fikk f øttcr å gd på '!kul jcg '-i. Etterpå bar det ned
over bakkene. og hele Moslc11u utover. Det ble en lang 
veg hjem. men gcxlt å ha få11 mut og drikke underveis. 
Jeg har tenkt mye på delte, hvu Beret målte i,i da hun 
kom hjem og så del stygge innhugget i skuffkaka si. 
Kanskje hun hadde andre planer til dagen etter? 

På 70-tallel etablerte jeg famili e og fl yttet til nedre 
Gauldalen, Melhus kommune. Her var det gledelig å 
oppdage at summe skikken ble praktisert i grenda vi 
etter hvert flyttet til på Hovin. Slik fikk også mine barn 
vokse opp med den samme sosiale skikken. 

l ordets reite forstand kun man snakke om "slekt skal 
følge slek1ers gang". som vi synger om ved disse tider. 

Av: M AGNE STENSAAS 

lengde, og en dybde på tre til fire meter. De anslo at det 
ville gå minst en uke før tog kunne passere. Dette viste 
seg ikke å slå til. Blokkstrekningen var sperret fra 10. 
desember kl. 06.00 til mandag den 11. desember kl. 
06.23. Ved hjelp av to stålskinner i 15 meters lengde og 
stort mannskap, lyktes det banernester Treseng å få 
banen i provisorisk orden. 

Det var et løst lokomotiv fra Støren som gikk over 
først foran militærtog 1726 H. 

Mandag 11 . desember ble jeg forhørt av komman
danten på Røros og en politioffiser. Det ble påtalt at 
tyskerne ikke var varslet før. 

Mandag 30. desember -44 kom en ny sabotasjeak
sjon. På strekningen Stensi-Flatberg ble annenhver 
skinneskjøt sprengt av disse karene. På strekningen 
Stensli st. Lii midt mellom Tamlaget og Øya: Fosseide, 
Arnesen og Sagløkken. Videre til Drøya: Kvaal og 
Langholen. Drøya til Holta bru: Haugen, Hansen og 
Husby. De tre siste gikk på ski til Brunhytta vest for 
Osøy bru hvor de opphaldt seg noen dager og drev 
våpenopplæring. 

En dag ble de overrasket av en tysk skipatrulje. Det 
kom til kamp og tre ble skutt. De ble senere begravet 
ved Singsås kirke. 
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Klemmet'n 
Fru bt•Jt}'nnclscn u,, 1930-åro og lii ut l krigsåra vor 

Klemmet'n med p1\ snekker- 01,t gårdsorbcid Here 

plnsser l Hnltdnlcn. Hun J.til se1,t til l lengre tid, 01,t 

hndde dn kost 01,t losjl pa\ gArden mens han vor l tjr

nt-ste. Hnn var du som et "famillcmedlem'' Here steder. 

Henrik Klcmmc1 volcl var fmh 24. juni 188 1 l>om J en 

yngsle av sju søsken på Klemmcl volla i Viken. Glå

mos. Fire av søsknene bk ugifte. og den ene. Iver. vur 

Jovstum. Han kom til å virke som skumaker. 

Ole Olsen Kle111metvold (Kleven). var f.u·en . Of! 

mora var fra Sjulhus og hadde musikk i årene. He1111c:-

far var Sjulhusgubben. den velkjenle fe lespcllmannen. 

Ole Henriksen Haugen, 18 11 - 1897. 

Det ble !rangt om plassen heime på Klemme1volla. 

og Henrik målte eira u1. Han tok arbeid på gån.lcr Jer 

han kom. 

H vert år var han tilbake en tur til heimtraktene. hdsl 

sommers tid . Han overnatte! da ikke heime. men på 

Svenclsvollen. Under oppholdet sill i Haltdalen ordnc1 

han med leveranser av ståggå-lena. hesjestaur og hågg5-

staur. som han hadde tatt opp bes1illinger på i Viken. Der 

var det dårlig med slikt ørkje. da det her helsi var bjørk. 

Rivskaftørkje fant han på sagbrukene i Haltdalen 

der han fikk tak i bak. Alt deile ble levert til heimtrak

tene eller forhåndsbestillinger. 

Vinteren 1932 var han med Gunnar Mclicn og :-alle 

opp stuggu på bureisningsbruket i Kjølsslå11en. Del 
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Av: G UDBRAND GRØT 

hie innflylling den 28. juni 1933. Kjøkken og kam

mers var da ferdig. 

l 1933- 34 hadde han oppdrag med tømring av fjøs-

1-as:-,en hos Krisloffer Sundi. Han hadde seng på loftet, 

og han huekle malen. Hun var svært sein ved bordet 

under ,uåltidenc. Hun plukkel opp smulene. og ble til

:--yncla1cnde aldri ferdig . De målle være tålmodige de 

som :--kulle være summen med ham. 

Hun vnskel seg ikke hver dag, men ti l helgene pus

~cl han opp seg og gi kk på bygda. 

Han hadde lett for :"1 flire og hadde en spesiell latter. 

Detw var han seiv ille berørt av. Plutselig kunne han 

sprulc ul og le, og del kunne komme malplassert. 

Han hadde fela med seg. Men det tok lang tid med 

s1emminga før det ble noe musikk. 

n!mringa gikk svært seint for ham. Jens Nesset 

korn forbi en dag han holdi på hos Sundt og spurte om 

han holcl1 på å rive eller bygge! Han så vel ik.ke noen 

framgang i byggverket. 

Hos Melien i Stor-Olagården var han også en lengre 

periode da han tømre! på ei seterstuggu. Det skjedde på 

Meli1 røen. hvor Magnus Melien senere bygde seg hus. 

Han bodde der på "karloftet" sammen med gårdens 

egen karhop. Her sto også "Klemmet-senga". Under 

opphulde1 her gjorde han også glassetninger og dorer. 

Plu1selig kunne han bli borte i lengre tid før han 

kom 1ilbakc og fortsatte arbeidet han holdt på med. 

Hos Larsem på Bjørgum var han også mye. Han var 

Fra tømringa ar jjos po 

Nytrøen Sundt. Del er fm 

v. Kristoffer S11nd1. Kori 

Sundi. Henrik Kle111111et 

l'old. So/,•eig K,•emeng. 

Bers,·end Sundt og G11n11-

\IOr K1·ern1110 (Sundi). 

ClJlJunbtr fjt ffbanbd 2fHU 



god kompis med Hans Johnsen Bjørgum. Men gubben 
sjøl på gården, John Hansen, klarte ikke Klemmet·n i, 
holde tilbake latteren. når han så ham. Han hadde langt 
skjegg, var gammeldags og en skøyer. De gikk godt 
sammen de to, også så lenge KJemmet 'n kinne d holde 
tilbake latteren. Når KJemmet' n gikk forbi der pd veien 
måtte han se bo11. Tenkte han på Jo begynte han å le. 

Klemmet'n brukte alltid apostlenes hester. Hun gikk 
til fots mellom oppdr.,gene. og var stort sett tomhendt rn\ r 
han fcrdes. Det var ikke stort han hadde med seg. Ung
dommen terget ham mye for den spe~icllc laltercn huns. 

- Jo, jo. sa han ofte når han snakket. 
l Ustg,\rclen i Aunegrenda var han også en del og gjor

de arbeid. i 1934 tom1-et han fjøset hos Gerhard Holte. 
Når hnn var til Hanson. Heksem på besøk pusset 

han opp seg. 

l 1941-42 var han her som gårdsdreng. Hun var da 
med på kjøring av allmenningsvirket \ammen med 
Hans-Joh.m. Klemmet'n kjøne med en stor svart hest. 
l1g Johan seiv med en yngre hest. Ofte kom han til 
Hansan like før jul og ga seg til. "Je fe fili vårrå litt'', 
sa han når han kom. Og han ble da med og feiret jule
høytiden her. På storloftet hadde han sin seng. Det var 
heft å vær hos Hansøm i jula. Han var med og gikk 
rundt juletreet og følte seg som heime her. 

Han hadde fela med seg, men fingrene var etter 
hvert biill krokete så det ble problemer med spillinga. 

Klemmet'n og kårkallen Hans Johansen Heksem. 
var ikke alltid enige. Hans var l 0 år eldre, født i 1871 . 
Johan som drev gården var en del borte og en del syk. 
Da var det de to gubbene som "styrte' '. 

Klemmet'n for til pleieheimen i Ålen og fikk badet 
~eg. Han ble syk ei stund da han var med Hansøm, og 
tikk gulsott . Men han vi lle ikke til doktor. Han korn 
allikevel på sykehus og derfra heim til Klemmetvol
len. Han døde heime 16. mai 1950. og er gravlagt på 
Glåmos kirkegård . 

Eiende len etter ham ble solgt på auksjon om høsten. 
Det var ,;oe verktf1Y som ble solgt. ellers var det 

ikkc så mange ting. Det var mye folk på auksjonen. 
Det forte tles om et par fine skinn fingerhansker som 
hie solgt. To brødre bød opp hverandre på hanskene, 
da de ikke var klar over hverandre. 

Det sies på Glåmos av eldre som kjente ham at 
Klemmet'n hadde en annen dialekt enn vanlig på ste
dct. Det kom kanskje av at han hadde vært mye borte 
fra heimtr:iktenc. 

Henrik Klcmrnetvold blir i Haltdalen karakterise11 
, 0 111 en stillfarende kar. i noe sarnme humør hele liden. 

C'l1l)u11brr ffrllbnnbtt :'lOo.t 
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Vårvon if å Vol/øm 
Av: ANNY BERIT ÅSVOI .D 

Mars2004 

Sjå t]olårsblomstran søm kneise ti sno 
å minne om såmmårn i f]ol ! 
Men tett punni ciriven. der ligg de nok fn, 
søm stunne på vårvinn å sol. 

Nån vesna røllik me gulna bla 
e tegn på førgjengelihet. 
At lil(e g,\r viur. de gjær oss gla, 
- me lru på i evi het! 

At nåen kjæm te, å nåen 111.\ g:t 
- de e bæn-c live sin gang. 
'N oldefar gjekk. men Vårherre. han sl 
han gi oss en gave ti fang. 

Ti minna står de en ljolårsblomst. 
- en avglans tå liv s11m e k vd. 
No vente me på en tesynekomst. 
se live kan hålles til hevd ! 

Oktober 2004 

Å jenta kom i oktoher en gång. 
en måne me stordag frå for. 
Å dagan ska fylles mc liv .'\ slmg. 
l sjel banka mjukt på v,i r d11r. 
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Samegutten som frøs i hjel ved Riasten 
A,·: EIN.\ I< (iJ 11<1 \ '(li Il - It 11 \ 11< ,\\I( )', ~, \1 ' 11\ l l \\/ li l \l, 

l t]ori\n•ts ut1,:a\'l' li\' Oppunder Fjrllhundl'I lr~ kh.• 

,,j l'I utdrnJ.! ,l\' Ellini.: E. Sundronnin~, dai:hok. 

Dl'I' f'ortnltl· han Olll ~llllll'j!Ultl'll ,0111 rro, j hjcl 

da han 1,:ikk pl, ski rra Alen til tua~ll'n l'II frhruur

daJ.! i 1900. 

l\kJ hjelp av opply~ningl'r fra Pl'tra Langeland. AIL·n. 

slckcsgranskl'r Paul l~jl'I lhl'im. R~mi~: l11kalh1 ),tunl,.i.:r 

Sigfrl'd l lovda. Valdri.:s: knny l·jdlhl'im. Roro).1nu.,~

e1 og klimaforskl'r Gustav Bjmba:k. Meti.:orologi),k 

institutt. l'r di.:t nil mulig il rekonstruere 01mtendighc-

1ene rundt tragedien. 

Ved kirketid den 18. februar 1900 gjpr Morten Lar

sen seg klar til å legge ut på ski. Det har vært hiti.:ntlc 

kaldt i mangl' dager. Et høytrykk har liggct over Midt

Norge ~iden slutten av januar og kulda får fo lk til a 

holde seg inne. 
Morten er 14 ,ir gammel og hor ho), Guri ug Klau, 

Ustigard Grønli i Ålen. Dl· har fors,,ik t :1 overtale ham 

til ,1 vente til kulda gir seg. Ml'n Mortl'n henger ),kinn

skreppa over ryggen. Han vi l avstcd. Han vi l til setra 

som Ustigard Grønli har ved Riasten. 0l'r har 111ors,,,s

ter Anne Margrethe Murtensdatter Kant ug henne), 

mann, Nils Thomassen Bull. fii11 lov å v.ne denne vin

teren. De er hans pleieforeldre. 

Morten Larsen er eldst i en soskenflokk på fire. fi?dt 

i Hessdalen i 1885. Til våren skal han konlirmerl')i. 

Mora heter Lucic Mortensdatter Kant. Faren l'r Lar, 

Jonasen fra Meråker. 
Lars var dreng hos Nils Thomassen Hull. ,0111 d1cv 

med rein i Hessdalsfjellene. da han traff Lucie. Parl't 

giftet seg etter kort tid i Røros kirke. Men bryllup~fe)i

ten sto i Engan i Hessdalen. De to f0rte en omllak

kende tilværelse. l flerl' år holdt de til i Valdre:,. der de 

jobbe! som reingjetere for Vang ug Øye Reinsebkap. 

Opp gjennom hele 1800-tallet lå samer og bønder i 

strid om beiterettene i R~lrosdistriktet. En lang og bit

ter krig med rasistiske overtoner. l Ålen og Hessdalen 

var konfliktnivået lavt sammenliknet med andre steder. 

Etter flerc år med dårlig vær. var beitet elendig fo r 

reinen sist på 1800-tallet. Med beiteforbud i store 

omd1der. oppsto det krise i næringa. Mange reineiere 

gikk konkurs og måtte slakte dyr i hopetali. Nøden 

rammet og),å Lars og Lucie. Da de ikke lenger hadde 
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noe a leve av i Valdres, fl yttet de nordover igjen - 1 

h{1p 0111 bcJre kår i Ålen. 

Der ble fauigcommisionen redninga en stund. Lap

pefogd l. B. Herstad skriver i årsberetninga for 1897 at 

familien likk bo på gården Bendosmyren i Ålen . Der 

hk det yngste harnd fodt. 

Men fattigvesenet fryktet at familien skulle fa 

hjcmstavnsre tt i bygda og bli en byrde. Siden Lar'.-. og 

Lucic haddl' bodd i Valdres. mente man at de hortl' 

hjemme der. l 1899 ble den lutfattige småbarnsfamili

en utvist fra Ålen. De havnet i stedet på Røros. der de 

fi kl,. ho i et gammclt hus i gruvebyen. 

raren til Morten skaf'fet seg arbeid på Arvedal\ 

gruve. Mora spedd1.: på inntektene med å lage fi nn),ko 

Men lirl· sultne unger ble for mye. Eldstemann kunnl· 

ikkl' ho hJl'n11ne lenger. Foreldrene fikk hjelp av Lu.:i

\.!)i :,.nstcr L>g hennt's mann. Siden de ikke hadde egnl' 

ham. ville de overta forsørgeransvaret for Monen. 

Ml'n 1899 var et vanskelig år for Nils T. Bull og kon:i 

også. Den statlige Lappekommisjonen slo fast at Bull 

ikke hadde beiterett i Hessdalsfjellene. Han fi kk ordre 

0111 å flytte med det samme. Men Bull hadde ingen andre 

steder å dra. og ble nødt til å slakte hele reinflokken. 

Vinteren 1900 finner vi dem på Grønlisetra ,·cd 

Riasten. Det er vanlig at samene får bo på setrene der 

om ,·interen. og Grønli-folket er kjent for å være tole

rante. De to livnærer seg av rypefangst. Det er neppl 

til å bli feit av. 

Men hva gjør Morten i Ålen? l folge den lokale lap

pefogden går han på skole i Hessdalen. Hvorfor han 

ikke også bor der. vet vi ikke. Kan-;kje har han et kr) r-
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inn der de dagene han går på skolen, og ellers bor i 
Ustigard Grønli? 

Den unge samen får skyss til Reitan stasjon. Der 

stikker han finnskoene i tåvieren på bjørkeskienc. Det 
knaker i snøen. Morten er tynnkledt. Kanskje hur hun 

på seg bare skjo11e. genser. en gamme! jakke og 

vømmølsbukser. foruten voller. skjerf og lue. Beslull

somt selter han avgårde. 14 år gummcl gir hun seg fje l
let i vold. Han har droye tu mil å gå. 

Morten vet ikke at denne 111åne<lcn er den kaldesle 
sum skul bli mM1 i Norge. l li~pcl av 11 0 :ir synker aldri 
gruJe~tokkt:n ~:\ lavt som i 1900. P5 R~ros blir det 

u;~i :-.trell 43.5 minu~grudcr. Søndag den 18. er det 22,4 
kulJt:grnder på Kungt:ns gruve. den nest lavesle dag-
1cmperatur som er måli offisiell i februar. Lappefogden 
oppgir m det er 27 kuldegrader i Gauldalen sarnme 
dag. Når Monen st1ker seg fram på tunge. ljØ1TUbren1e 
ski over K jølit]ellet. blåser en sørøsl'l ig bris i an~ktet 
på ham. Den gir ei effektiv kulde på 40 minusgrader. 

1 lvorfor snur han ikke når han fryser? Hva skyldes 
den voldsommc vi ljestyrken som s1yrer skrittene hans 
o, er det h vite. dodelige landskapet? Senere skal det 
bli fortal! at guttt:n vil ti l Grønlisetra for å låne penger 
av stefaren så han l-an ta toget til Rørosmartnan. Kan-

c_,_,■nbtr fjdlb1111bt.t 200-t 

skje tenker han å besøke mora? Skal han ti l Røros for 
å hjelpe henne med handelen? 

l time etter time kjemper Morten seg framover. 

Oppe på fjellet mister han all føleise i kroppen. Kulda 
raspcr nedover luflveiene og langt ned i lungene. 
Huden har ra11 alvorlige frostskader, tærne er svarte og 
sli ve. øynene fulle uv is. Gutten verken tenker eller ser 
klart. l kveldinga menner han seg setra og den varme 
ovncn. Vet hun hvor nær han er når kreftene omsider 
tar slutt? Tre hundre meler fra setra orker ikke Morten 
mer. han orker ikke gå. ikkc rope. ikke tenke mer. 

Det blir sagt at dersom Morten hadde tatt ell stavtak 
til. kunne han ha glidd fram til seterstua. l steder linner 
Nils Bull ham i snøen to uker senere - den 4. mars. 
Steforeldrene visste ikke at han var på vei. Liket blir 
hentet av Klaus Grønli, Per Andersen Gjære og Børre 
Ingebrigtsen Langeland og kjørt ned i bygda med hest. 
Begravelsen går ul fra Ustigard Grønli . 

På Kvennøyan overfor Gammelvollen ved Riasten 
blir det reist en stein til minne om Morten. En enkel 
steinhelle uten noen form for inskripsjon. Der står den 
helt fram til neste århundreskifte . Da blir den tatt av 
noen· som trenger ei steinhylle. 

7 



''Finne-Lussi'' Av: EINAR GJÆREVOLD 

Det var ikkc uvanlig at sa111er oml-0111 pa tJcllcl rn11 
vinteren i gamle Jagcr. De levde under har, kt· for
hold. var som regel faui gc og h1lCldc d5, lig Nncn 
frns i hjel. anure gikk pjrn11P111 i,en p5 , a1111c11e pg 
druknt't. Ble de syke. var det ofte langt til k gc 

Mnrtcn Larsens li vshi,torie ~lullcr her r,.,1en 
den tragiske fortellinga 0 111 famtlicn frn h CII L' I 

l i\ rl·vis fartel Lucie Mot1emdatlcr Kant og L.11, 
Jonasen omkring. Fra Ålen og lle,,dalen til Vul 
dres og Hardangervidda. s:, nor<luve r igjen ttl 
Sings:\s llg Stjnrdal. Fram ng tilbake i lolge med 
reinen. De bodde pt, ).etrc og , 1-oier. eller p:1 gur
dene hos folk . Lucic vur 11 ;'\1 eldre i.: 1111 m:11111e11 . 
De fire barna ble fodt p,\ uliki.: slclk1 En av ).v)n 
nene kom til i ei koie ved Øyongcn . l:::n daner bk. 
i følge lappdogden. fod t "p5 111arke11" ved Forel 
hogna under reintlyllinga. 

Når det var u,, r for reindrifta. li vberget de seg 
med forefallende arbeid. Flerc ganger må de ha 
vært på nippet ti l t, suite i hjel. Seiv syntes de fal 
tigkommisjonen i Ålen behandle! dem urett fe rdig. 
De ble regel reil jaget fra bygda i 1899. 

l l 902 gikk noen a v arbeidernc på Arvedals 
gruve til streik. og Lars Jonasen var med. Det kos 
lei ham jobben. Annet arbeid var ikke ~ oppdri ve. 
Lars måtte sørover for å finne noe. LLKie ble ,g.jen 
med de fire gjenlevende barna pr, Røros . 

Mannen fikk arbeid på Vossebanen. men brøl 
forbindelsen med kona og forsvanl. J 1903 t vang 
Røros fattigkommisjon Lucie og barna til å reise 
til Valdres. Der bygde hun seg ei 1ø111mcrkoic 
langt inne på fjellet overfor Njuke~tøle i Smådale. 
Hvem som hjaJp henne, vet vi ikke. Tre år !-.cnere 
rammet tragedien påny. l augu~t 1906 døde den 
yngste datteren, Maria, av tuberkulose. l mars året 
etter døde sønnen Jonas. og i mai 1910 måtle eld-

LUSSI: Lucie Morte11.w/m1e·r Km11 rlll'(' t ikke 111ye I ter

renget. Hun mistet hele j i1111 ilien m, p,1 /å ,lr ngJikk mer 

motbør i livet en11 de flest /!. /-ler,.,. lt11n fuwgrafert i Val
dres. hvor hun fikk 1il11m·ne1 "Fin11e-L11ssi ". kanskje e11 

gang på 1930-tallet. Ma1111s11er.1011e11 er ukje111. 

Kile/e: Sig.fred Hol'lla. 

, 1c<la11crcn . Margrethe. gi tapt for læringsjuka. På 
ti tlr mi,tct Lude alle hamn si ne. 

Plut~e lig vnr hun helt alene. Nå flyttet hun ned 
i Vu 11g. der hun fik.k bo på forskjellige steder. 

Lm:ie hie en original i bygda. Hun fikk oppnav
net ·•fi11nc-Lussi" og var ofte å se etter veiene med 
1ein,kin1H,ckkcn sin . Folk ga henne mat og kaffe 
h/'ide her ng der. og betalte de ei krone, danset hun 
for dem pu kjol-kengulvet. De som husker henne, 
be,1-rivcr henne som voldsomt temperamentsfull , 
"krn111endc lita og rund og slett ingen skjønnhet". 
M('11 ved kirka 0111 søndagene vakte hun beun
dring med den fargesprakende samedrakta si. 

På i-. ini.: gamle dager var Lucie nesten blind. 
Liki.:vcl 1-lartc hun seg godt. Hun døde 23. sep
tember 1944. 87 r,r gammel. Et langt og strevsomt 
liv pa rangstigens nederste trinn var slutt. 

_8 ____________________ ______________ _ 
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Hoppbakken 
Det var i de glade (eller mindre glade) barndomsårene 
og i ungdommen en fanl på de tne51 vdgalc utfor
Jringer. og en kan lurt' pd av og til hvorfor en fremde• 
k !- er i live. Ja. del er ))d en k_un Iru ni det er høycrc 
makter Mim passer p:\ en. Eller nm del er , lik m del er 
bcs1em1 h vor k ngc en , kul få f c rete, her pfl jorde n? 
Stikl' tankcr c1 , cl hcb t noe l' II gJm \l' g ndr en blir 
l'ldrc 1- un,kjc. Men 1eg har hele tidcn lurt lill på deile. 
l' ller de for, k.Je lhgc oppk, ell.c jcg hur hull og h vor 
lwklig jeg måtte h.1 va:rt når Jc1 !-In på. 

l)c1 er en lw,11irie fra hamdP111111en jeg vil fortelle om. 
,om har futt meg til :\ tenke , like tanker. Enda det har 
vtc n fl cn: henJclsc1 1'0 1\l kan få en til d tenke på høyere 
makter. når en i ettertid ,er tilbul-c på del ~om skjedde. 

His1onen er fra "koledagende, kanskje fra et av de 
,1s1e irene fra tolkeskolcn og pi en uv fridagene hvor 
, i var hjcmmr fru , trnlen. Jeg var ull tid opptatt av 
hopp og hoppbakker. enda s:\ dårlig utstyr jeg hadde. 
Og hoppbakker var noe som vi ikke var for bortskjemt 
mt:d i Hessdalen. Det var en liten bakke som jeg vet vi 
brukte hver vinter, og det var Oppstuggu-bak.ken. Det 
var til tider Here bakker i Hessdalen, men så var det 
deile med avstand og vilje til å holde bakkene i stand. 
Og det var ingen Li i å kjøre oss imellom den gangen. 

Men etter å ha hørt om store fine svev referert i radi
oen, el ler at en hadde ved selvsyn sett hopprenn i Ver
bakken nedi Ålen, så kom selvfølgelig interessen for å 
finne større bakker. For å ape etter storhopperen ... 

Jeg gikk derfor ofte å så etter mulige bakker som 
lunne egne seg som hoppbakke. Men enten var bakken 
for slakk eller så fantes det ikke ovarenn, og skogen var 
bcsrandig i veien på en eller annen måte. Vi var ofte i 
råen ned mot elva. der var det i hvert fal f bakker, men 
noen hoppbakke var det vanskelig å finne. Vi for alli
kevel og bar på en snøskuffe i tilfelle det skulle dukke 
opp en mulighet. Det kom og an på hvordan snøen la 
til eller drev sammen. og noe fant vi nesten bestandig. 
Og etter mye slit og strev fi kk vi måket til et hopp av 
gammel drevsnø eller kornsnø for en dag. Men de store 
oppleveiser og nye rekorder utebie. 

Men så en dag kom vi til å tenke på en bakke neden
for Dillan nesten utmed storhølen i Hersja. Der var det 
en fin bakke som kunne egne seg til noe større, syntes vi. 

Og vi. det var jeg da og John Arvid, som delvis 
de lte min interesse for hopping. Men det var noe kran
,1,..og nede ved elvekanten som vi måtte rydde. Bakken 

c .,i,unllrr fjdlbønbd 200-1 

Av: JOHN 8J. HEGSETH 

såg så bra ut. at vi hentct en øks i ti llegg ti l den vanli
g.c ),noskuffcn. Noen tillatelse li i d rydde krattet var 
ik.kc innhente! fra eieren. men det var ikke noe pro
blem på den liden. IJcl var bare å selle i gang å hogge 
det. for bakken lå jo der så litt kratt kunne ikke stoppe 
oss. Og det måtte cieren skjønne. 

Det ble et svare strev for oss. Por selvfølgclig var det 
nesten meteren med kornsnø mellom buskene og vi 
måtte ta av oss skiene mens vi holdt på. Resultatet ble at 
vi hogg der vi kom til litt oppe på stammen enda vi for
søkte å komme så langt ned som mulig. Etterpå måket 
vi snøen tilbuje over slubbene som sto igjen og klap
pe! til så godt vi kunne. Så var det å ta fatt på bakken. 

Vi brukte bestandig å klappe til bakken så den ble fin 
og fasl, men denne kornsnøen lot seg ikke behandle, 
det var nesten umulig å få til et fast underlag. Og så 
veldig fast vart det nå heller ikke bestandig når vi holdt 
på. For vi hadde aldri tid til å vente til det kjølna til og 
ble fast, vi måtte jo prøve å hoppe vet du sarnme dagen. 

Dessuten så var det ikke noen avsats for å stelle til 
hopp heller, når vi endelig kom opp på toppen. Det var 
meØ andre ord ikke særlig plass til noe hopp, så det ble 
en ny skuffelse det her. Men med en ukuelig opti
misme, tråkket vi bakken ned igjen og tok fatt på en 
ny tur opp med tråkking. For det var nå rart om vi ikke 

. skulle få til et hopp der, for ovarenn v3{ det. 
Vi så for oss bakken nedafrå med antydning til en kul 

der hoppet skulle ligge og en lang glenne i skogen for 
ovarenn, sikkert etter et eller annet ras en gang i tiden. 

Det var veldig bratt der, men det var det i Verbak
ken og. Det skulle være slik, eller det måtte være slik 
mente vi. 

Da vi kom opp andre gangen, var det med det for øye 
å renne ned att. Vi brukte å renne bakken f ørst i slike 
"store" bakker! Og det skulle rennes av en på hver side 
av tråkkinga, slik at bakken fikk sin rette markering. 

"E trur vi må klappe en gang te e, sa han John. De 
e for !øst, kanskje må vi vente med resten te en anna 
dag," sa han. Vi begynte å klappe ned igjen, men suget 
etter å prøve unnarennet ble for stort, det var nå feigt 
og, ikke renne ned. Så jeg ropte til John at; "nei, e vil 
prøve bakken e." 

"Ja, gjør det da, men vent te e kjem meg ne at." 
Det så skummelt ut det her, det var veldig bratt som 

sagt, og den lille glenna i skogkanten ned mot elva så 
i grunnen litt trang ut? 
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Og var lkl ikkl' lill hrå nwrgang og 1ru·.1 

Men 11:\ r jeg n:, hadLk sagi det. s:\ kunne jq! na ltk 

s11111 ikl...e omhestemmc meg hdkr. l ladde jcµ ni1 t·nda 

s1f111 nedi hakken el s1ykkc. for cksem~I der jeg haddl' 

sagi at jcg skulk pmvc hakh·n. Men jeg haddl' 1rakkl'I 

helt ll(l(l al. dit fonnoLll·nlig et hopp ,kulk hyggl', 

N:\ var jeg midl lii:\ n·nne. for jcg vil k ikkr ha del 

p,'\ meg at jeg \'ar feig. 

kg s:\ ned. jcg måtte se nw r :-.kihindinµl' lll' . Jcg hui 

M.'l upp hukscn som hadde glidd litt nl'd 111l' 11, \ i holdi p.i 

llll'U tr~kkinga. Dni huva godi nedo\'er 11r:i. og , a 11pp og 

lll'd mol dolpa. Huff. at jeg ,a at jeg ,kulk re11111· d:1 

"Det hl'r tru e n brattar 1·nn Verhakh·11 Lkl' '. 111p11· 

jeg "Ja, de e kanskj(.· del ja". svanl' del der netk "Men 

va Ul' itj slik du ville ha de da'!" 

Del lpd langt unna del svaret. , ynll·s JCg. ug lill pni

vosercndc ... "Kess e del ned i dolpa 1H> da'!" 

"Jo. Jet ser nå hra ul 1111!" 

N:'1 måtte jeg renne. viss ikke \'ille han hegyn1c it 

lure på. 
"Det c n,1 lill it_jn,i kram s111•1 nedi Jer .'" 

"Nei. Jet c nr, for kall te det." Jcg !-.lappet (l) tre lflllll 

ned. 
"Ja da kjem e Ja!" 

"Ja. berre kom!" 

Ni'1 mi'1ttc jeg kjørl' ned. Unna veg, rople jcg. Og <1 

salle jeg utfor. Å. huff som !'arten okte. plutselig var 

dolpa der. En fullstendig utflating i løpet .iv l' ll k111 sel-. , 

meter. J eg klarte ikkc trykke! og ble f1.·id overende. reil 

over J er vi hadde hl)gd av huskene. kg dei set gjennnm 

den løse snøen. kjørte en av ra11!-.enc npp gjcnm1111 yte, 

jakken rev ul alle knappenc som hie stnidd ut1n n elv.i . 

og ble liggenJc å gispe etter lu l't. og drn 1uw11 fa·k lyLkr 

. . . nesten over på den :mure siden av elv.i Ikt \ ar ild,l' 

direkte vondt, men jeg hadde 111i~tct push.!n og uht~1111.: 

noen rare lyder. Og når jeg enJelig sa klan 1!!,jl·n l'tter [1 

ha gravd snøen ut av r1ya. slo kamml·rall.'n min pa land. 

med hodet støtta mol bladvållt'nc ... 

Han turte ikke se mot Jer jeg In. For 1m·d den vold 

somme farten. falle!. klesfillene. knappene og ~nø,l...u

ra som for gjennom lufta. og de fe.ele lydene. var det 

sikkert slik at han trodde det var slu11en f11r storhoppc

ren. Og ranken sto at. naken opp gjennom snul.'n 1-liin 

fikk ikke gjort jobben sin godt nok . 

Jeg prøvde å snakke. men fif...k det iHl· ti l. forbalt 

var det bare rare lyder og del gjorde \'elJig ·vnndt 1 

siden når jeg skulle bevege \'enstre armen. Til ~lull 

fikkjeg fram noen ord om at han måtte hjelpe 111l'f! upp 

at. Jeg klarte ikke bevege meg stort. fur l.let gjnrde -;;:i 

vondt. Han kom meg til unnsett111g. lctlet C1\ t·r J l det 
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,1l, 111 liv. Nn var 11101e1 og lysten på ny hoppbakke 

h11rll' v, 10k fa11 pi\ hjemturen. Del nyttel ikke n løflc 

\'\' 11,lre ar llll' ll l11r \llll'rte11e j siden. Kameraten malle 

h;cre hack 11kw11 og ,1111skuffa. l lvordan jeg kom opp 

hakkene hu, kcr je!,! ikke :-.:'i nøye. Men da jeg endelig 

l,.0111 hjl' lll n~ ;ild11 hie fe rd ig med å koste av meg 

, 11\ll' II . t..11111 flltlr Ul pa lrappa: 

"Ke" e del du ,er ul '!" Har Ju revvi tå de klcan å no." 

"Nei. dl'I l' v1,1 herre knappan som for. Å døm h:u c 

1 hc1k , lo111111,11
" 

··Me11 har Ju ~juri del 11!'1 da? Du e så blek i1?" 

'JJ . l' Vl'I 111 e ... l' ... har sf1 vondt i sia. E klare itj /1 

lillle vin,1e1 .inna" S:\ likk jcg hjelp lii å få av meg 

, 11Jll'II og l..01Tll11l' meg i 1111 . 

Ml'n ,Li v.ir Jet -. l i k at jeg skulle på butikken for 

1111 H ~:,1111tll' Jagen. N:1 ble det et problem. Men jeg 

lladdl· sa lyst 1il t1 dra på bulikken. for det var ikke hell 

1r111 fnr al jeg var lill fordskd i en av jentene. som 

gikk 111uha1te Jager av meg. Vi gikk annen hver dag 1 

,kolen den gangen. Si'1 etter en stund sa mor: 

"Du klare hl itj d renne p{1 bua hell no da?" 

A _ro da. e -.ka nå greie det! Ja. så bar det ut at da. 

men fy tw,an ~om jeg strevde for å få på skiene. Og ~å 

, !-.ul le jeg libom vise mor atjeg rente og brukte begge 

arn1enl·. for hun slu i vinduel og såg eller meg. 

Jcg kom 1il hulikken og fikk gjort den handelen som 

111nr hadde , agt. Og alt passet jo så godt, med att kla~

., en til ho , ,1 111 jeg var så opptatt av kom hjemo\'cr 

,amt idig meJ al jeg skulle hjem. Kanskje med en liten 

tilpassning fra min side . . . 

0111 det hie slik at jeg fikk sett henne ak.kural den 

uagcn vel .1cg nå ikke. men i hvert fa ll kom jeg til :i 

1e111K' sa111111en med bror min og andre kamerater hjem 

Da\ 1 knm til Rognsådalen og skulle renne ned denne. 

rent1.· bror min foran meg. Han drev og tullet og sma

w ingte med den f0lge at han datt. jeg holt på å renne reil 

11111 i han. men for å unngå å kjøre på han, måtte også jc} 

legge meg ncJ. Da var det gjort på nytt! Jeg fikk nesten 

den ~amme opplevclsen som jeg hadde før på dagen. 

m1,1c1 pus1en igjen og smertene i den venstre siden ol...1c 

pa. Jcg 1...om meg ikke opp igjen heller alene. 

Før~l J C g forsøk te å røre på armen stakk del ti l 1 

siden Ingen forslod denne gangen at jeg trengle hjelp. 

d1.: begynte bare å renne videre. Men jeg tror bror min 

skj~inte at det var noe ~om var galt, så han kom 1iltia 

ke. Jeg lik.k hvisket atjeg hadde slått meg rør p,'i ua~cn 

og na ble det bare verre. men han trodde åpenh:.1.r1 .11 

jcg tullc1. Allikevel ventel han og hjalp meg opp. Jc.• 
kum meg na hjem igjen med egen hjelp. men dJ r., 
d.:: t rett Il l ~eng-. . Og Jet ble feber og gråt og ten n~ 1 
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"Småvandene" 
- en rydningsplass i allmenningen 
Av: ARNANN SMÅU 

l sommerferien 1999 gjorde jeg endelig alvor av 
det jeg lenge hadde gått og tenkt på - å oppsøke 
plassen inne ved Småvatnan h,1or min tippoldefar 
slo~ ned med familien i 1860-åra. 

Ok Johannessen Kongsli fra Nord-Fron i Gudbrands
Jalen var i slutten av tjueåra da han kom til Rana, 
~lHnmeren 1861 . Han var eldstemann i en ungeflokk 
på ni . Heimen var en liten husmannsplass, og dalen 
var overbefolket. så det var ikke mye til framtid der. 

Ole ,,ar. som mange andre gudbrandsdøler, flink 
med hendene. Han var flink til å arbeide med berg og 
~tem. og kunne mure, både piper og grunnmurer. 
Disse evnene hjalp til å skaffe ham arbeide ved gru
\'ene I Orkdal i Sør-Trøndelag. På denne tida var man 
eller hvert blitt klar over hvilke ska11er Ranafjellene 
inneholdt. Flere mer eller mindre vellykkede gruve
prosjekter ble dratt i gang. og behovet meldte seg for 
effektiv framdrift. Selskapet i Trondheim. som på 
denne tida !'-att på rettighetene, eide også gruvene i 
OrkJalen. og de sendte Ole Johannessen nordover til 
Mo for å være sprengningsbas ved prøvedriften her. 

Ved siden av ~prengni ngsarbeid på slike steder, 
hovedsakelig i Mofjellet, tok Ole på seg mun::rarbeid. 
Han rakk md lom an net å sette opp en fjøsmur i 
Uugarden i Almlia. og han var med å selle opp grunn
muren til den nye prestegården som sokneprest Nan
nestad loi bygge pi Mo i l 86 7. 

Gru veselskapet hetalte også båtreisen nordover for 
hans forlovede. 23 år gamle Hansine Olsdatter. som 
Ole hadde blitt .kjent med under oppholdet i Orkdal. 

).' n,,sel. Doktor Engescth matte komme og se til svek
ll ngt'n Han konstaterte brudd og brist i flere ribben og 
~nPrte rne~ inn t:tter alle kunstens regler. 

~lik hai JCg siJcn gått med noe innklemt venstreside. 
Ik t l'I' ikh· vanlig a snøre sammen slik i dag. Men det 
H no~ for , cnt a søke erstatning for ml'g. 

C.p\,111ilt,.O fjdlbontltt ·wo-1 

Med seg hadde de også Hansines <latter. Marie. født i 
Holtålen 1859. 

Å ra et barn utenfor ek1eskap på den tida, ble van
ligvis ikke tatt nådig opp. og det var trolig en lykke for 
Hamine da. at hun ble summen med Ole. og slik kom 
seg bort fru heimbygda og sladderen. Hansine var nok 
forøvrig et kvinnfolk medbein i nesa. i stand ti l å klare 
seg sjøl. skulle det scnere vise seg. Flink til å sy var 
hun og. og med sine evner i å behandle saks og sytråd. 
kunne hun lage de fineste plagg. og slik skaffe seg 
noen slanter til livetsopphold. Disse to. Ole og Hansi
ne. hadde altså slått sine pjalter sammen og mente at 
de kunne prøve å skape seg et liv i Rana. 

l førstninga leide de et rom på gården Kjempheia. 
Deres førstefød1e, Johanna Mathilde, kom til verden 
14. april 1862, og ble døpt 13. juli. To uker seinere. 
den 27. juli, giftet Hansine og Ole seg, og med en hel 
familie å fø på, såg han at dette ble for smått . Noen 
gruvearbeider ville Ole aldri bl i. heller ikke vi lle han 
!reile på en husmannsplass. Til det var frihetstrangen, 
for stor. Nei, han ville ha sitt eget, skjønt det syntes i 
utgangspunktet nes1en umulig. All jord. både god og 
dårlig, var opptatt, og bygda i realiteten overbefolket. 
De som ikke søkte videre nordover i landet. kom snart 
til å reise over havet. til Amerika. 

På en av fjellturene med børsa kom han over 
Mofjellet og ned til Sm.'wassdalen. Ved nerenden av 
det østligste av de to vatna. om lag 520 meter over 
havet, så han en mulighet. Barskogen tok slutt knger 
nede i dalen. men her var til dels storvokst hjcrk. older 
og ei og anna rogn og selje. På nordsida av va111c1 var 

··Men det er nå hare slik at en ska m\ it.i levere:- inn 
at slik som en kom til verden1 Det !-- ka 11ii \'i !--e, at L' ll l' 

brukt?" 
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det store grcssmyrer, ug i ~ulhcllinga ned mot vatnet 

var det godi jordsn1onn. Der var fhk i vatnet. og licnl· 

var fulle av ryper. l sm~skogen , tod blåh .. crlyngcn ll'll. 

og myrkanlcnc var kvite uv 111nhehl11111, tcr. 

Ole lot ikke gn:~~ct gn, under hc11111 Il~ , eg, 111c11 

søkte propcriltl'r ColJcvi n. llt,I tiH 11,y,c til a rydlk 

seg en garJ her 111c i all 111e1111ingc 11. ved den )' lh.: r,1c 

grense for sj,1lhcrgi 11g. P1i undre ,ida va111ct l ~~ , 111u1-
fjdlct. 

Dl't ~i..ulk du ogst\ visr ~eg at d ;,i,tl·11,cn ble i hur

dcstc lngl't her 11ppc. l 186.S hadde dr ri1'1ipr1uk J kyr. 

l suu og 5 gei ter, 111e11 ut,tcdcn var tiare l'l1 k, an Hinne 

poteter. Korn av nol' ~lag var ikkc r ~u ~ dyr kc , ~ hpg1 

til fjell s. Når de allpå til tik 11wtarhcidc1 av 1il 1.kl , 

sv:crt d:\rlige so111rc, spc~ielt uårcnc l 8(15 ug 67 w, 
være kjent. kunne det bare gå en vei . 

Det kuliminerte sommeren 1869. Han~i nc "ar "på 

wi". og en mandags morgen kom vcene på henne, før 

beregnet. Utp:i dagen kjente hun seg lill bcJre, og del 

ble til at hun og Ole skulle prøve å ta seg ned til VH1na. 

til folk . Småjentene. Marie på 10 og vc~le Johan11a pa 

7 år. måtte være heime og se eller feet og passe varmen. 

De kom ei halv mil ned i dalen. Ole kvista i ei fort de 

nederste greinene på ei stor bustegran. og hjalp Hansinc 

til reite. Og der. på ei seng av granbar. i mmlvest og ~nø

fokk, kom min oldefar Hans Olsen Kongsli Lii verden. 

Den veka la snøen seg helt ned til tJ.cra. Kalende

ren viste 5. juli 1869 ... 
D_el kom noen godværsdager i slullen av mftneden 

og begynnelsen på august. men fra den l 9. august 

regna del nesten i ell til den 29 .. da regnet gikk over til 

snø. Natt til 2. september kom det så frost. som drep

te det siste som måtte være av liv på markene. 1869 

ble det siste året i Småvatnan for Kongsli - familien . 

Året etter var de flyttet til el nyll ~led, men det er 

annen historie. 
Etthundre og tredve år er gått. Det er fredag 13. 

august 1999. Jeg har kjørt vestover lang~ Akersvatnet 

og parkert bilen på høgda, der veien svinger seg ned

over Averdalen, mot demninga. Været er lettskyet og 

pent når jeg krysser myra og tar meg oppover den brat 

te lia vest for Nevertjønna. Sekken inneholder som van

lig mer enn nødvendig, også på korte turer. og jeg mi', 

puste på et par ganger, drikke vann og tørke svette på 

turen opp. Etter tre kvarter er jeg oppe på toppen av 

Kopparfjellet, 833 m. over havet. Jeg setter meg på en 

knaus og nyter utsikten. Bak meg ligger Akerwatnct 

hvor Gressfjellet speiler seg i sola og bortafor skimler 

jeg Gressvatnet, Okstindene, og - for meg - navnlø~~ 

fjell langt innover i Sverige. Mol nordvest ligger fjor-
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den. Langvu111c1 og Svartisen, og langt der ule, Strand-

1in(Jcne. J nord og nordaust hever Junkeren, Kjerring

tjelkt og Ørtfjellet sine snø- og bredekte topper. Øst for 

meg. u11der Hellerfjellet ligger Fisklausvatnet, og rett 

under meg ligger Småvatnan, 300 høydemeter lågere. 

Det klinger i ei bjelle. En flokk reinokser jogger 

forbi med hevede hoder mens de skjeler nysgjerrig til 

~ille for å la inntrengeren i øyesyn. Jeg tar fram kik

kerten og lar blikket gli langs nordsida av det som før 

oppdemmingen var det øvste vatnet. Det lyser grønt 

inne i glissen bjerkeskog. 

Det går fort nedover fjellet på andre sida. Prøver a 

la være å tenke på tilbaketuren. Ved ei lita tjønn nede 

på flatene lar jeg en liten pause. Slenger ut markdup

pen, drikker vann og spiser sjokolade. Tjønna virker 

imidlertid livløs. og snart trasker jeg videre. 

Elva er nesten tørr. På haugen på andre sida passerer 

jeg Jernverkshytta, og krysser bekkdalen på andre siJJ 

Kommet ut av isterkjerret, finner jeg stien som gar 

langs vatnet de drøye to kilometrene utover, til dem 

ninga ved vestenden. Etter tre - fire hundre meter for

svinner stien i et krattbelte, og jeg bryr meg ikke om J 

fin ne den igjen. 

Det er fuktig og frodig der jeg går inne i den glisn.: 

skogen. Jeg skrever over et vindfall , og blir var not' 

som beveger seg til venstre for meg. En stor reinoi..,c 

hraser gjennom busker og kratt, krysser foran meg og 

forsvinner mellom trærne til høyre. Jeg kan så viJt 

skimte det digre geviret mellom greinene der den h.ir 

stoppet opp for å iak:tta meg. Sekunder seinere hu,h·r 

en annen rein , ei simle, lett forbi, motsatt vei. fa',,,,. 

tenker jcg, hva er det dere driver med. det er da i!,.kt: 
løpetid ennå! 

OlJlJUllbtt' jjdlbonllct •wo l 



Etter å ha gått nesten en kilometer langs vatnet, vet 

jeg at jeg har gått for langt. Jeg rusler ned til stranda, 

og på et kvitvasket berg slår jeg meg ned og finner 

fram svartkjelen og skinnposen med kaffe. Det ligger 

tørre kvister og røtter i fjæra. Er blitt suiten etter hvert, 

og det smaker" godt med et par brødskiver. Skjærer 

også et par sneier med tørket kjøtt som jeg legger i tre

koksa f ør j eg slår kaffe n over. 

Etter rasten slenger jeg igjen sekken på ryggen før 

jeg sakte begynner på returen, alt mens blikket forer 

over terrenget. Ei myrhelling med frodig gress går 

over i ei avlang slette, nesten som en terrasse, mellom 

vatnet og knausene og myrene ovenfor. Store bjerke

tr~l·r står spredt utover. Ei og anna rogn og older. Til 

venstre se.r jeg bergskrenten jeg passerte tidligere og 

som strekker seg langs sletta og skaper ly for norda

vinden . Og med elt ser jeg det; rett foran meg - for

høyningen. En overgrodd gråsteinsmur. Et husfunda-

111e111 . nm lag fire meter i firkant. 

Jeg stopper opp og legger fra meg sekken i gresset. 

G::ir rundt muren og betrakter den. Like framfor, til 

,iden for hustufta og i rett vinkel på denne går et avlangt 

,okk overgrodd med turt , tistel, tyrihjelm og skogstor

kenehb: vekster som gror der fe har hatt tilhold. Vollen 

rundt. som ligner på restene av en mur, tyder på at her 

hJ r fjøset stått. Det hele ligger fram på en bratt bakke-

1..am og vekstene har bredt seg i ei tunge nedover bak-

1-.cn. !-. l i k møkra har seg et ned og næret jorda. 

Seiv så lang tid etter, kan en på gresset i skråningen 

hortover ane at her har det vært slått, og her har 

bu,kap heitet. Ved bunnen av skråningen går stien 

f0rb i. og litt nedafor ligger vatnet. 

Det er fint her en slik sommerdag. Jeg blir rolig sit

tende å belrakte tuftene mens jeg ånder inn stillheten 

t ) g freden , om hvi ler over stedet hvor en liten familie 

pn;;vde å skape seg et liv og et utkomme, drøye 130 år 

tilbake Jeg ser for meg to srm\jenter som sitter i gres

,cl trampa bakkt> kammen. De plukker på hvert sitt 

hlåhærris Den ene rundkinnet , med lyse lokker, den 

:mdre mørkerc og litt større . Ut av døra på den vesle 

-, rua kommer en ung kvinne: - De får rope åt 'n far at 

11an får komme inn a eta . 

C' pt,uul>tr fjtUIMtnbd '.l4Ht-t 

En idyll. Men jeg ser også for meg vinterstonner og 

nedsnødde små hus og mer eller mindre vellykkede 

jaktturer på kanten av loven. En kamp for føda, hvor 

det var praktisk med kort vei mellom stue og fjøs. 

Jeg tar fram fotoapparatet for å feste inntrykkene på 

film . Det blir to hilder, så er det slutt på filmen. 

Utgjort, var sikker på at det var mye film igjen. Kame

raet går ned i sekken igjen før jeg slenger den på ryg

gen . Jeg får ikke festet hoftebeltet, reima har løsna fra 

spenna. Det var da rart, det har ikke hendt før. Jeg fes

ter beltet, tar et siste overblikk. og tar et par skritt. Den 

ene skoen løsner: reimene ligger i en vase på marka. 

Det var da voldsomt ! Jeg knyter reimene omhyggelig 

og rusler ned bakken . 

Kommet bort på stien snur jeg meg og ser tilbake. 

Det ligger et par små. grå hus der. Opp av torvtaket på 

det bakerste stikker ei gråsteinspipe. Ei tynn røykstri

me siver opp av den. Framme på bakken står en hengs

lete, senesterk kar med hendene i lommene og ser 

taust etter meg. Jeg letter på hatten og nikker,jeg kom

mer nok tilbake. Så er synet borte. 

Borte i skogkanten støkker jeg et par ryper som 

flakser støyende av gårde, mildt forskrekket over å bli 

forstyrre!. Bare for dem og de to reinsdyra jeg traff i 

stad er det liv laga her inne. 

Det føles som om de har sagt meg: - Dette er vår ver

den. Du kan besøke den, men du kan ikke leve her. - Et 

par av de to-beinte prøvde en gang. men måtte gi tapt. 

Ære være dem for å ha prøvd. 

H 



Rydningsmannens jul Av: ARNFINN SMALI 

Det var lillejulaften morgen. en gang i andre halvJel 0 ., 

1800-tallet. Det var enda halvmørkt da Peder O1-.cn 

huka seg ut av døra p5 den vesle stua ved LitJva1ne1 og 

salle kursen innover skauen og lia opp mut Storfjcllcr 

Plassen. som Id på ei flate i lia lell oppfor votne1 hadde 

han og kona hans rydda sjøl. Det var ikle rare pl,Men. 

men de hadde da tre kyr og fi re sauer og denne hlMen 

hadde de fått inn tre tønner poteter. Noe slag<: korn gi k~ 

ikke an å dyrke sd høgt opp mot fjellet. men med jakt og 

fiske og noen småjobber nede i bygda. klune de seg da 

på et vis. Blant annet hendte det ikke s:i sjelde11 ar Johan

na. kona hans Peder, likk oppdrag med .'1 sy klær for 

bøndene nede i bygda. Hun var flink med uer. Johanna. 

Førjulsv interen hadde væn mi ld. med lite , 11f1 . Ved 

gårdene i dalen nedafor vatnet lå det bare er par tom

mer snø. og sjøl oppe på fjellet gi kk der greit a ta seg 

fram til fots . De siste dagcne hadde det irnidlertid klar

na opp og biill kaJdere. Peder hadde børsa med ,eg. 

Han håpa å kunne spe på med noe ekstra til JUi. Inne , 

liene beita haren i fjellbjørk-krattet , og der hadde han 

satt opp snarer av vidje og tæger. Oppe ved skoggren

sa holdt fjellrypa til. Det hadde ikke vært noen tradi

sjon i bygda for fangst av fugl, men siden handels

mannen hadde begynt å ta i mot ryper for eksport. 

hadde Peder så smått begynt å prøve seg pti fangst av 

disse fuglene, som det var store mengder av. Snarene 

hadde han forsøki å lage av hestetagl. og nå var han 

veldig spent på resultatet. 

Mens han gikk der tenkte han p:i Johanna og de to 

småjentene, Oline og vesle Mathea. De hadde holdt til 

i Vassenget, som de kalle plassen, i over fi re år nå. Sjøl 

om dette året hadde vært bra, hadde det vært et slit den 

første tida, og han visste at det var begrenset hvor 

lenge de kunne holde ut her inne. Vassenget kunne for 

såvidt være greit nok om sommeren, men den var kort. 

og når vinterstormen ulte rundt novene og snøen la seg 

opp til takskjegget, da var det ikke mye tri velig hvcr

ken for folk eller fe. Oline var kommet 1 skoleplil-. tig 

alder, og måtte være heimefra den tida omgangsskolen 

var innom på en av gårdene nede i dalen. Han unle 

Johanna og ungene så mye bed re enn dette lh et. ki in

metervis fra folk. Faren hennes, han Mathia, Johan1,a 

på Slettjord, hadde ikke vært mye blid da eldste datte

ra hans gifta seg med en husmannsson n l lun var jo fra 

den største garden i bygda, måtte vite. Det gjorde ~jøl

sagt ikke saken bedre at de hadde fått Ol ine før de 
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gifta ,eg. "Uægtc". hadde presten sirlig skrevet ved 

navnet henne, i kirkeboka. etter dåpen. Han Stor-Mat

hia-, , ille ha min, t mulig med dem å gjøre, og de 

hu(kle da heller ikke vært på Slettjord etter dette. 

Versi var det nok likevel for Johanna. Hun hadde et 

godt forhold til mor s i. og han visste det sleit på henne 

.i l de m~lles så ~jelden. Når de møttes på k.irkebakken 

.i\ og ti l. srnkk de seg gjerne til sides og samtalte. [1 

par-tre ganger hadde lngeborg Slettjord vært oppe 1 

Vn~'>enget. og da hadde hun hatt med seg "litt små1te

n ·· ,;om hun sa. noen lefser og litt mjøl. Sjøl om 

Johanna ik_ke sa noe. var Peder ganske viss på at mora 

,takk til henne noen skillinger også. 

Peder tenkte på alle de som hadde flyttet fra bygda. 

Når all jorda var opptatt, bameflokkene store og det lite 

og ingenting var :'l få av arbeide, var valget enten å flyt

te eller å leve et inderstliv rundt på gardene. Flere av de 

som Peder kjente hadde brutt opp og reist til landet på 

andre sida av del store havet; Amerika. Peder gikk og 

telte på knappene. Det var et stort skritt å ta. det å bryte 

opp for å stane et nytt liv i et annet land. De hadde ve 

noi.. til billetten når de solgte dyra, stort annet hadde de 

ikke. men han !>kulle så gjerne hatt Litt ekstra. Det\ ille 

nok bli min~t like hardt den første tida der borte. som 

her Om han kunne få seg arbeid i den nye gruvedri l11 

på andre sida fje llet. så ble det kanskje Litt. Han fikk se. 

Det kunne I hvert fall ikke bli noe før til sommeren. 

Kommer opp på Litjvassnuten stoppa han og pu, ta 

på. Han vendte seg mot nord og snuste i været. Dags!) 

set hadde kommet mer nå, og han kunne se at skye, 

hadde begynt å samle seg i horisonten, over breene lan:;t 

der borte. Det var et drag i lufta, som han ikke likte helt. 

Best å se til snarene, ta seg en liten runde i terrenget og 

så sette kursen heimover, før det satte inn uvær. 

Snart etter var han ved de første snarene i den gliv 

ne bjørkeskogen. Han gliste, litt overraska, for ~tf 

sjøl: Jamen salt det ikke ryper i åtte av dem. Han tol 

ned •marene og putta dem i lommen på vadmelsja~l J 

Det skulle ikke bli. mer fangst nå, før utpå nyåret. l ' 

fikk da respektere julefreden sjøl om suiten gnagde 1 

tannene. Han putta rypene i skreppa, slengte den r-1 

ryggen og fortsatte inn dit han hadde haresnarene. 

Her ble han stående og stirre. Det eneste ~por elll-1 

haren som hadde vært der, var noen blodflell.: ' 

snøen. l lia opp mot Storfjellet gikk et tydelig J~1• 

~por. Avtrykkene i snøen var trekantete og nc,h 

04>4>1111ber fjdlbanbt t ·tut• 1 
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nt'vi:store og sutt i svakt skrl\stilte sporgrupper pa lire: 

lcrv! En stor en, og. Peder brnkte ikke lang tid pa å 

tl' ni...c seg om. men saue etter i det ferske sporet som 

tni i... In 1,cg oppover t}cllsida. 
Gjennom krnttct. over Tverrdalen og opp på snau

tjdlct gikk forfølgelsen. På snaurabbene ble sporet 

bi._)rtC. men han fant det snart igjen. Innover mellom 

l.nauser og skur. steiner og søkk. Helt på andre sida av 

fjellet bar det. før sporet ble helt borte for ham i et snø

fri tt landskap mellom store, forrevne steinblokker. 

Pt·lkr stanse! og st'I seg om. Rett nedafor ura flata fjell

\lt.l.t ut i mosekledde rabber ved kanten av et stort platå. 

Nt'dafor platt'let kunne han se litt av vatnet som samene 

l-.ull1.: kngcljuure: "det djupe vatnet". På andre sida av 

vatnet lå det 1agere f]ellet Kammen, og bakom der 

brcdte Storvatnet seg ut: tre kvart mil, på det bredeste. 

Der inne. i ei vik pt'I østsida holdt nærmeste naboen 

hans 1il. han Abraham Sjursa. Abraham var reinsame, 

el ler lapp, s0111 de sa. De kalle ham bare Abe. Han 

l), 1,kk i ei gamme summen med kona si, Sara. Det ble 

, u~t ..il Abe kunne mcr enn sitt fadervår. Hadde han 

,i...i...t truet med fi kaste gann på 01' lversa, da han ikke 

vil le gjore npp for ~ytingsreinen sin? Peder syntes det 

var nesten il1-;urd nt den ugudelige lappen hadde fått 

1-lrk et kriste lig navn. Og Sara, det gamle skinnet, når 

hun ,attc de svarte ,,iynene i han, var det som hun så rett 

i11n , ,jelu hans. Peder skuttet seg. 

lfon hud,k ~att seg ned og tatt fram et stykke tørka 

~ 11>11 , ~om ht,n ,l-.1r ei n is av. Mens han satt der og 

tvr dc. lt·nl-1c han ut dei 110k var like greit å snu heim

uw , 111,.; 11 ,; Jl· t cnnd var dagslys. Tjuvfanten av en jerv 

, 1 h.in Olli- <.tidn i)!jcn. Med e tl ble han var en bevegelse 

p 1 1111N·rahhr 11 nedafor seg. En stor reinokse hadde 

C'lJ~IHlller fltl lbønlltt :l00-1 

kommer fram fm ei senkning i 1crrenge1. Peder sluua il 

tygge. Storoksen hans Abe! Sonnene hans Abe lå med 

011kken i fjella ute ved kysten. nå vinterstid. men Abe 

sjol hadde bchnkh noen dyr her inne. "Det bi' ikkje 

nok_ka sny i vi nter". hadde hun sogi. "Rein· veit d finn 

mulen. Vcsst han vel uti oyun. ,d ftcr han vel dir." 

Peder huka seg ned hak en 1,tein. Enn om hnn skjøt 

slorukscn hans Ahc? Tnnken likk del nesten til d svimle 

for ham. Det ville gi mat for hele vinteren. Men hva som 

kunne bli folgene uvet sdnl slukt ,kremte hum cndJ mer. 

Det var stor stmff for il hcgit en ,i,nn handling. Peder vi,

ste orn folk som hudtlc havnu nerc fir pd tukthus for slikt. 

En tanke slo ham med ctt · Hun kunne tn 111cd seg sft mye 

han klarte il hirre. og pakke noe inn og gjcmme det i ura. 

Kj~met ville fryse, og hun kunne hente elet ndr det passet. 

Resten kunne han legge igjen til åtsel. Jerven vi lle ikke la 

seg be to g1mgcr. Jerven ville fil skylda! Jo mer han tenk

te pil del. dess mer sikker ble han pil ut det kunne gd. 
Hun ma11e ta seg summen for jkke d ri ste pil handa 

du han lodde børsa. men hun skalv da han la seg ned. 

Reinoksen var kommct nærmerc. Et svakl vinddrag 

sto imot Peder. Han la an og tok sikte. En svettedråpe 

lu11e seg ned i øyer. Peder hutra litt og drog hunda over 

øynene. Reinen beitet rolig. knappe hundre meter 

unna. Akkurat du Peder forsiktig heva geværet. kom 

det en stemme fru et sted rett buk ham: 
- Hun Peder skjut vel inte på Abraham sina renar? 

Peder hadde nær brent av i forskrekkelsen. Som han 

pleide, hadde den gumle lappen dukka opp som troll 

av eske. l det samme skvatt det et stort, svart dyr fram 

ut av uru til høyre for dem, og saue i kjappe byks rett 

mot reinoksen. Peder tenkte ikke. Hun hadde allerede 

børsa oppe. 
Skuddet runga utover dalen. Reinoksen sk.--vatt til 1 

sides, før den salte i lange klyv bortover flata. Snart så 

de bare horna p& den før den ble borte bak en rygg. Så 
ble det stille. 

Peder reiste seg. Ingen av dem sa noe. bare stirra 

nest.en fælne på jerven som hadde gåll kast i kast ned

over, og Id stille ved foten av hellinga. Stein død. 

- Det var som tusan. sa Abraham. omsider. 
- Du bi ' en holden mann no. Peder. 
Peder stirret på ham. 
- Du mein al. .. ? 
- Det e' bra skuddpremie på den er karen. Kanskje 

så mykje så 8 spesidaler. 
Det svimlet for Peder. 8 spesidaler! Han hadde ncs

ten gjort seg til forbryter. og så fik.k han i stedet servert 

del som kunne bli en vei ut av armoda. Det var nesten 
for godt til ,1 v~crl' sant! 
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Et vindkai,t likk ham ut a, 1,111kl·nc M1,rl..c , i,. ) l'I 

dekka ljella i nord. Nll gjaldt lkt fl l ,\ IIMJ 1cr, en 11~ 

komme seg pli heimveg for uvtcrct ,,,ne erm ' 
Der jerven hadde gjc1111 ,cp l~ tien 1hxlc ha.ren 

Peder skar av hOlkt der jcr.'tc1111c11c hudllc ,111r1. o~ 
putta skrotten i sel-.kcn. De hH 1-.nl..c l-.11111r1. '11 '-kulk 
Jet vel ikke skaJl· 1m1 jcr.'l'll hadlk , rc11 p~ eten 

Med Ahruh:1111' ltidp var fl.'1 H'n hu111g fl ådd o~ 
Peder ,1-.ullc til å binde ,kinner 1Hcnp,\ ,i..,q~p,1 da en 
tanke ,lo h:uu· 

Vil du ha skinnet. Ahc'! Eg t~ ng h,Ctll' l.ihh.m fo1 
:\ fli premien. Ta skinnet lllCd hc1111 li t kJrn111g,1 K.m
skjc hl, kan fli tel nok ku ut a· del. 

Jug kanskje kan få meg en fCJ"\•1n11"a ' 
Det ha· vore n:r 1. det! 

Ahraha111 gliste med :-.1111,hrunc 1:1111Nubht.:1. f,,r h.111 
fo11sutte p:\ sitt sven .. k-nor,k: 

- Sjll her. jag ha· vøre ho:- hnnd1•l,mann l tan Ped1·1 
f:\r ha lite for åt han berga storol..,cn hun, Ahe. 

Han rakle Peder en f)( lSC. Peder 1-.ikl..a nen E, heil 
mark kaffe! Delte var storveir, 1 lan lo.unne 1l..k1• 111 111-
nes sist han smakte kaffe. 

- Og sli får han ta med lill sockerpinnn at sm:'J flic

korna. Abraham stak.k til ham et krcn1merhu,. 
- Du ml\ ha så mange slags rnk..k . ~a Peder. 
- Takk sjalv. og så får dokk ha god jul! Nu tror jag 

det e· best han kjem seg p:i veg. fc~r jag trur han bli ' 
stygg te' kvelds. Jag flu· vind' bakom. og fl) g fort hem. 
Du får han imol. og du har lang veg. Dette var en lang 
tale, til Abraham Sjur5.a å være. Men han hadde rett. 
Snøfiller hadde allerede begynt å hvirvle gjennom lufta. 
Snart hadde de to karene tatt farvel og clrall avg~rde Lii 

hver sin kant. Peder så eller samen der han huska av 
gårde. Han Abe var nok ik..ke så gæren som folk vi lle ha 
det til. Det var nok plass for dem begge her inne. 

Da Peder kom opp på fjellet slapp uværet løs. Nord
vesten og snøfok.kei beit ham i ansiktet. og snart så han 
nesten ik..ke handa for seg. Al det hadde blitt nesten 
mørkt også, gjorde ikke saken likere. Han gik..k så han 
fik.k vinden inn fra sida, for han skjønte al han ni.'.\1te 
krysse fjellet og komme seg ned i lia på sørsida. Det 
ville gi en tanke ly, og så hadde han litt å holde seg ril for 
å finne leia. "Jag tar bærre over Jengel' 11 ··. hadde /\bra
ham sagt, "senn åker jag ned Fløtt~kardet, ned tel Stur 
vatnet. Så holl jag ·bare ette' stranda til Is jag e· hcm · · 

Joda, den seige gamle gubben flaug nok le11be1111 
heim på komagene sine, med vimkn i ry!!rcn. dt:1 var 
ikke Peder i tvil om. Sjøl hadde han in~cn ~,kre l:111 
demerker å gå etter. og han visste hvo, lc1t det var ,l 

miste retninga når sikten var nær null 

16 

Ikt , ,11 '11111 morki t.la han kjente det begynte d ga 
ll\"t.lmc1 11.10 ~iU ~iodig pli. med snødrevet på hogre 
l,.11rnl'I 11I h,111 t..nan nedafor skoggrensa. Her stoppa 
han. ,nud<lc r) ~~til mol , 111den og pu!<ta ut. Han 
, trnn1111,, 1c11na r,I ~kmnhuva og pmvde l'l tette til klær
ill' 1 h,,l,cn NO hie det verre. 1 lan 111t111e gå langs lin nå, 

mc<l lllll"lh l'\ICII rt'II l ansil..tet. 
Pc<lcr t.unne ikkl' la være il tenke p{t de heime. der 

h.m , kt1 ,cp tram i ~no•aormcn. Hun inn,å nf1 at denne 
,uren ullercdc hatlcle ltltt lenger tid enn den hurdc. og 
dr llett> ntc 11ot.. t\ hir redde ror han nå. 1 lan angra ,eg 
nr,tl' ll ot hun h~1duc logt nv gftrde. Der heime gikl.. de 

1., 1 u, 1,,,1 Fol~ hudde forg:'111 seg i fjellet før. i , li kt 
, ,t•r. 11g hun , k ulle jo bare ul for~ 11e ti l snarene. Peder 
tw:11 ll'llm:nc ,nrnmcn og gikk på, mens han kon<,en

t1 enc \l'g lint d holde ku rsen. 
fl an ,yntc, hun hadde g:'111 en liten evighel. da han 

,1..Jimll' ni h:rn vur nede i Tverrdalen. Han krys~a <lc1 

li lle dabokkct og kom !seg inn mellom bjørkctn.crne pa 
undre , ida. Nd var det bare ei kvartmil igjen. men h.in 
-,,ar iU c helt sik.lo.er på retninga. l den glisne bjorkc 
~kugen og det kuperte terrenget var det lett å gå fei l 1 

mørke og snødrev. All ble liksom helt likt. 
l lan ~kjøme at han var på tur tilbake. samme veten 

han kom idet det gik..k opp for han at han hadde vinden 
i ryggen. Han var for sliten til at han hadde merka al 

han holdi på å gå i ring. Da han snudde seg mot vin 
den igjen, syntes han at han skimtet et lys. Så har. 
syner? Han prøvde å se en tanke til sides for der han 
mente å ha sett det, men nå så han ingenting. 

Peder seig ned bak et vindfall. Han kjente trOtthetcn 
seig inn over han. Del måtte da bl i et opphold i væn't 
snart! Nordvesten var slik. Rett som det snødde ,om 
tettest. så klarna det opp, før det så tok til igjen. 

Han kom til seg sjøl av at han frøs. Han kom seg pa 
beina og så seg om. Det var blitt nesten stille ru 11J1 
ham. Bare noen lette snøfiller dreiv i lufta. Med etl J 

han det han trodde å ha sett tidJigere: Det var et lys JLr 

borte! Peder småsprang gjennom snøen. 
Han var nesten heime! 

Noen minutter seinere kom han fram til stua i \'a, ,

cnget. Det stod en skik..kelse utafor døra. med ei ld,I 1 

handa. Sjalet som dekket hodet og skuldrene var l.. ' 111 

av snø. 

- Du e· då vel på styr. kjerring. du må då ikkJI' ,u 
her ute å frys! 

- Du vart sei n. sa Johanna. 

Ja, men bærrc vent tel du ser ke eg har 111L'J 111.!!
1 

- Du ha' no vel ikkje skøte rein? ~ 
Net. eg har nokk.a mykje likar i skreppa. 

C-l)l)unbn fjdlbnnt>el ~otl 1 
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Etter at Je hadJi: kommet inn. PeJer hadde fi tt a, 
,eg llu:mt: ug lliJJ ),eg litt. åpna han skreppa. Han var 
11..l,.t" lttt" ,tolt Jahandro fram lirt" jervlabhcr. i nc 11 per 
0 ~ 1.'IO .. h.,,·Iaus .. hare. Johanna slo hendene , ammen 
u!_? ,milte lykkelig. For en rikdom! 

- Og ~i traIT eg ni ... ,cn. '3 han. tl!{ ,milte lun ttl 
Olme ug l\ l.ithl·a Ja han Jro f mm l..afTcpo-.en ,,~ l..rem
mcrhu-.et meJ ,uUcrto) Jentene han: ._., ,ton,ytl rru 
h.un l1f til Irwr.1. ,,g lil-.1.. 1U.c fr.1111 t'I on.J. Johanna 
l'l;lre , n11ltt• ,,g , ar t-tlanl.. 1 \\) nenc. 

5.1 ,nu,IJ,· hun ''-'~· ,·ar ,,,m ,nare,1 meJ fork k <.nip
pt·n ,'f'pe 1 ,,~ d,n1!..cn. ,,g hcg~ nie ~ lene from mal 111 

iuNx·n 

l mens :.attt· Peder seg , ed honJl"t. Ili!.. JCnlung~m· 
11rn 111 ~g og fonahe. --å de neslt'n glem1e at de haJde 
h, en '-ill ,ukkert{'} i munnen. Og m,·ns Peder hcrettet 
,,m da ~ n mouc julcni<.sen på StortjelkL ,aue Johan 
na mat p!! l-itin.Je1 og ll·n!.. te med ~p.: Jet hl..:" te , ar mi 
likC\cl ~ få l..allcn ,elbrrgu heim 

Sl oie <let Jul 1 \ ".._o;,;cn~et 

R.!Jd11i11.!Jsma1111 
Av: A RNRNN Sl\l.o\U 

Han ryJJa og bygde ein plass opp i fjellet 
Der jorda ,·ar mager og sumaren stull 
Em rvdnin2smann kunn· ikkje velja og vraka 
\len ·ta det~som baud seg. og kjempa så trutt 

For mat skulle skaffas til kjerring og unger 
Feet laut og hava husly og for 
End laus var møda, men lite det monna 
Der nauda er stor og mest ingenting gror 

Ti l ,ist kom den dagen dei gav opp alt strevet 
Og pakka det vesle dei hadde og drog 

0 

H,..r , ar. beint fram. mest ikkje mogleg a leva 
un ,tad. like fullt. lyt ein rydningsmann bo 

S.i lilk Ji:i p~ van'-lring og svann over f]ellet 
t h l t1ra, d , Jr grønar og himmelen blå 
f\. J ll henJe '-J fann dei eit nytt lite ste lle 
( )~ .mdn.' 111k 111. der l.lei tl yllc i fr;i 

C &Jl,aADtr fj;i°lbn nl>tt ·t OO l 

Men tapte du livet i kampen med t]c lkt 
Så hadde du synt både li vskraft og mot 
Lat minnet ditt heidras, og tufter fortelje 
Orn livet og tjellet. som gav og som tok 

Minna om rydningsmenn fdt gamle tider 
Dei gløyrnas og svinn medan seklene går 
Men a:tta er vitne når soga vert skriven 
Du fekk ingen bauta. men namnet di tt står 

t . 

' .. 
l 

,' 
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:Bergmåneder 
Røros Verk delte arbeidsåret inn i 13 hergmaneucr 

H ver i lire uker. Åttende bergmånt:d gav de 111 herder

ne fri for å dri ve srnttonn på brukene eller rlo,~cne 

sine. StØ1Telsen p.l eiendommcne varicnc. men fur 

menneskene som boddc der, var de alle av wtcrt ,Jor 

verdi . I nødens timer var det brukt•ne. pla~,cne ,0111 

gav folk en ringe. men likevel en rnulighct til å over

leve. Det er ikke usannsynl ig at vcrk~lcdcl~cn i111Nl 

dette og tok konsekvensenc. 

Ved siden av heimeslållcn hadde mange av brukene 

setervoller å avfore. samt fje ll srntter ~om de tn:ngtc to 

kanskje seks uker eller mcr til. Og en.Idig. hcrtil korn 

mosetaking, og før den. noen dage r t i l hrcn~cltorv som 

de skar og la utover rabhene til tørk. 

Hermed var det ik.ke bare august. rnrn og~a septem

ber. og for noen også oktober at garden krcvdc en eh

tra arbeidsinnsats. 

Som et eksempel på dette kan til føyes at på en gård 

i Tydal kunne heimslåtten vare i seh ui...er og marka

slåtten i to måneder. 

Slåttonna begynte de i slutten av juli og avslutta den 

i marka ·'først når frosten og vinteren n.ermet seg·• 

sitat fra Bygdebok for Tydal. 

Merker etter ton taking er lett !>ynlige i terrenget 

med ti l dels store arr på myrene omkring. Derimot er 

det ikke alltid like greit å finne ~teder der høystakkcne 

stod. I søket etter levninger av slike. likk jeg hjelp av 

Konrad Jensås. nå 84 år. Alt som ung gutt bar han mrd

dagsmat opp til far sin. Han var med Klau~ Olsen p~ 

VERKSARBEIDERNES LØNN ÅR 1850 

Av: OLE KJRKBAKK 

Bi/der ,·isl'I' er filt' 111s11i11 m' slti11e11 av Tjø1111b11a. Veg11iseren 

Ko11md Jn 1så.1· lwr et fasr grep 0111 swbben av stakksronga. 

For/illl<'ffll 01<' Kirkbak ril vens/re. Slå11e111yra er omkran

·'"' ,11· soll'l'if,,: /Jpt ,·i.1·er at skli/en er ei rikmyr som gav god 

m•ka.1·111i11g. Foto: Pn Inge Breen. 

malmhryting. Skjerpet lå nær kanten av Litj-Rena 

noen hundre meter ovafor Finnlandsvollen. 

Vi bilte opp lii renseanlegget til Ålen vassverk. Herfrn 

fulgtc \'i stien langs Skatåsen ca. en kilometer. for så J t 1 

av til venstre fram mot Renstjønnene. Nær den nederste 

sto<l fra gammelt av ei kvilebu. Der overnatta de de to trl' 

rrkenc de drev markaslått på myrene omkring. 

Under kafferasten inne i bua, som nå var nyrestau

rert og lin. forta lte Konrad at han huska godt dagcnL 
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da han sammen med foreldre og søsken drev ,;låtten 
her. De raka sammen høyet. fonna storkjemmer som 
Je bar og la rundt stakkstonga. 

l mellomtida hadde Per Inge Breen med familie p5 
helgatur kommet hit for en kaffepausc. 

Også de ble med i soket etter stede! der hoystakken 
,rod. Rask kunne Per Inge vi1,c uss det. Like ved og 
nær myrkanten stod igjen en morken stump pd ca. 40 
cm av stakkstongo som for noen tiår siden målte ) - 3.5 
meier over bukken. K vistene ug kjerret som de la i 
nn~ rundt stonga, var rdtna bort. Pd del la de, i ~i n tid, 
, tnrkjemmcnc lagvis rundt stanga helt til topps. De 
0 , eNe legg trædde de reil ned p5 stakken. På toppen 
l.om e1 grastorv. 0.5 meter i tverrmål. Øvre del av stak
ken \'Ur eggfonna. mens nedre del smalne! nedover. 
,m.. at vatn og snø ikke skjemte høyet bort. 

l en stakk kunne det være et par lass høy. Et vinter
las!!> hoy veide 370 kilo. Folk som mangle! fjell sldtter. 

leide av andre. Bc1ulingn var en krone og femti øre per 
la-,s. (etter myntcnheten av 1875). 

Etter lje llslåtlene -.ankel de mose. eller rerterc lav. 
El arbeid Jc balet med I fuktig vær. i blant under regn 
og kun-.kje sludd. 

Bygdefolket<. strev med d skaff e nøuvendige varer 
f ru Mturen i tillegg til inntekta fro bergverksindustri 
en. bidro til d overleve en long og kald vinter. Di rek
sjonen for Verket forstod nok verdien nv del tin de gav 
arbeidemc fri i dnende bergmåned. Skjønt denne tids
gren-.en not.. ble toyd en del. 

Merkene eller denne vcrk c;ernda er nå. for en del. i 
ferd med og u1viskcc;. Men groper. hull og velter etter 
skjerping og nona gruvevirksomhet. er fortsalt godt 
synlige i tcrrengcl. Orn del skjemmer litt. så forteller 
det folk som f erdes på våre øde fjell og vidder. at her 
har det langt tilbuke i lida v~ rt travel virksomhet. 

To damer på Of avsvake i Trondheim 
Av: M ÅLLY GJERSVOLL 

Etter mange års bren
nende ønske, kom jeg 
meg endelig på Olavsvake 
i Nidarosdomen. 

Vi tok buss fra Ålen den 29. 
juLi 2004 ca. kJ. 11.00. Rusla 
Litt omkring. Åt en bedre 
middag, før vi ga oss i veg 
til Erkebispegården i 15-

tida. Gikk på middelalderrnarked og småhandla litt, 
Siv-Anita henta oss kJ .. 17.00 på kaffe m.m. og 

avslapning, før pilgrimsmarsj og nattevake. Vi var i 
Frukirka igjl!n kl. 21 .00. Kirka fyltes etter hvert opp 
med pilgrimer som kom fra øst, vest, syd og nord. 
Alle møttes der. Etter en times sang og tekstlesing, 
begynte vi på den siste etappen til Kristkirken. Vi 
gikk føn,1 ti l Olavsbrønnen former sang og te~st
le,rng, så videre til bønnekorset der den siste 
1ebtlcsingen var. Så gikk vi til Domkirka. 

Kl. 23.00 var det messe der med korsang og all
-.ang <,om lød mektig under det høye hvelv. En 
kunne kJcnne hjertet åpne seg og bare ta i mot. 

( ;,yunbtt fieUluu,bet 2004 

Etter at gudstjenesten var over kl. 24.15 var det 
meditasjon. Det var ikke så mange som var igjen 
for nattvake, men vi ble der, og jeg ønsket sterkt at 
"munken" skulle vise seg. 

Det ble en kaffesup og litt å tygge på, som vi 1 

hadde med oss. Snart kom den første tidebønn, kl. 
01.00, med gregoriansk korsang. Vidunderlig vak
kert!! Slik fortsatte det hver hele time, og timene 
gikk fort. Kl. 06.00 var det Laudes - som avslut
tet Olavsvåkenauen. 

En oppleveise rikere, som jeg bøyer meg i 
ydmykhet for. Kanskje det sterkesle og mest uvir
kelige, var å stå på kne alene foran høyalteret i 
domen midt på natta. Tankene gikk til familie og 
venner, og vår alles fremtid. 

Vi vandret ut i morgensolen, kjøpte oss noen 
matvarer, og åt frokost på en benk på torget. Fikk 
med oss et guidet besøk i Erkebispegården, som 
også var veldig interessant. 

To trøtte damer tok bussen til Ålen i 12.30- tida 
- med et minne for livet!! 
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Malmplassen 
S111eh111!1 ,l\ l.1, h,11 11lr.c ,,j.t l.111~c 11,uh,11111l'r I s, ,,1 
~ en o~ nC\Jrv Jel o, hH?,lcn htl'\I , .-u Jc, , C'\I \,ri ,, 
~n der l 'i,, m:ho -.11whch~ Ill' , nr I dt1ft fr,1 l,,~') 111 

lt1'>t) l· 11c1 den 11J hie , mc h111~.1lh11c:1 1•rr 111 l .iler. 

,en, J er Drnj,11l, , 111chd 1~ Ile hie lull , hm~ l 71, 

s'-'nl·rc ,ipp ,,1 t-tJ'"·' "nchdl) 1tc: . ,.,111 , u, , ttrul lrJ 

llf\4 111 -X7 R11n,, l.nhhcnctl. h,ulJr d.i innrJII ri 

,, Ull~CI 111nlr.c,l.11tc lllL'U J nhtllHll' \ l 11kt ,.,, d l,\ ,,, 

~ .Ill~ 111 1lllll JJ'-·1 d~, h) lia , !r.ulk ,,J 
E11cr at ""chch) lia hk ncJta111 , a, 11nu.11.k1 l.nnt 

h) 11:1 en ,lngg1mu l. , Ocl"l' 11.l, l 111:!0 JJl'lll' "'-°f' nu· 

llUCI\ ungdo111111e1 ~ ,c, ne dele, IJ\ lllllfåJ('I 111 en rt,,-
lor Id, lig idrc11 De hmklc ~1,d 111.l lrn J1.:1 , JI Ille,, IJ 

,eg til i de ~l'Clll' Sphtlclw n 1 11IH•t1, ~·••r•· l 11P.t 

fo t1c til ;u hygd:t til,.I,. Ilen• a1hc1drmll'\·t1,l.1tt \h•1"1t 

A.l. L. var c.' 11 m J,~, 1: l u~•l'h al. 11 , 11e·1ct h.idd, ,cnll'I 

, cd den ,1pparhci1kJl' pla"''" , l.'d ,111d1d1, 11 ,1 \l.1i,:r 

v:lr veldig gndt \1)111 ha•rdng. 111,· 11 il.h· ,um Jd..l..1: D,·t 

hie dNflW kjm1 p1 11 11 11 ll,gl' la,, nwLI l-, .ibh 

Kobbcr.,l!rkl'l var l!nLlu eie, a, l1111r.1Llc1. ldrt:thlagct 

var usikker pii wrkl·ts planer og intt:n::,~cr lut l'1cnLlom

men. Det opprinne lige formålet var f0r leng~t hi,toric. 

Brevet som Ok Eidebak!- :-. l..1 e, 1 l g38 tinerk adrc,

saten!) ga el svært godt innblikk I forholda Så l-0111 

krigen. og all idre11sak1i vi1e1 ble forbudt. 

Etter krigen 
Ener krigen ble det mer fart I fullføringa av idre11sbancn. 

Det ble valgt egen banekomite med Olaf Jamt , Ame Ste

bekk oo Per Åsvold. Bulldoser var ikke vanlig på den 
t::, 

tiden. Jeg husker det ble brukt for å m plassen ut videt til 

nødvendige krav på fotballbanens størreise. Det var rene 

folkevandringa for å få sjå det tekniske vidundret. 

I I 949 fikk Stensli A.l.L 8000,- kroner fra STU l 

(Statens ungsoms- og idrettskontor) til is1andse11ing 

og fullføreise av banen til fotball- og friidrctt 'ianlegg. 

Det var et verdifullt tilskudd og anerkjennelse for alk 

hundre/tusenvis av dugnadstimer. 
Beløpet var mye penger i den tiden da gJCnnorn

snittlig årslønn var 2680,- kroner. Beløpet var kjær

kommen! og bidro til at idrettsbanen ti l S_ten~li A.l.L 

ble vi rkeliggjort. 
Banen var den eneste idre11splassen t bygda for [lit ball 

og håndball. Alle lag i bygda. ja. ht1de Hall u.1le11 ug 

Hessdalen, ble flitti ge brukere av den. Merking av 1-lancn 

ble gjort med sagfl is fra Ysteng- eller Eab.tkbagl·n. 
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Av: JoN Åsvow 

\/1,/,111,/,111r11111,,1 " l 1111dn ·1· ~1·11 ·· l 2.6.20(M. 

l>ct11: vur, en tid da iurcll var lek og fri for dop og 

pt:11gtr Det hk ut kjcrnpct mange durabelige oppgjor 

dl!1 Det , 11n·,1c ""r da Stcnsli slo de bc~tc i kret-en 

r Brckl..c11 J 111ed 2- 1 Men hjemmclaget miste! poengrne 

lord1 de hadde , pill med en ··utlending"! For å fa fulh 

lag, 11 ,pillcre. hendte det ofte at lilskucre måtte inn pJ 

bant=n. l denne kampen ble Kennet Berglund, mannl.'n 

til Kari Holden tall inn. Sjøl om han var fra andre ,idJ 

av kjølen. var han en fenomenal fotballsparl..cr. 

Ole Eidebakk og min far ble brukt som re~cn c, 

k.ring 50-tallet. De var begge for lengst ferdig meJ -in 

'' idrettskarriere". 

Spenning og fart var det ilcke mye av på den tiden 

Del var derfor folksoml på Malmplassen. både pa tot 

ball - og håndballkamper. Det kostet å sjå på. ei krom: 

for voksne og halvparten for barn. En kjent og .tl..td 

idrettsentusiast fra Stene gikk. rundt og tok inn pen2lf 

Spenningen tok somme ganger overhånd. da delte h·1n 

ut lapper fra loddboka uten å ta inn penger~ 

Det går enda mange historier om harde fo thallllpf 

gjør på Malmplassen. Som da Hessdalen hadde l.. :111 P 

1111)1 Haltdalen og tapte 23-0. Arnulf Skevik sto i 111 .i! 

og var lagets beste spiller. 

Mange tilreisende i bi ler parkerte langs ··Land,

vcien .. og skapte problemer for andre 1rafil..l..a1111.'1 

Deuc m f1tlt! det gjøres noe med. Røros slwgi'111\ ,ill 

n1ng. snm ivaretok kobbcrverkets interesser. haddv 11 

trl'kant mellom den gamle og nye riksvegen. ldrct t,IJ 

!!et 1,nskl.' t i\ knytte parsellen til det øvrige i'L'~h•n111t,1 

Cl)l)1111bct· fjcllbnnticr t HO 1 



dl'I. Der ~ku llc bilene parkere ved kamper eller andre 
.i.rrangcmenl. lmidlenid ble denne leigen brul.1 av 

E1Jc1 gård. Det var mye korrcspondan..c mellom de 
involvcne i i rene 1948- 53 før laget likk 1ill111el~ 1il ~ 
hrukc Jen som parkeringsplass. 

På nonhiden av banen hadde du ,0111 no Vcgve~nct 

i ,u-LL'Je Del hendte at halla truff garn,jcn. ja. til og med 

, induer Nahoforholdcl var noe an,1n:ng1 1 penodcr 
Saken hie 11,~1 ved ut ncllingcn fra rcvegårt.lcn ho, 

l' o M) h ren hir plukket ned og ,au opp i nerc meter, 

hicllde ot: 111,~Je hak hvcn mål Daværcnde fom1ann 1 
,Jrct"lagct hallde i ,in ungdom on,varc1 for rcvcfar 

111cn 11I ,in Illlirtur f<'r den hie lagi ned. 
'IJ1icn , 1111rcr midl på 5O-1alle1 ble hanen bmy1e1 og 

1,la~t 110 haner for ~koyteløp. Elva og ei 1jønn ut.mc<l Bor 

,om hadde i alle år hl ill hnik1 til denne vintcraklivitelen 

lhcm bruktt• Mulmplassen ellers'! 
l ~l.'rcr , eJ Eidcl ~k11k i en mann~ah.lcr Peuer Magne 
. \ ln\.h ha<ldc mc<l seg klassen1.: med dit til forskje llige akt, -

, 1te1er. De,,u1rn , ar del Here sau- og kuu1,t1llinger der. 

Pfa,<,en , ar el naturlig ~mlingNe<l for ,m1 og 

,1ore. oi ga opp~11teme ved Eidet ,kolek.reh cl nært 
forhl•kl 111 h,eran<lre Det er , lik grender kan O\wlevc~ 

Malmplu,'\Cn er fon"-<111 11I nyue for ,dren. og bruke, 
mye ,01n 1rer11ng,banc fm Åkn 11 1-e,tckonlr.iktcn hie 
fom)cl, JO ar 1 1982 l>cn årlll{C lern rr nå 16-10. kroner. 

8!lJ1Cn,; til,tanJ I da!!. 1•g umr.klct knng minner Inc og den 
.1l..t1 h · mtr re~-.cn .ille \l, te lor plJ,,en I rn111 hJrndom. 

Kommunen hadde p.1 80 1,ille1 r i.mr , 0111 et grunt 

Jnlc~ med ti(pluntlllng mot nJhocnc 1 ,,,r og noni. 
ldrempla.\--tn ,l.ulle f J gro,111011e J hii fc,1pl.1,, ... ed 
,1cvnearrangern~n1 Lt lun .n h) g n inga, Jr oi,,1 lenk t 

..all opp Deile har del 11,.,l..e hli11 n1x: a\ 

Nc,tcn all ho...:111r1g I h) ~ t..l,1 har nit1n I gruvcmJIJO 
Det har gi1111-., \ Cnlil ull an og 1dcnt11c1 ,0111 lorplik 

ler I gcrll'r,1'Jnncr! 
JohJn h1ll,.,hcri l't "K,1,tcr du fcdrcnc, hi-.1or1c fra 

deg ,om en uH:dko111n1cndc. da Jnl\lcr du det fa , tc 

punl,.,11 t11\a·rc1 Il le er den farl'n .. 

Blåsk.!Jggeda ns 
Av: M ARIT Hov FOLDE 

Står du og ber meg opp lii dans? 
. .. Så du er tilbake! 
Ingen er din make. 
Nei i noen danser så vakker en vals . .. som du. 

' e, 

Bjørka står i sin kvitsvarte drakt. 
Hun står der og venter, 
... i undring og lengter 

Blåskygge. du danser din egen vals, 
i vinterkledde lier 
.... over borlgjemte stier. 
der snøen er teppe av stillhel og fred. 

på valsen du danser når dag går mot kveld. 

Og stjernene tennes . .. mtmen står opp. 
Så lunt den smiler 
når blåskyggen kviler 

l i snøkongens rike. hans trygge favn. 

l,== ==========!l 
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Røsta - ei seter i Hessdalen Av: Ot.E K lRKli AKK 

Denne Sl'h.:rvollcn :-.1:i r per I tlag 29 ,eptelllhl'f 2004 
nyrestaurert og fin med både ljlh og :-eterhu~ 1 to eta
sjer. Eier er Gunnar 0 . Stene:, ~om sanuncn med ,m 
kone Ruth (d.1994) har balet og ~li u I llcrc år fur ,1 

sette dette stedet i stand. 
Arbeidet ble avsluua I tJor sommer med 1elking c1v 

fj øset. Både søsken og venner gav e1 hand~rekk111g 
her. Men kona. budeia Ruth fik.k ikl-e oppleve det. 

Besøkende vil når de har krysset Hesja reil vest for 
den gamle snuplassen og k.ravla seg opp en noe bratl 
bakke, komme til et flott tun med et ru vende steinfjøs og 
et toetasjes seterhus, inne på en flere dekar stor setervol l 

Men dette er ikke det opprinnelige stedet for seLra. 
Det tå et godt stykke borte, opp mot nordvest og kal
tes Ryan eller Ryvollen som kanskje ble bygd pf1 
1500-tallet. I dag kan ingen verken med sikkerhel eller 
anslagsvis si når det hendte. 

I det seterstølet hodde folket i den ene ende av bygget 
og dyra i den andre. Da denne kombinerte boligen for 
folk og dyr i tidens løp ble falleferdig, valgtc de å fl ytte 
til nåværende tun. Fra det fjøset de reistt: her i l 652. har 
en bevart et flere alen langt stykke av en ås iwlir årstal 
let 1652 er skåret inn. En mener at det er aret Ja fj1hc t 

(nr. to)ble reist. Det var 14 meter langt og ~ilte meter 
bredt og høgda opp til takdryppet var over to meter. Her 
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var d..:t ogsa l~h e bru. De kjørte høyet gjennom porten pa 
vestre tverrvegg og inn på lemgolvet hvor de lempet 
høyet ti l sidene før de svingte ut igjen på søndre lang
vegg. lii slutt måtte de bære avlingen inn fordi det ill-r 
lenger var mulig å komme fram med hest og kjøreto:,. 

Tømmeret til dette fjøset var av diger malmfuru. 
hogd I Tjønnliene ved Holta og kjørt over Grønlifjel 
let til Stene. Herfra brakte de det videre til Røsta hvor 
fjøset vart bygd. Her stod det i vel 200 år, men da , ar 
det falleferdig. Nå valgte eieme å bygge av stein pa 
samme 101111 og like stort som det gamle. Denne hentJ 
de rundt omkring og til dels langt borte. Også hJor 
nesteinene og hellene på Ryvollen gikk med, så der 
kan en ikke lenger nøyaktig vise hvor den lå. 

Veggene i steinfjøset (bygd i 1872) er 90 ca. tykke. 
murt i to lag med mellomrom. Det har de fylt med j(lr<l 
sorn isolasjon. Av tømmerfjøset fant de furustokkl'r 
gode nok til et omfar oppe på muren til det nye. ln 
~tokk som målte åtte meter x sju tommer x ni tommer 
vart en solid bærebjelke for et golv. Alt dette var n~ t
tige materialer, men størst interesse vekte et styU.:e a, 
en mønsås eler årstallet 1652 var skåret inn . Det \'ar en 
tin Jokumcntasjon på fjøsets byggeår. 

De som i dag går inn i fjøset, vil på langveggen ul 
,·cns1re se l O båser for storfe. Det sammc som i di:t 

OlJ~,anbtr jjdlbnnbct :l OO t 



gamle. Til høyre har de stallrom for tre hester som for. 
På motsatt side hadde del binger for kaiver. sauer og 
~eiter. De er ikke restaurert. Fjøset var forsynt ml'J 
li rt: fi ne og forholdsvis store vinduer til ljos å være. På 
k mmen var del lo vinduer. etl i hver ende. l sondre 
l' errvcgg var det gjødselskjeller. To-tre meter fra dl'n. 
,tod en tin rabarbra. 

Budeiene hadde strie økter meJ å stelle dyra. produ
,at· matvarer som ost. smor og prim. og å h11IJc orden 
i hu, og 1}1K l tillegg kom matlaging til Jet daglige 
tx·hu\' p:\ ,ctra og heime. og hlant annet p;"1 forsvarlig 
1natl' lagl' ~ lagre ost for vinteren og neste sommer. 

l h.Jl'l kn.·n for sjolvc scteret var det hyller der osten 
11kk li ~gl' ll)!. modncs. Sm~tret avhende! de etter lwe,1 . 

t k\..rdagcn måtte mennene nytte tida til blant annet 
.1 , ~ Jdt· nytt land. hogge ved og stelle gjerdet rundt 
, ,,lkn R1bla var hostseter. Dermed vart det om som
rt·tw , lattonn b.ide på vollen og myrene omkring. For 
, 1,tnl' , ntl' rn;'.\l tl' de ogs,\ betale "!Je llengtoll". 

lk Jrnyl' t foret ved å sanke mose og skja:re lauv. 
l k t , ar n11dwndig for innmarka rundt garden gav ikke 
,1,11 nnh. a\' ling for en lang vinter mt:d innt:foring. 
l >~ , a al' Jen grunn oppholdt de seg her på setra til de 
11 1nundcr jul haddt: brukt opp foret. Men dt:t hendte at 
,1ppholdct va11e lenger, og at de under heimreisa ti kk 
tul l! , intcrva:r med snø. vind og kulde. Feet måtte 
l-.rJ\ k ,eg fram gjennom snøfonnene. mens geitene 

• 11\11111l>rr flt llbnnl>d 2004 

vart bundet fa~ t på lasset. l god tid før en venta 
buferdsfolket heim. fyrte de opp i skjulet ved inn
gang-;dora til fjoset. Det var neppe forsvarlig å binde 
dyra ti l håsene i et hus der alt var gjennomfrosset. 

Sj11l \'e seterhuset er også pusset opp med blant 
annet nye vindue, og dører. ng dertil påbygd en etasje 
til . Hjellen med alle sovcpla!--sene er IJemet. for det 
kom nye soverom og med dem rikel ig med soveplas
:-er. Men halvkltlVningcne, ,om de trcngte hare to av 
fra gol vet til vindu~karmcn. stl1r der 11!1 som før. På 
setra er det godt 0 111 upphnld~rorn eller, . 

Her p:i !--ledet var det ei storhending den 18. desem
ber l RD. for da hie Anne Myrhaug r. Stene født. Hun 
likk hjelp av ei kvinne fra (ijcrds vold. Hun var kjent 
som en glimrende hjelper i slike forretn inger og i ~yk
domstilfelle. Anne Myrhau~ hie Ålen~ før~tc kvinneli 
ge representant i kommunestyret. 

R1Na er ct sa:regent navn i bygdemålet vfirt her i 
Ålen. Kanskje har det sin rot i ~annne lnor~k raud i, som 
betyr myrmalm. Et finsk navn for jern er raula. er det 
en sammenheng her'? Røsta er ogs1'1 kjent for utvinning 
av jern. Bare cl steinkast fra r.1'1værende tun er det spor 
etter smelt ing av malm. Der er det slaggbiter, rest eller 
kolmile og mot nordøst et stykke borte, har en store 
myrområder hvor en grov fram myrmalm. Ennå i dag 
kan en i vass-siget fra disse se en rustbrun farge. 

Røsta er en del av gården Stene gnr. 11 , bnr. 2. 
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Fjellets fred i ufredstid 
Av: H AKAI D FURUl)l)I N Il. , 

Ved rydding l p11pln-11c eller min for lrntcs l anltklf 

for Hons li. Fon:Nldl·n Jr. ( 191~1%91 fent jt't,t en 

nolothok ml'd snu\sl)1kkcr o,t henker -.kre\<el nt' d 

undt'r krl(lt'n. n,•1 m esle 11v tit-t , ur nok ,k n•HI nrd 

som c11cnteru1,i ulrn tonk,, 1>A 1mbllsetlnji!. H uv 

st) kkenc hundler om en (jelllur l dl•I områdel ,om 

m\ er blltl t•n del uv Fon:illhoJ(no ne11jonal1,11rk. 

(lnr Jct,t Ikke mye feil skulle him ~!>ffke forlo,rden 

sin Hildbjørg Smemo som vor M'll'rlou'i pli Osl• 
cngsvollt'n Vl'd Meåun.) Stykket er l'n nutuNkil
dring med ovcrtoncr uv nusjonulfoll'IM• og undcrto
ner fm krigens moll. Skrlvenu\kn c·r en ,jurmc• 
rende hhmdlng u,, dlulckl og lidlig nynor,k. Jcg 
har derfor vult,tl å gjen,:I deu,, nøyuklig 111ik drt er 
skre,•ct. Med de fell dette måtte mt-dfon·. 

Til fjells august 1943 
Fleire kilometer 01111rcnt reil nord-s,,r !,lrekkJer For
lJdkt seg med Fordalcn på austre sia. l .i1j- Nekjådalcn 
og Langtjønnent: på vestsia. 

l nord endar tJellet i bratle skråningar ncr mul 
_Skartjønnene. men i sør går lange - slakke hell ingarner 

mol Forkrokane og Dalbusjøen. 
Eit audsleg tJell vil kanskje mange !-iCgja. med lange 

flate ryer. med myrsøkk og gråsteindalar i millom. 
Ja. sånn i ein fart kan del sjå slik ur. især aus1sia 

med lange, mesl endelause strekningar av småtuvor, 
kvite av reinsmose på loppen og gråv idje og gras i 

søkka millom tuvone. 
Går du over fjellet her ein finversdag i august og 

legg merkje til det som veks og rører seg her vil du 
sanna at her ikkje er so snaudt og aullsleg likevel 

Kjem du frå nord forbi Skartjønnene. som ligg i r it 
djupt søkk ner for enden av fjellet. møter du dei brat
te skråningane som ser lite freistande ut for ein som 
før er sliten og sveit av traskinga over knasturre ryer. 

Varmen er endå ikkje so trykkjande her for det guf
sar frå snøfonnene som enno ligg att oppe under øvste 
kammen og grønt snøvatn suklar millom steinene ned
over mot tjønnene. Her er lite av vohtrar. mest berre 
mørk jord og grå stein over alt. Berre på ·ei ug anna 
tuva veks nokre grønne strå og ein liten kvit blome c;om 
ofte er å finna nettop på slike plassar i tJellet. 

Komen op på kanten ovom snøfonnene skiftar 

landskapet fort. M id t etter fjellel so langt du ser det. er 

tlate ryer. 
Some ~wder overgrodd med kvit reinsmose som er 

sprukken og turr i solsteiken, men kanskje mest er 
ryene grå av små flate steinhellor- slitne av vind og 
vær ruennom sekler av år. Her og der ligg større stein
hellor som alle vendar mot same vegen- minne frå i,11-
da då alt her ikring var dekt av tjukk is som stadig 

skura mot fjella på vegen mot havet. 
Her og der millom ryene smyg ei smal myrstripe 

med grønt gras eller bekkjfar med låge torver på ~iene 
der tinnskjeggen veks grå og stiv. 

På venstre handa har du lia neretter mot Fora. Eit 
utall av små steinryer, gråvidje og grønne myrer. 

lnnimillom alt dette smyg krøttersiene seg som sma 
grå årar. Hist og her frammed bekkjefara og myrene 
går kjyr og beitar i ro og mak. Her held steingrå IJell
rype ti l i gråvidjekjerra. Råkar du til å støkkje op t'I\ 

ku ll er det berre råm for landskapet her er so vidl at •1 

leita etter dei er som å leita etter nåla i høystakken. 
Millom tuvone her er alle artar av fje llets vegetasjon 
representert. Lange grasstrå svaiar i vinden - blomar 
viftar - ja, sjølv turre vokstrar som skjefte og grå nH) \ C 

på steinane manglar ikkje. Småfuglar kvitrar og ~) ng 
over alt og det skjærande skriket frå ei trane klyver no 
og då den fredfulle stemninga . Å sjå denne urmtil'i.1-

----------------------
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