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Bjorn skutt i Vrerdalen.
For vel 8 Dage siden blev det i den

svre del af Bygden skudt en Hun-

bjorn, som fsrst var gaaet i en ud-

lagt Bjorneglexe, som dog ikke hind-

rede den i at gaa over Elven. Den

fik to Skud, saa var den ferdig.

Skytterne var saa fornuftige at dele

kjodet og saltede det til eget brug.

Vi har brakt pi det rene at ved-

kommende bjornejeger som hadde

lagt ut bjornesaksen var Johannes

Ingebrigtsen V&ren, far til Iver

Tronsmoen. Videre mener vi at

bjornesaksen hoyst sansynlig var ut-

lagt ved llberget, sst for Helgdsen.

(Redaksjonens anm.)

STORE OVERSVOMMELSER I
INNIMRRED FOR 130 AR SIDEN

Vreraelven i Verdalens Prreste-
gjeld har strax nedenfor de be-
kjendte Ulvild Mollebrug bortrevet
Veien og dannet sig et nyt Lsb. Af
private Brug, der ere mere eller
mindre odelagde ved Vandflommen,
bemerkes Fossnres, Holmens, Grund-
foss og Dillans Sauge i Vrerdalens
Prestegjeld.

Den Skade, Elvens Oversvsmmel-
ser have foraarsaget paa lavere
liggende Enge, turde maaske vare af
ikke mindre Betydenhet, forsaavidt
de tildeels ere saaledes udgaaede
eller overskyllede at de blive ufrugt-
bare for lengere Tid. I ser har hele
Jordveien af den i Narheden af
Verdalssren beliggende Gaard Faby
lidt ved Oversvommelsen.

Verdal Blomsterfonetning
og Gravferdsbyri

TI f .78311

Innehaver Oddvar Haugan

hffi@
Telefon 78029

FORORD
Julen 1977 n&rmer seg, og vi har hermed gleden av i presentere et nytt

nummer av <Ilelgrfldals-Nyttr for vire lesere, det 6. i tekken. Som tid-
Iigere blir det hovedsakelfu lokalhistorisk sto-ff' men vi har da ogsi
vert si heldige i fi en artikkel ay unge Arrrstein Indahl fra Ulvilla om
noen nye fuglearter som er i ferd med i lnnta Helgidalen. Hoved-

oppslag i dette nummer av avisa er artlkkelen om bosettinga ved

S\iekervatnet. I arbeidet med den har vi fitt svert god \ielp av

Reidar Prestmo, og rHelgidals-Nyttrts redaksjon vil benytte anled-
ningen til i takke Prestmo for det store arbeidet han har lagt ned med

denne saken. Nir det gielder det lokalhistoriske stoffet er det av stor
verdi at vi fir et godt samarbeid med Verdal Historielagr og Prestmo

har her gitt foran med et godt eksempel. Vi hiper at vi senere kan
betale igien ved i kunne gi historielaget en hjelpende hind i visse
saker.

Vir fierteligste takk til alle som har bidratt med stoff til irets avis.
Noen har vert hofaste bidrag+$ere e& ir til ir, noen har bidratt for
forste gang i irets utgave av avisa, for oss er alle bidrag velkommen.
Vi tar rned glede imot alle bidrag vire lesere menet kan ha interesse

ogsi for fremtiden.
Noen takkens ord ogsi til folk som ikke har skrevet noen artikkel

selv, men likevel gitt oss mange verdifulle opplysninger i arbeide
videre med. Gammelt billedstoff er nok noe av det mest verdifulle
nateriale vi kan fi i arbeide med, og pi dette omridet har vi mott
mye velvilje i Helgidalen.

En takk ogsi til annonsorene som har hjulpet oss okonomisk.
r<Helgidals-Nyttr skal jo ogsi vere med i skaffe midler til Helgidal
idrettslags ftift - det skal ikke si rent lite til for i holde hjulene i
gang.

Vi er fremdeles interessert i i fA reaksjoner pi rHelgidals-Nyttr -

positive sivel som negative. Av og til kan kritiske bemerkninger virke
uberettiget, men de kan likevel vere verdt i merke seg.

TiI slutt vil vi fi snske vire lesere en rit<tig GOD JUL !



Ingenting er si galt
at det ikke er godt for noe, heter et
gammelt ordtak. Dette kan en ogs6
si om den artikkelen jeg skrev om
Skjekerdalen i fiorirets utgave av
<Helgidals-Nyttr. Der sto det bl.a.:
<Mellom girdene Akran og Skjaker-
moen i fremre ende av dalen og den
gamle fiellgirden Gomolia ved nor-
dre enden av Skjakervatnet, har det
si vidt en vet aldd vert noe gitds-
bruk.r Dette har vist seg i vrere
blank logn. Ved utlopet av Skjaker-
vatnet har det vert bosetting pi i alt
tre plasser. Det var forst og fremst
fra Ogndalen reaksjonene kom.
Disp. Nils Chr. Hagen ved Ogndals-
bruket skrev i brev dat. 3l/3 1977
en kort redegjorelse om bosettinga
der inne i fsrste halvdel av forrige
irhundre. Jeg spekulerte ikke lenge
far jeg visste hvem jeg skulle be om
hjelp til 6 finne ut litt mer om
Skjrekerdalsfolket. Historielagets for-
mann, Reidar Prestmo, er vel i dag
den fremste ekspert vi har her i
Verdal nir det gjelder slektsgransk-
ing. Han ble straks (t[ og flammer.
Fkstra interessant ble saken etter
hvert som han oppdaget at han selv
hadde aner blandt disse Skjeker-
dalsfolkene. Nir Prestmo i dette
nummer av <Helgidals-Nyttr legger
ftam slektsregisteret for Skjaker-
dalsfolket, kan mang en verdaling
og ogndaling finne ut at det flyter
skjaketdalsblod i 6rene sine.

Skildringen av dagliglivet inne ved
Skjakerosen har Hivard Elnes tatt
seg av, redaksjonskomiteens beste-
mann pi omridet.

Enkelte andre feil er ogsi kommet
for dagen etter at artikkelen ble
skrevet. Myrdragene nedenfor Volla-
vollen som har fitt nr. 28 pi kartet
er i artikkelen kalt Brennmyrin.
Dette navnet er delvis brukt, men
det mest vanlige navnet er Storbekk-
halla. Nr. 63 Bonkaillhalla et ogsA
feil. Navnet skal egentlig vere Bon-

koll-halla, og et oppkalt etter ei ku
som drukna i et myrhull der, og
navnet hennes yaf Bonkoll. Jeg
trodde navnet var oppstAtt pi grunn
av at bygdefolket brukte A rope
derfra nir de kom pi seterbessk til
Kulslivollen. men dette er altsi feil.
,€res den som €fes bor, Bonkoll,
herved har du fitt oppreisning. Din
tragiske dsd har gjort deg udodelig.

En feil til er oppdaget hittil: Nr.
104 Bjorstadvollen er feil plassert pi
kartet. Da setermerket skulle plass-
eres oppsto det problemer. Det er
ingen merker etter hustufter i finne
mellom Seterdalen og Bynavollen, og
blandt kjentfolk var det flere teorier
om hvor Bjorstadvollen skal ha lig-
get. Alf A.kervold var fsrst ute med
antydninger - og vi har etter hvert
oppdaget at det er med Alf som med
gammelhunden, en bsr hsre etter
nir han l6ter om seg. Han mente A
ha hwt av mor si at Bjorstadvollen
skal ha ligget sammen med Byna-
vollen. Se fikk vi <Innherredsbladetr
til i ta inn en notis i tilfelle det
skulle finnes folk som visste noe mer
om det. John Rydning var den forste
som meldte ifra. Han mente at
Bjorstad og Haugan hadde brukt
vollen i lag, slik at Bjorstadvollen og
Haugvollen vat den samme. Arne

Storstad fortalte at Gustav Helmo
mente Bjorstadvollen hadde stitt ved
leet til Bynavollen, tomta hadde vrert
si vidt synlig for lenge siden nu. Til
slutt fikk vi en interessant versjon av
John Tosteigan. Han hadde hsrt for-
talt at Byna opprinnelig hadde hatt
setervoll sammen med Midt-Grunn-
an i Seterdalen, straks ovafor tomta
etter Lien-koia. Men sA var det den
aberen at bjornen hadde trekkvegen
sin gjennom Seterdalen. Nir han
bamsefar skulle gi fra den kjente
bjometrakta ved Hervola til Fet-
landet, gikk han forbi Hoysjoen
gjennom Svartdalen og Seterdalen til
Grunnskaret. Bjornen vart etter
hvert si plagsom at de mitte legge
ned setervollen. Byna flytta da sam-
men med Bjorstad, og tok etter
hvert over denne vollen. Bjorstad
hadde til slutt ei hoybu pi Byna-
vollen.

Sd det er flere teorier ute og gir
nir det gjelder Bjorstadvollen. Hvil-
ken som er den riktige, kan vel
ingen som lever i dag si med sikker-
het. Men en bsr kunne gd ut fra at
Bjorstadvollen har vart like ved der
Bynavollen ligger i dag.

Johannec Overmo

V. RONNING
ALT I  KOLONIALVARER

Inneh. S. Ssrli - Verdal
T t f . 7 8 1 5 3
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Like vest for Skjekervatnet og sor
for Skjakra ligger <Sorvollenr. Der
bodde Anders Pedersen Skjakerdal
en gang forst pi 1800-tallet. Om
han var den fsrste som ryddet bo-
plass og bosatte seg der, er noe
uklart. Uklart er det ogsi nir han
kom til rSsrvollenr, men det mi som
tidligere nevnt ha vert en gang forst
pi 1800-tallet eller muligens sist pi
17OO-tallet.

Ved folketellinga i Ogndalen i
1801, stir Anders Skjekerdal opp-
fsrt som Anders Pedersen Gulstad.
men det er ikke usannsynlig at han
allerede da bodde ved Skjeker-
vatnet, og Yaf av praktiske grunner
oppfort under narmeste gird.

Hivard Elnes

Anders Skjekerdal var fadt i
1753, og gift med Anne Simons-
datter, som var 5 ir ynge. Begge er
innflyttet til Ogndalen, muligens fra
Rsros-traktene. De er ikke gift der,
men deres eldste barn, Anne, som er
fsdt i 1777, er dopt i Skei kirke.
Den muntlige tradisjon forteller at
det var osterdalingef som kom fra
Rsrostraktene til gruvedrifta i Gaul-
stad, og slekta deres har muligens
sitt utspring derfra.

Anne og Anders hadde 13 barn,
og i all beskjedenhet fir en si at
Anne hadde fulgt og fulgte en u-
skrevet lov om at rnybrotskonar i
villmarka skulle dele bide slitet og
senga med mannen.

Ved Skjekervatnet ble sannsynlig-
vis bare tre av barna fsdte. Grunnen
til at si mange flyttet fra bygda og
innover mot fiellet og villmarka for 6

rydde seg en boplass og prove i liv-
berge seg der, har sikkert mange Ar-
saker. Den teorien en bygger pi i
denne sammenheng, er den store ar-
beidslssheten som oppsto da Gaul-
stad Verk ble nedlagt i 1787. I
stedet for i bosette seg pi en hog
avgiftsbelagt husmannsplass, der
nsden bide sent og tidlig banket pi
stuedsra, var det for mange bedre A
sske innover i villmarka og det u-
kjente, slik Anne og Anders gjorde.
En kan vel tenke seg at forholdene
ved Skjekervatnet pi den tiden var
brukbare for en mann som var villig
til A ta et tak og ikke stille stsrre
krav til den dag som mitte komme,
enn i livberge seg og sine. Sikkert er
det at det var rike jakt- og fske-
muligheter der, og grasmyrene gav
godt slittland innen rimelig avstand.

At boplassen lig i le av Skjaker-
vola var ogsi en ting nybrottsmann-
en hadde i beregningen da plassen
en gang ble ryddet. Anne og Anders
levde mange 4r der inne. Det var
sikkert lange og harde dager i en
uforandret livsstil fra 6r til ir, mens
barneflokken vokste. fot siden L
reise bort fra heimen under Skjaker-
vola.

Andreas Andersen Skjekerdal var
Anne og Anders' syvende barn, fodt
i 1791 og gift med Ingeborg Lars-
datter, som var fem Ar eldre. De er
registrert som husmannsfolk under
Nordberg i Verdal i t827, si det er
etter den tid at de flyttet til Ssr-
vollen. Men det er fsr 1831, for da
kom deres femte barn til verden,

Nordvollen.
Pi bildet ser vi bautaen som er reist til minne om bosettlnga ved S\iekerosen.
S\iekervola i bakgrunnen.



Pauline, og hun er fsdt i Skjeker-
dalen.

Pi Ssrvollen er det fortalt at det
var to heimer. Sannsynlig er det at
ogsi Andreas bygde seg hus der og
ble nabo med sine foreldre pn
samme boplass. Selv om fiellbjorka
ni har tatt tilbake mye av den jord
som en gang ble ryddet, si er det
enda tydelig A se at Sorvollen har
vart et stort omride der en liten
fiellbekk med utspring fra Skjaker-
vola har dannet et naturlig skille
mellom de to heimene.

Andreas fikk ikke sA mange ir i
lag med sin far Anden i Skjeker-
dalen, for Anders dsde i 1E38, 85 ir
gammel. Anders omkom da han var
pi veg fra Elnesvald til Ottmoen,
der han skulle besske sin sonn Lage.
Dette hendte sist i januar, og forst i
mars ble han funnet under ei stor
gran i Akermarka. Pe Elnesvald
(husmannsplass under Elnes ved
Trsen) bodde hans datter Guru, som
han hadde overnattet hos fsr turen
til Ottmoen.

Slik som sin far, fikk ogsA vill-
marka i Andreas en nabo som hver-
ken firyktet villdyra eller hsststorm-
en. Ingen rikdorn ble han tildelt
etter sine foreldre. men en enkel
men realistisk livslardom om hardt
arbeid og slit for A livberge seg i
heimen ved Skjekervatnet, var den
naturligste gave en far gav til den
sonn som skulle ffie tradisjonen
videre. Og Andreas tok vare pA
(gaven). Det er fortalt at han etter
forholdene hadde stor buskap og fra
tid til annen fsdde han ogsi to
hester. Men i slike ir mAtte naturen
vare gavmild og den menneskelige
innsatsen svert stor.

Til Andreas ved Skjekervatnet
kom Jonas som dreng. Jonas var
ssnn til Jon Jonassen Elnesvald, som
var gift med Andreas' ssster Guru.

De fsrste irene Jonas var i Skje-
kerdalen, bodde han pi Ssrvollen i
lag med sin onkel Andreas, og det er
fra denne tiden at Johannes Kjesbu i
sin bok <Bjonn og elgjakterr forteller
folgende historie, som muligens skri-
ver seg tilbake til like fsr 1840:

nVed vestre enden av Skjrekervatnet
var det et hi som det ofte fantes
bjonn i om vinteren. Det li i et av
de beste ferdselsstrskene for bjonn-
en, mellom Verdals-, Ogndals- og
Snisafiella. Utafor inngangen til
dette hiet'stod en stor rogn som
hadde mange merker etter bjonne-
tenner og klor.

Jonas og Andreas vaf en vir oppe
i dette hiet ved Skjakervatnet og tok
tre bjonner. Det var en binne med to
vettler. Da de to karene kom opp til
hiet, hadde de ikke greie pi hvor
mange bjonner det var, de visste at
det mitte vare i alle fall en. Og de
skaut straks binna. En av ung-
bjonnene si de ogsi i, men han ville
ikke fram. Jonas kraup derfor inn i
det trange hiet, fikk tak i orene pA
bjornetassen, trakk den ut og drap
den som en annen hvalp. Ni kunne
det vel ikke vere flere, mente de.
Men for sikkerhets skyld ville Jonas
se inn i hiet en gang til. Han hadde
en lysstump og lyste med den foran
seg mens han kraup inngjennom.
Etter 6 ha kommet et stykke inn,
roper han ut til Andreas: r- Han
annami, e der itj ein te -r. Og da
de hadde fitt livet av den, li der tre
bjonner utafor hiet. Det var slikt fint
skarefsre den vAren. De fikk line
hest i en av heimene ved Skjaker-
osen, la alle tre bjonner pA sleden,
satte seg selv pi, og det gikk som en
dans utover Skjekerdalen, for hest-
en Yar nervos aY bjonnlukta.

Blandt Ingeborg og Andreas' barn
var Elisabet, fsdt i 1825. Hun ble
gift med Tsrris Pedersen Gulstad i
1865. Elisabet og Torris var sssken-
barn, da Tsrris' mor var Andreas'
ssster Maren Marie, som var gift
med Petter Torrissen Gulstad. De
bosatte seg som husmannsfolk pi
<Sagplassenr under Lille Gulstad, og
flyttet siden til Stor-Langdalen i
Nordkleiva i 1870. Elisabet (Lisbet)
og Torris ble leilendinger pi girden
mot en avgift pi 40 Spdl. De hadde
tre barn mens de bodde i Ogndalen.
Det var om viren de kom flyttende
til Stor-Langdalen. De fulgte leia om
Mokkavatnet, over Vetringshogda og

fram til Nordkleiva, og med seg
hadde de en gammel hest, ei ku og
ei seng.

Under et rlystig lagr en gang skal
Torris ha fortalt om sine frierferder
til Lisbet ved Skjakervatnet. Og det
hendte seg slik, at under storrogna
p6, hogd,a oppe mot Ldgvassbekken
fridde han. Hvilken handling som
169 bak ordet <fridde> i denne sam-
menheng, skal han Tsrris ikke ha
fortalt noe om - , men de gamle
gubbene som opp gjennom irene
har fortalt denne historien. hadde
selvfolgelig lov til i gjette.

Andreas Skjrekerdal fikk en bri
dsd i forholdsvis ung alder. Det
gjorde ogsi Ingeborg, som dsde i
1842, barc 53 ir gammel. Om hun
dade fff eller etter sin mann er
uklart.

Jonas flyttet til Nordvollen, eller
Skjekerosen som ogndalingene kall-
er plasser, rundt 1840. Denne plass-
en ligger nord for Skjekra, like
oppe i Skjrekerlia med fritt utsyn
mot Skjakervola og framover dalen.
Det er idyllisk og vakkert der, slik
som den serpregede naturen i Skja-
kerdalen har skapt det.

Den fsrste bosettingen en kjenner
til pi Nordvollen er fra rundt 1830-
tallet. Da bodde noen fra Tuset i
Leksdalen der. Deres innbyrdes
slektsforhold er noe uklart, men det
er fortalt at det var to karer og ei
kjerring og at de muligens yar sss-
ken. De levde av litt jordbruk og
jakt, men fsrte ellers en langt rolig-
ere livsrytme enn sine naboer pi den
andre siden av Skjakra. <Klar om
kveill'n, lat om mirrin og berre ei
riv>, var det daglige omkvedet fra
kjerringa om mannfolkene, nir de
drev med slotten pi mpene.

Som tidligere nevnt hadde Jonas
overtatt Nordvollen, og i 1846 giftet
han seg med Ane Andreasdtr. Skjel.
stadbakken. De fikk to barn menr
de bodde der. Jon var fsdt i 1846 o1
Gurianna i 1848. Hun er den sistr
som er fsdt i en av heimene ve<
Skjekervatnet. I 1851 flyttet de ti
girden Lustad i Gulstadgenda, o1
der fikk de fire barn til. Derer



yngste datter, Ingeborg Anna, ble
gift med Joakim Skjelstad, en stor
jeger med et visst ry langt utom
Gaulstad grendas grenser.

Til sin bror pi Nordvollen kom
Martha Jonsdatter flyttende en gang
utpA virparten i lU7. Hun kalte seg
da Varen. Hun var kommet i uhel-
dige omstendigheter, og pi hostpar-
ten ble barnet fodt. I oktober sam-
me ir er ogs6 barnefaren Lars Olsen
Ottermo flyttet til Ogndalen, og like
etter giftet de seg og flyttet til en
husmannsplass under Stor-Gulstad.
De fikk fire barn til, og deres eldste
ssnn Ole bodde en tid pi Tangen
ved Lustadvatnet og tok dette navnet
som familienavn. Han flyttet senere
til Steinkjer, der han drev skimaker-
verksted.

Da Jonas flyttet fra Nordvollen
rundt 1851, ble bosettinga ved fram-
enden av Skjakervatnet avsluttet.
Den hadde da vart i ca. 50 6r, for-
delt mellom tre generasjoner:
Anders, Andreas og Jonas, samt
folket fra Tuset.

Det hadde vart lange og harde
dager i en uendelig kamp for til-
verelsen i en livsrytme som var ufor-
andret fra ir til Ar. Bare avbrutt av
livets store og smA hoytidsstunder,
som ofte gep fontyrrende inn i
hverdagens sysler. De klarte aldri 6
skape et trygt livsgtunnlag, og aldri
fikk de tid eller muligheter til A sske
etter andre livsverdier enn det som
ble biret fram av hardt arbeid og
svette.
Nod og fattigdom hadde fsrt dem til
heimene ved Skjekervatnet, og den
viktigste Arsaken til fraflyttingen var
ogsA den samme. Historien om disse
menneskene er delvis fiern og u-
kjent, men det er en historie som
forankrer seg i virkeligheten uten
skapende fantasi.

Etter at Jonas hadde tatt farvel
med heimen ved Skjekervatnet ble
han leilendins pi Lustad en tid for
han flyttet til vestre Skjelstad, et lite
smibruk hogt oppe i lia ovenfor
Lustadvatnet. Der hadde han fritt
utsyn mot Skjakerfiella og den vill-
marka sorn hadde reist med si

Ssnollen.

mange av hans unge 6r. Som i
Skjekerdalen slik ogsi i Ogndalen,
blev jakt og fangst en viktig del av
livsgrunnlaget hans. Pi Skjelstad ble
det levelige vilkir, har han fortalt,
for da fikk han 10 sre stykket for

rypa mot 7 sre mens han bodde ved
Skjekervatnet, si tiden arbeidet og-
sl for han.

Jaktlysten ble med han helt til det
siste leveire. Ogsi etter at han
hadde passert det 90. it, hendte det
at han tok skiene fatt og dro til
skogs pi rypefangst. Jonas dsde i
1912, over 90 ir gammel.

SKTAKERDALSSETRENE

Under benevnelsen Skjekerdals-
setrene ligger Nord- og Sorvollen,
som var seter til Langdal store. Nir
den fsrst ble tatt i bruk av Stor-
Langdalen er uklart, men det mA ha
vert etter at bosettinga ved fremre
enden av Skjrekervatnet opphorte.
Muligens var det i det tidsrommet
Andreas Langdalen var leilending pA
girden, 1E54-1870. I folge A/S Ver-
dalsbrukets arkiv brukte Andreas
Langdalen seteren siste gang i 1869.
Da lig han i seteren med 20 storfe
og 80 sm6fe, og betalte ei avgift pA 1
Vog smot eller 6 Sp. Videre heter
det at seteren ble bortleid til Eggen
pi Feby bide i 1868, 1870 og 1871.

Pi Skjakerdalssetrene var det to

sett hus, og det er mest sannsynlig
at det var en del av husene etter den
nevnte bosettinga pi Sor- og Nord-
vollen som ble brukt. Stor-Langdal-
en, som eide husene, brukte dem
skiftesvis utover sommeren. Etter at
de sluttet med seterdrifta der i 1869,
kom det istand en byttehandel mell-
om Stor-Langdalen og Volden som
gikk ut pi at Stor-Langdalen gav fra
seg ett sett av husene pi Skjeker-
dalssetrene mot 6 fi seterretten pi
Vollavollen. IfTlge boka tSeterbruket
i Verdab er det den nivarende
Vollavollen i Skjrekerdalen som her
er nevnt. Men dette er ogsi uklart,
da det likegodt kan vere seteren
vest for Tveriholman det er snakk
om,

Veien til Skjakerdalssetrene var
den lengste klsweien i bygda. Fra
Stor-Langdalen gikk den om Seter
og Tosteigan videre langs elva vest
for Holmlivollen, derfra over Malsia,
forbi Tyvdalsseteren og oppover mot
vestre enden av Sagvoldvola. Pi
Melaisen var det fast hvileplass, og
her var det oppsatt et stativ som de
kjorte hestene under for lettere i fi
klsva av og pe. Derfra gikk klov-
stien om Sunnihslet og sor-ost opp-
over dalen mot Stortjernfiellet, vid-
ere ovenfot Kulslivollen og med kurs
mot Skjekervatnet og setra.



Denne lange seteneien skremte
ikke setertausa pn Ssrvollen. En
kveld etter at flosstellet var unna-
gjort, gikk hun like godt ned til
bygda og'ftam til Langdalen for 6
hente nypoteter. Potetikeren lig
nede i Langdalsbakkene, og uten I
vere til girds gikk hun veien tilbake
mens mlnen lyste opp i augustnatta.
Dagen ettet ble det nypoteter til
seterfolket. Det var Olai Langdal
som en gang fortalte denne histo-
rien, og han fortalte videre at <sjol-
folketr fra Stor-Langdalen vat giest-
er pi setta, og det var dem hun ville
overraske med nypoteter dagen etter.

Andreas Langdal var en stor-
driver. Han hadde blandt annet fem
hester mens han drev som best, og
to av dem brukte han berre til klsv-
ing til Skjakerdalssetrene.

En sommetdag de var pA setra og
drev med slitten i myrene ovenfor
Nordvollen, kom en av hestene bort.
En ssnn av Andreas drog da sstovet
for I lete etter hesten. Ut pA kvelden
kom skodda rullende mellom Skjre-
kerhattene og formsrket sommer-
kvelden for regn og uver satte inn.
Unggutten mitte sske husrom for
natta pi Strugstadsetra, og ble godt
mottatt av den unge setertausa der.
Ut pi morgenkvisten da skodda
hadde lettet, tok setertausa farvel
med fremmedkaren fra Skjakerdals-
setrene i trygg forvissing om at flere
bessk var i vente. Og for buskap og
budeier ut pA hostparten flyttet ned
til bygda, hadde det lenge vert klart
at setertausa pn Strugstadsetra
skulle fA sonnen til Andreas Stor-
Langdalen til ektemann.

Det hsrer med til historien at
Andreas flyttet etter sonnen til gird-
en Heimveg i Snisa rundt 1870 etter
at det hadde vart visse uoverens-
stemmelser mellom han og daver-
ende Verdalsbruket.

Etter den tid skal Stor-Langdalen
ikke ha setret mer inne ved Skjaker-
vatnet. Ssrvollen ble bortleid til
Trones og ble brukt like inn til ir-
hundreskiftet. Undet den perioden
ble klowegen pl sonida av Skjekra
brukt.

Volden, som giennom tidligere
nevnte byttehandel fikk seterretten
til Nordvollen, en rett som de fort-
satt hevder. De brukte aldri seteten
til annet enn fiellslitt. I skjotet til
Peder Nilsen av l4/4 18&4 stir det
at de samme rettigheter som glrden
har til Vollavollen i Skjekerdalen og
Tveridals seter (Vollavollen i Tveri-
dalen) skal ogsA folge gitden til den
sikalte Skjakervold, beliggande i
narheten av Skjakervatnet.

Da skogforvalter Morten Moen
forste gang besskte Skjekervatnet,
var det Iver Leirset som var med
som kjentmann, og det gjorde han
det kjent for Moen at det var setet-
vollen nord for Skjakra som tilhorte
Volden. I dag ligger denne p6 Ogn-
dalsbrukets grunn.

GRENSEN MELLOM OGNDALEN
od VERDAL

De gamle helgidalinger som en
gang i tiden hadde visse bruksrettig-
heter ved Skjekervatnet, kunne ikke
riktig forsti eller godta de nye gten-
selinjene mellom Ogndal og Vetdal.
At grensene i disse traktene er blitt
forskjovet i favt av Ogndalen, er en
alminnelig oppfatning her i Helgi-
dalen.

Fra gammelt av var det naturlig
at oppsitterne i svre Ogndal hadde
like store interesser for omridene
ved Skjakervatnet som oppsitterne i

Helgidalen. En tenker da pi de
verdier som var i dette omridet med
fiellslitt, hamne- og seterrettigheter
m.m., som den gang var en viktig
del av livsgtunnlaget i bygdene.

Hoyesterettsadvokat Karl Getz
skriver i sin grensebeskrivelse av
2519 1930 slik:

tVed vurderingen av bevislighetene
mi man yafe oppmerksom pA., at
selv de officielle dokumenter er av
meget forskjellig bevisverdi. De fleste
almenningsbeskrivelser f.eks. er
fremkommet ved oppgaver fra menn
innen det bygdelag, som vedkom-
mende almenning ligger til, og da de
tilgrensende bygder bare undtagel-
sesvis har veret varslet om befar-
ingsforretningene, har lederen av
dem vanligvis bare fitt hore op-
fatningen innen vedkommende bygd,
mens man derimot ikke har fdtt
hsre hvad opfatningen er innen den
tilgtensende bygd. Almenningsbe-
skrivelsene gr derfor regelmessig
bare uttrykk for opfatningen innen
et bestemt bygdelag, og det vil igjen
si at i mange tilfelle er grensen
trukket videre enn de tilgrensende
bygder erkjenner som riktig.r

Om dette gir det riktige bilde av
de gtenseoppganger som har funnet
sted mellom Verdal og Ogndal, skal
vere usagt.

Pllen vlser plassen der Ssnollen llgg. Btldet er tatt l hemre ende av S$ekervatnet.



I major Schnitler's beskrivelse av
bygdene pi begge sider av riks-
grensen fra Rstos og nordover i
1742 heter det at det i Ogndalen var
en almen oppfatning at bygdene
ikke strakte seg sA langt i sst at den
nAdde til bredden av Skjakervatnet.

Andreas Skjakerdal ble anmeldt
for ulovlig i ha sl6tt seg ned ved
Skjakervatnet i 1831. Etter sin egen
forklaring for Retten angir han i ha
vert i den tro at han nedsatte seg i
Kjesbu statsalmenning i Sparbu,
men dem davrerende bestyrer ay
Vrerdalsgodset, loitnant Holct, gjor-
de ham oppmerksom pi at han
hadde nedsatt seg i Verens al-
menning. Det ble foretatt isteds-
befaring og istedsbehandling samt
vitneforsel pi istedet i dagene 11. -
14. juli 1831. Ved meddomsrettens
dom ble Andreas Skjakerdat fri-
funnet.

At Andreas Skjakerdalen var
Vrerdalsgodsets bygselsmann innen
Verens almenning avskar i hvert fall
enhver bruksutsvelse fra ogndaling-
enes side i distriktet ssr for Nord-
vollen. Det er -vel naturlig 6 tro at
anmeldelsen og rettssaken mot An-
dreas Skjekerdal var mer av grense-
messig betydning enn den ulovlighet
en slik bosetting i en statsalmenning
forte med seg.

I forstnevnte grensebeskrivelse av
Karl Getz heter det videre at eieren
av gArden Volden i 1880-6rene
hadde sl6tt- og havnerettigheter pA
Skjekerdalssetrene og ostover mot
Svarttangen. Han og flere helgAdal-
inger hadde bit og naust ved og ost
for oset og drev garnfiske i Skjeker-
vatnet. Det forekom aldri at ogndal-
ingene protesterte mot denne rettig-
hetsutovelsen.

Interessant er det ogsd i hsre at
det i 1885 ble slitt fiellhoy ved
Nordvollen av folk fra Ogndalen. Da
dette ble rapportert til Vrerdals-
brukets eier, lot han folk fra Helgi-
dalen reise innover og hente hoyet.
Dette skal ha vakt harme i Ogn-
dalen, men eierne av hsyet ville ikke

gi seg til kjenne, da de visste det var
tyvslitt.

Tvistighetene mellom Verdalsbru-
ket og Ogndalsbruket endte med
forlik i 1888 hvor brukerne ble enige
om at grensen mellom dem skulle gi
i rett linje fta Fintjonklumpen over
Skjakervatnets ssndre ende til et, pi
et forliket vedlagt kart avmerket
punkt ved l{arbakken, derfra til
rektangelkartets rl-osmundhattenr og
videre til Hogsetet.

Dette forlik inngikk Vardalsbruk-
ets davarende eiere fordi de mente
at all den stund det t6mmer, som
kunne awirkes ved Skjekervatnet,
efter datidens lowegler og prisfor-
hold bare kunne selges til Verdals-
bruket som eneste kjoper, hadde det
ingen okonomisk betydning for Ver-
dalsbruket om grensen tmkkes ved
syd- eller nordenden av Skjreker-
vatnet, nAr bare oset med derav
folgende demningsadgang falt innen
btukets grenser.

AVSLUIIIING

Mange dager og ir er gitt siden
Andreas Skjakerdal og hans etter-
kommere bodde ved Skjakervatnet.
Den gang var Skjekerdalen en delvis
fjern og ukjent villmark der bjornen

streifet omkring i skogkledde iser og
myrdrag. I kalde vinternetter, nir
minen silte sitt lys mellom tretopp-
ene, hortes hyl fra ulveflokker pi
vandring innover dalen. Nede i dal-
bunnen, mellom storvokst granskog,
sov tiuren og dromte om virspill i
solrenninga. Og sola la glans over
elgkolla som en vArmorgen vandret
langs elva. Over ritne myrhutl lAg
myggsvermer som skyer i varme
sommerkvelder, og i flukt med sky-
ene pi himmelen seilte srna i trygg
forvisning om at fA menneskefsttet
hadde vandret i dalen.

Men dager og ir vandret langsomt
avsted over villmarka. Sola steg opp
bak fiellene og flte dalen med lys,o
og nir hsstmsrket kom, tentes
stjernenb pA himmelen. Dyreslekter
fsdtes og dode, mens elva og fiellene
blev aldri forandret.

Slik opplevde kanskje Anders
Skjakerdal traktene ved Skjreker-
vatnet forst pi 1800-tallet, en vill-
mark som i dag ikke eksisterer.
Men historien om bosettinga og sen-
ere seterdrifta i' Skjekerdalen har
gitt oss sjansen til { leve oss inn i
den naturopplevelsen disse mektige
fielltraktene er i stand til A gi oss
mannesker. Ubersrt natur vi nA er i
ferd med i miste.

S\iekervatnet i dag med dammen i forgrunnen.



S\irckerdals-slekta
Av Reidar Prestmo

Det er ikkje mykje ein veit om de fsrste av denne slekta. Aneus Helmo
fortalde meg at Simon Knudsen kom fra plassen Nord-Lykkja i Folldalen,
der Simon skulle ha arbeidet i gruvene. Aneus fortalde og at plassen var
nedlagt og lagt til hovedbslet. Iver A. Streitlien, forfatteren av Folldalsboka,
kan ikkje finne noko om de to i kyrkjebskene for Folldalen. Videre har
Stats-arkivet pi Hamar leit i kyrkjebskene for Lesja, Tolga, Tynset og
Kvikne prestegjeld utfi i finne spor etter de to.

Bjarne Hammer pi Gaulstad hadde hsrt det slik at storparten av gruve-
arbeiderne kom fra Roros-kanten, men at de fleste opprinneleg var fra
Osterdalen. Simon hadde truleg komme til Gaulstad gruver ca. 1775 eller
like etter. Gruvedrifta vart nedlagt i t787. Da var det ikkje si fi som tok
vegen over til svre-Verdal. Fleire av dei vart husmenn, det var ikkje de beste
plassene de fekk tak i. De var fra fsr av vant med tungt arbeide. I tillegg til
plassen var nok jakt ein viktig deil av fada. Slekta tell fleire kjente bjorne-
jerere, f.eks. Jonas Jonsen Skjekerdal, Kristen Simonsen Sagvold/Seter.,
Ellev Ellevsen Stubbe og Karl Olsen Sagvold.
A. Simon Knudsen f. ca. 1731. dsd i 1801 i Gaulstad.

x Dortea Larsdatter f. ca. 1737. Vi veit av 7 born.
B.1. Knut Simonsen t. 1757.

x Anne Tollsvsdatter $kielstad. Husmennsfolk pi Skielstadbakken.
B.2. Anne Simonsdatter f. i 1758. 13 born.

x Anders Pedersen Skjakerdal f. ca. 1753, d. i 1838. Sjd v-boka
bind V. side 239.

C.1. Anne Andersdattet f. i 1777.
x Jakob Iversen Lustad, opps. pi Lustad fra 1800 - 1807.

C.2. Katarine Andersdatter f. i 1780. Videre oppl. mangler.
C.3. Mons Andersen f. i 1784, d. 2 timer gl.
C.4. Simon Andersen f. i t784, d. 2 timer gl.
C.5. Guru Simonsdatter f. i 1787.

x Jon Jonasen Elnesvald t. i 1797, dsd i Vera i 1824.
D.1. Jonas Jonsen Skjakerdal/Skjeldstad f. i 1820.

x Ane Andreasdatter Skjelstadbakk. Far Andreas <Hedemarkr
Skjelstad er og i dag i slektens eie. Stor etterslekt i Ogndal.
Oldefar til m.a. Bjarne Hammer Gaulstad.

D.2. Marta Jonsdatter f. i Vera i 1823.
x Lars Olsen Ottermo f. i 1816.
Budde pi plassen Grubba under Stor-Skjelstad. Stor etterslekt.
Eldste sonen Ole hadde 9 born og kaldte seg Tangen. Flyftet til
Steinkjer og dreiv skimakerverksted. I tredje generasjon finner
vi Borghild Hegge pL Qra.

C.6. Lage Andersen Ottermo t. i 1790.
x Enke Lisbet Haldorsdatter Ottermo f. i 1784.

D.1. Andreas Lagesen Ottermo f. i 1820, d. i 1839.
D.2. Ole Lagesen Stamna f. i 1824, d. ca. 1912.

x Margrete Olsdatter Ottermo f. i 1824.
E.1. Andreas Olsen t. i lU2. Budde i 1875 pi Ausa nordre.

x Ane Elingsdatter f. i 1841. 4 barn.
E.2. Olaus Olsen f. i 1844. Videre oppl. mangler.
E.3. Halvor Olsen f. i 1846. Kaldte seg i 1875 Bjorstad.

x Marta Johnsdatter f. 1841. 3 born. Til USA i 1886.
Andreas Andersen Skjekerdal t. i 1794.
x Ingebotg Larsdatter f. 1789, dod i Skjekerdalen i lU2.
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D.1. Anders Andreassen t. i l8l7 i Ogndal.
x Ingeborg Olava Olsdatter Bjornhus, Henning.

D.2. Andreanna Andreasdatter f. i Ogndal i 1819.
x Ole Andreas Eriksen Gravis. Flyttet til Tjotta i 1862.

D.3. Sirianna Andreasdatter f. i Vera i 1823, d. i 1836.
D.4. Lisbet Andreasdatter f. pi Nordbergsvald Verdal i 1825.

x Torris Petersen f. i Ogndal i 1831. Budde forst pi Sagplassen
i Gaulstad. Overtok Stor-Langdal i 1870.

E.1. Peter Tsrrisen Langdal f. i 1855, dod ung.
x Anna Bergitte Andersdtr. Kjesbu f. i 1852, d. i 1927.

F.1. Ludvig Petersen Langdal f. i 1881, d. i 1961.
x Marje Vangstadhaug f. i 1887, d. i 1967.

8E.2. Jakob Andreas Tsrrisen Langdal f. i 1859, d. i 1927.
x Mette Olausdatter f. i 1862. 6 born, sji V-boka bind V.,
side 172.

E.3. Inger Margrete Tsrrisdatter f. i 1863.
x Enkem. Mortinus Seter, Lundsmoen.

F.1. Trine Olsdatter.
x John Nonset.

F.2. Inga Martinusdatter f. i 1895.
x Nelius Lyngsaunet.

F.3. Martin Martinsen Lustad f. i 1897.
x Anna Julnes f. i 1897.

F.4. Sofie Martinusdatter f. i 1899.
x Edvard Larsen Armrlen.

F.4. Julie Martinusdatter f. i 1901.
x Anton Lundemo.

F.6. Petra Martinusdatter f. i ?
x Petter Norheim Levanger.

F.7. Paula Martinusdatter f. i 1904.
x Nils Redving.

D.5. Pauline Andersdatter f. i Skjrekerdalen i 1831.
C.8. Dorte Andersdatter f. i 1796.

x 2 gang med enkem. Jakob Haldorsen Ystgdrdsplass f. i 1801.
C.9. Simon Andersen f. i 1799, d. 3 dager gl.

C.10. Siri Andersdatter f. i 1800. Truleg tjenestegjente pi Grunnan i
1820 irene.

C.11. Anne Andersdatter f. i 1800.
x Lornts Vorum Sparbu.

C.12. Martha Andersdatter f. i 1804. Videre oppl. mangler.
C.13. Maren Marie Andersdatter f. i 1805.

B.3. Simon Simonsen t. i 1760. Videre oppl. mangler.
B.4. Golla Simonsdt. f. i 1764, d. i 1850. Bodde pii Ner-Grensvald.

x Jon Jonsen, Gaulstad, f. i 1752, d. i 1798. Far hans var fra Kvikne.
C.1. Johanna Jonsdatter t. i l79l pd Grensvald.

x Johannes Pedersen Helmomo t. i 1787, d. i 1854.
D.1. Peder Johannesen f. ca. 1817, d. i 1890.

x Marta Gertsdatter f. pi Yssevald i 1819.
De budde pd Busveet og Skogenget i Sjobygda.

E.1. Johannes Pedersen f. ca. 1841.
x Luise Knudsdatter t. i 1827. Budde pi Busveet i 1875.

F.1. Karen Oline Johannesdattet f. i 1868. d. i 1970.
x Paul Edin Bakkenget f. i 1871.

E.2. Gert Pedersen f. ca. 1844. budde i 1875 i Perstua. d. i 1910.
x Marta Gurianna - f. i 1839.
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F.1. Martine Gertsdatter f. i 1875, d. i1926.
x Paul Severin Haldis f. i 1875.

F.2. Paul Gertsen Gran f. i 1878, d. i 1962, ugift, byggmester.

F.3. Gustav Gertsen Gran f i 1878, d. ung, ugift, smed.
F.4. Johannes Gertsen Gran f. i 18 , gift, polis, fattigforstand'
F.5. Konrad Gertsen Gran f. i 18 , bosatt i USA, ugift, ing'

F.6. Martin Gertsen Gran f. i 18 , gift, ingenisr v/NSB.
E.3. Johan Pedersen f. i 1846, ugift, telegrafarbeider, vaktmester.
E.4. Olaus Pedersen Hald f. i 1852, d. i 194I, tsmmermand.

x Oleanna Akerhusvald f. i 1854.
F.1. Ole Olausen Hald f. i 1890

x Jsrgine f. Svarva.
E.5. Anders Pedersen f. i 1855. Reiste til USA i 1880-6rene.

x med en svensk dame.
E.6. Karen Pedersdatter f. i 1848, d. ung.

D.2. John Johannesen Kolshaug f.i 1818, budde i 1865 pd' Halsetbakk.
x Karen Jensdatter Halsetbakken f. i 1814.

E.1. Jens Johansen Kolshaug f. i 1849, ugift, skredder.
E.2. Johanna Johnsdatter f. i 1855, d'. i 1932.

x Karl Karstensen Storli f. i 1849, d. i 1907.
F.1. Ingeborg Kristine Karlsdatter f. i 1874, d. i 1958.

x Teodor Elnes f. i 1878, d. i 1959.
F.2. Konrad Karlsen Storli f. i 1879.

x Sofie Vestgird Sul.
E.3. Johannes Johnsen Kolshaug f. i 1856, d' i 1926.

x Liva Severine Sivertsdatter f. i 1862, d. i 1932.
F.1. Karen Johannesdatter f. i 1887, d. i 1932.

x Marius Enes f. i 1885, d. i 1962.
F.2. Borghild Johannesdt Kolshaug f. i 1890, d. i 1974.
F.3. Sofie Johannesdt Kolshaug f i 1890, d. i 1975.
F.4. Julie Johannesdt. Kolshaug f. i 1893, d. 9 ir gl.
F.5. Antonie Johannesdt Kolshaug f. i 1896.
F.6. Line Johannesdt Kolshaug f. i 1899.

E.4. Grete Johnsen Kolshaug f. i 1853' ugift.
E.5. Mikal Johnsen (halvbror) f. i ? , d. i 1928.

x Ingeborg Anna - d. i 1919.
Mikal var den siste ansatte vekter p6 Verdalsora.

F.1. Oline Mikalsdatter f. i 1870.
x Bernt Fslstad.

F.2. Julie Mikalsdattet f. i 1872.
x Halvard Andresen, Levanger.

F.3. Emelie Mikalsdatter Moksnes f. ca. 1875. USA.
D.3. Ingeborg Johannesdatter Helmomo f. i 1820.

x 1861 med Anders (Ando) Andersen f. i 1841.
I 1875 budde de p6 Langsveet, Fikse.

D.4. Gundbjorn Johannesen Helmo f. i 1823, d'ad i 1919.
x Ingeborg Arntsdatter f. i 1820' V-boka. Overholmsslekta.

D.5. Anna Johannesdatter Helmo f. i 1827, d. 2 mnd. gl.

D.6. Johanna Johannesdatter Helmo f. i 1830, d. i 1833.

C.2. Lisa Jonsdatter Grensvald t. i 1796, d. same iret.
C.3. Simon Jonsen Gren (Blokkon) f. i 1798, d. i 1878 pi Sreter.

x Ingeborg Jonsdatter. (Johan Helmo sa ein gong at forste kona til

Simon var fra Selbu). Simonjalet pi Ner-Green har sikkert navnet
etter denne karen.

D.1. Jon Simonsen f. i 1820, reiste i flg. kirkeboka til Bronnoy 1841.
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D.2. Johannes Simonsen f. i 1821. d,. i 1822.
D.3. Gunnhild Simonsdatter f. i 1823. Videre oppl. mangler.
D.4. Kristen Simonsen Sagvold f. i 1826, d. i 1917.

x 1848 med Anne Nilsdatter Sagvold f. i 1819.
E.1. Sirianna Kristensensdatter f. i 1852.

x Martinus Satran.
F.1. Peter Martinussen Lund

x Kristine Lund.
G.1. Sverre Petersen Lund, d. ung i ei ulykke.

F.2. Karl Martinussen Tosteigan, USA, ugift, gruvearbeider.
F.3. Iver Martinussen Lund, USA, ugift, gruvearbeider.
F.4. Eline Martinusdt Lund f. ca. 1888.

x Petter Vangstad. Ingen barn.
E.2. Marta Kristensdatter f. ca. 1857,'d. i 1945.

x Ole Kristiansen Danielstuen f. i 1858. d. i 1889.
F.1. Karl Olsen Sagvold f. i 1878, d. i 1968.

x Hanna Marie Eriksdatter Gren. f. i 1885.
F.2. Aneus Olsen Sagvold f. i ? , USA, ugift.
F.3. Kristen Olsen Sagvold f. i ?

x Oline Gren, Blokko.
F.4. Oline Olsdatter Sagvold f. i 1890, d. i 1965.

x Martin Olsen Gren f. i 1879, d. i
C.3. Enkem. Simon Jonsen Gren blir si i 1844 oppgift med enke

Ingeborg Jakobsdatter f. i 1805. V-boka, bind V, side 350 (H.1)
D.1. Ingeborg Simonsdatter, f. i 1845, reiste i 1873 til Sverige.

Truleg gift.
D.2. Andreas Simonsen Jermstad f. i 1848.

x Ane Pedersdatter Jermstad f. i 1849.
E.1. Julianna Andreasdatter Jermstad f. i 1878. d. i 1959. Sversk.
E.2. Petra Andreasdatter f. i 1887. d. i 1970.

x Ocar Ahlgren.
E.3. Sofie Andreasdatter f. i 1887. d. i 1969

x Peter Aneusen Prestmo f. i 1881, d. i 1953.
D.3. Gunhild Simonsdatter Gren f. i 1850, d. i 1930.

x Ellev Ellevsen Stubbe, f. i 1847, d,. i 1929.
E.1. Julie Ellevsdatter Stubbe f. i 1872, d. i 1909

x Johan Martin Kristiansen f. i 1843, d. i 1915.
Budde pri Lidarenne v/Okkenhaug. Johan var sonen til den
kjendte bygdehdndtverkeren <Kristian Makinbyggerr Nes.

E.2. Ellev Ellevsen Stubbe f. i 1878, d. i 1966. (Tingvold).
x Ragnhild Petersdatter Lindset t. i 1877, d. i 1960.

E.3. Sofie Ellevsdatter Stubbe f. i ? . d. i 1909.
x Gustav Lundis. Ingen barn.

E.4. Edvard Ellevsen Stubbe, f. i ? , d. i 1923.
x Karoline Bratli f. ca. 1885, d.1 1975.

E.5. Inga Ellevsdatter Stubbe f. i 1891, ugift, d. i 1912.
8.5. Guru Simonsdatter f. i 1766 pi Gaulstad

x Peter Samuelsen Volden Verdal, f. ca. 1755.
C.1. Samuel Petersen f. ca. 1797.
C.2. Marit Petersdatter f. ca. 1799.
C.3. Dortea Petersdatter f. i 1803. Videre oppl. om denne fam. mangl.

8.6. Dortea Simonsdatter f. i 1769. Ugift i 1801, men hadde da en son
Johannes og budde i Ogndal.

Bjornejakta hans
Arnt Ulvillen

Av Johannes Overmo

Denne episoden er gjengitt i
Johannes Kjesbu's bok <Bjorn- og
elgjakter.r Den muntlige tradisjonen
i Rosgrenda er litt forskjellig fra
beskrivelsen i denne boka, og vi tar
derfor med Rosgrend-tradisjonen
her. Episoden hendte for omlag 150
6r siden, og det er vel ingen i dag
som kan si hvilke detaljer som er
historisk korrekte. Men det har vel
heller ikke sd stor betydning. At
episoden skjedde, er det imidlertid
ingen som helst tvil om.

Det var fsrst i juni, og det var sett
bjorn innpi Lo'n. Loa er det gamle
navnet pd myromrddene mellom
Hangan og Heggavola. Han bamse-
far var ingen populrer gjest p6 ham-
ningsomrddet, og to mann fra
Ulvilla som hadde munnladnings-
gevrer skulle prove e fe has p6
bamsen. Da de kom til Roe, ble de
budt inn pi en karsk, og den ene av
dem som var glad i en liten en ble
med inn, mens den andre var mer
ivrig pi bjonnjakta og strauk iveg
alene. Han kom pi Rosvollen og
gikk inn. Det tok ikke si lang tid
fffi en ungbjorn kom luskende opp-
over vollen. Arnt, som jegeren hette,
ladde bsrsa, sikta og skaut. Men
fulltreff ble det ikke, bjornen kasta
seg rundt og la pi sprang vest-
gjennom Seterisen. Arnt s6g at han
hadde skadet bjornen, si han ladde
borsa og fulgte etter. Men bjornen la
seg i bakhold bak ei nerluggu, og da
han Arnt kom forbi, kom bjornen
byksende. Nerluggu var si ner stien
at han Arnt ikke fikk tid til 6 skyte,
de gamle vipnene var vel heller ikke
sd raske. Bjornen slo bsrsa ut av
hendene pd han, og der ble en kamp
p6 nevene mellom mann og bjonn.
Pd en eller annen mdte fikk Arnt
tak i tunga pd bjornen. Dette hindre
bjornen i 6 bite og gav mannen
muligheten til 6 komme seg opp p6Lars Simonsen Kulstad, f. i Gaulstad i 1774, d. i 1830.



ryggen til bjornen. Der klamret han
seg da fast og forsskte sd godt han
kunne 6 komme seg fri fra bjorne-
klsrne. Etter en langvarig kamp fikk
han til slutt kniven opp av sliren og
klarte i sende bjornen over til de
evige jaktmarker.

Pa morgenkvisten kom jegeren
oppklort og stenket av blod ravende
inn pi girden pi Roe. Karskdrikk-
erne ble med ett edrue. Og han Arnt
ble aldri mer seg selv etter denne
episoden.

x i 1802 med Magnhild Jonsdatter Elnesvald, enke, f. ca. 1769,
Lilleenget.

C.1. Simon Larsen Elnesvald f. i 1803.
x i 1828 med Barbro Jonsdatter Julnes f. i 1800.

D.1. Johannes Simonsen Elnesvald f. i 1828.
D.2. Larc Simonsen f. i 1830 pi Tosteggan.
D.3. Simon Simonsen f. i 1832 pd Elnesvald.
D.4. Cristen Simonsen f. i 1838 pii Sundbyeng.
D.5. Maren Simonsdatter f. i 1841 pi Sundbyeng.

Videre oppl. om denne fam. mangler. USA?
C.2. Jonas Larsen f. i 1808 pi Elnesvald, d. i 1896.

x Marit Andersdatter Nesset f. i 1802, d. i 1892.
D.1. Mali Jonasdatter f. pi Elnesvald i 1836, d. i 1837.
D.2. Lisbet Jonasdatter f. pi Elnesvald i 1839.

x Peter Larsen Elnesvald f. i 1846.
E.1. Johannes Petersen Trsen f. i 1866.

x Birgitte Aneusdatter f. i 1879. Overholmsslekta.
E.2. Lars Petersen f. i 1869. Rjukan.
E.3. Mikal Petersen Elnes f. i 1878. d. i 1912.

x Anna Oline Olsdt. Kleppen f. i 1878, d. i 1914.
Sj6 V-boka bind V side 221. Akran slekta.

E.4. Martin Petersen Elnes f. i 1875. Rjukan.
E.5. Paul Petersen Elnes.
E.6. Marie Petersen Elnes.
E.7. Anna Petersdatter Elnes.

D.2. Mafta Jonasdatter Elnesvald f. i 1845, konf. i 1861. V. oppl. m.

Kilderr
Johan Helmo
Aneus Helmo
Tormod Aarholt

INNDALS FOTBALLAG AI\NO
1953.

Forst i 1950-ira hadde rnndal et
svert godt bygdelag i fotball.

Detie bitdet er tatt under en polral-
turnering pi Ronglan, der Klcbu og
Vikvarvet deltok foruten Inndal og
arangorlaget Ronglan. Under denne
turneringa gikk Inndal ltke godt til
topps etter i ha slitt Vikvanet 4-0 t
den fsrste kampen og Ronglan 3-l i
ffnalekampen.

AIIe kampene ble forovrig spilt pi
samme dag pi en hard grusbane.

Av resultater ellers nevner vi at
Inndal i 1953/54 sptlte 16 kamper,
vant l2r 2 endte uavgiort og 2 med
tap.
Mfllfors\iell: 58-16.

- Jeg sa jo jeg skulle bli krti.tt
ham,i en fei.  .  .  !

Bildet vlser i furste rekke fra venshe:
Jostein llomsda[ AIf Garli, Hans Austli, Johan Johanson og Harry Garli.
Bak fra v.: Olav Tromsdal, John Garll, Ola Stoness, Josteln Wohlen, Olav
Aasan og llans Kristiansen.
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Leif Lykke

Helgedal i 1930-hrene
Skogtakcten 1931

Min fstste kontakt med Helgidal
fikk jeg som partileder under takst-
en av Verdalsbruktes skoger som-
meren 1931. Markarbeidet startet i
beg5mnelsen av mai og mitt partis
forste oppgave var A taksere brukets
skoger i Malsidalen. Partiet besto av
Karl O. Sagvold, Ole Akran, Sverre
L.eimet og meg. I kortere perioder
arbeidet ogsi forstkandidat Einar
Sandbakken, og skogteknikerne Ivar
Binde og Olaf Molbetg sammen
med oss.

Partiet msttes forste gang i Vol-
den. Sagvold skulle vere kjentmann
og gi med kompasset med en lang
slepeline efter seg, mens Akran og
Leirset skulle klave alle trar pi hver
sin side av slepelinen innen en av-
stand av 5 m fra denne. Jeg husker
at Sagvold bliste foraktelig i barten
da han fikk utlevert kompasset. Han
var si godt kjent, mente han, at
kompass var helt unodvendig. Men
pipen fikk fort en annen lyd da han
oppdaget at han skulle gi kilometer-
lange linjer giennom tett skog og
treffe en bestemt pale i grundlinjen.
, Efterat redskapen var utlevert og
instruksen gjennemgitt labbet vi pi
vire ben innover Malsidalen med en
ukes proviant pi ryggen. Vi hadde
fitt anvist losji i Jeremiaskoja som lA
under Tinnsklumpene etpar kilo-
meter innenfor Greensseteren. Da vi
kom dit vite og slitne viste det seg
at sneen hadde klemt ihop koja om
vinteren si der var intet blivende
sted. Vi mitte returnere til Greens-
seteren og ta oss inn der, og den ble
virt oppholdssted under taksten i
Malsidalen. Efter en ukes arbeide
her kom det et voldsomt snefall og
arbeidet m6tte avbtytes inntil videre.

Efterat arbeidet i Malsidalen var
ferdio flwffet wi +il Slrinkerdalen.

Den var bide lang og bred og her
ble vi lenge. Grundlinjen fra Skja-
kermoen til et stykke innenfor Kul-
slivolden var 12-13 km lang, og vin-
kelrett pi denne gikk vi taksasjons-
linjer med 300 m.s avstand fra skog-
grense til skoggrense pA begge dal-
sider. Disse taksasjonslinjer var ca. 4
km lange i gjennemsnitt.

Vi H til 4 begynne med i den
gamle Gjermstadkoja under Hard-
bakken. Det var et kummerlig losji
og der fantes ingen ovn, men det var
jo blitt sommer og varmt. Myggen
plaget oss om natten og kleggen om
dagen, og i ertesuppen som vi mitte
koke ute var det like mye klegg som
erter.

Da vi hadde arbeidet oss si langt
utover dalen at det var hensikts-
messig i skifte losji, flyttet vi til den
gamle skogstuen i Kulstaddalen pi
nordsiden av Dyrhaugen. Her var
det et brukbart losji og stuens store
aktivum var telefonforbindelse med
Vestly hvor Oscar Figenschou og
hans kone Petra bodde. Sagvold var
meget interessert i alt som foregikk i
bygden og ringte hver aften til Vest-
ly for 6 sporre nytt. Samtalene var
svart ensartet fra kveld til kveld og
Sagvolds standardsporsmil var:

E'de'du Petra?

E'de' ni nytt uti bogda?

Ingen som hi doi i inga olskk?

Petra Figenschous svar var oien-
synlig alltid benektende, for Sagvold
var like skuffet hver aften.

Telefonen i Kulstaddalen var til-
knyttet rBrukslinjenr som gikk fra et
stort veggapparat pt kontoret pi
Holmen til Skjekerdammen. Dette
apparatet hadde ogsi tilknyttning
bl.a. til Storlunet og Kverndals-
dammen. Formilet med disse linjene
var i fsrste rekke 6 holde forbindelse
med flstningsdammene for reguler-

ing og koordinering av damvannet
under flotningen.

Linjen til Kulstaddalen ble senere
forlenget til en nybygget koje i
Gravedalen under MelaAsen og her
inntraff en pussig episode. Sent en
host ringte det pi veggapparatet pi
kontoret pri Holmen og en stemme
sa:

rKor e' det her han?r
Han fikk til svar at det var Vrerdals-
brukets kontor i Vuku.

<Javeb, sa stemmen, (men kor e'
'  

e 'han>?

Det viste se! i vere en ogndaling
som hadde vert pi rypejakt, og var
kommet helt pi villstri i tett tike.
Han hadde funnet en koje med tele-
fon og hadde ringt helt pi mifi. Da
han hadde beskrevet stuen og om-
givelsene kunne vi snart slA fast at
han var i Gravedalen og kunne sette
ham pi rett vei utover dalen. Han
kom da ogsri vel frem til Akran.

Jeg kan nevne fra oppholdet i
Skjekerdalen at vi under 3 ukers
daglig tramping fra dalside til dal-
side si elgspor en eneste gang. Elgen
var praktisk talt borte fra hele Tron-
delag i begynnelsen av 1930 6rene.

Da markarbeidet i Skjekerdalen
var avsluttet flyttet vi til Brattisen
for 6 taksere skogene pi Helgiens
nordside fra Brattislunet til Fagerli-
volden. Det var en slitsom jobb.
Grundlinjen, som stort sett fulgte
seterstien hoyt oppe i 6sen fra Bratt-
6sen til et stykke innenfor *Glennar
var godt og vel 3 km. og vi gikk 10
takstlinjer vinkelrett pi denne i det
hengebratte. terrenget fra. elva og
helt opp i skogbandet.

Vrerdalsbrukets ovrige skoger i
Helgidalen ble taksert av et annet
parti, mens mitt parti fortsatte taks-
ten av brukets skoger i Vuku di-
strikt, delvis med nytt mannskap.
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Skogrdrlftcn

I januar 1932 ble jeg fast ansatt i
Vrerdalsbruket som skogforvalter M.
P. Moens assistent, og mitt arbeids-
omride ble hele Verdalsbrukets ei-
endomskompleks.

Taksten i 1931 ga nedsliende re-
sultater og driftene ble i irene 1932
til 1936 sterkt innskrenket. Da det
dessuten var vanskelige okonomiske
tider ble forholdene kummerlige i
skogdistriktene. Tsmmerprisen var i
begynnelsen av 1930 6rene nede i kr.
10,- til kr. 11,- pr. m3 for tsmmer
levert lense i Trondhjemsfiorden.
Timebetalingen for planting og
annet kulturarbeide i skogen var kr.
0,50, for vanlig dagarbeide kr. 0,80,
for floting kr. 1,-, og akkordsatsene
for tsmmerhugst og kjoring var til-
svarende lave. Det var siledes ikke
lett hverken for arbeidstaker eller
arbeidsgiver A fi endene til 6 mstes.

Tommerkjoring i Yera. Hestedoningen besto av Bukk og Geit.

med sksen eller barkespaden.
Kjorernes utstyr Yaf hest med

doning og tsmmersaks. Doningen
besto av Bukk og Gjeit (bakkkjelkel

Bare bukken ble brukt ved slepe-
kjoring hvor avstanden var relativt
kort og terrenget helte ned mot lunne-
plassen. Bakkjelken ble brukt ved
lengre kjoring pi flat mark ovet
myrer og vann eller i svakt hellende
terreng.

I vinterhalviret var tsmmermil-
ing, eller <tommingr som det ble
kalt, daglig arbeide for skogfunksjo-
nerene. Denne driftsmiling dannet
grunnlaget for oppgioret med hugg-
ere og kjotere. Alt tsmmer ble flstet
dengang og virket var opplagt ihoye
lunner langs vassdragene, klart for
utislag nir virflommen kom og ho-
vedlensen p& Aru var utlagt. Det ble
flstet i en rekke smAelvet og bivass-
drag si tsmmermilingen var et vid-

loftig arbeide med lange marsjer i
msrke b6de morgen og kveld for i
nytte de korte vinterdagene.

Sagtommer og slip var opplagt
hver for seg, og virket ble ikke
omrullet etter milingen, men sag-
tsmmeret var opplagt slik at alle
toppendene stakk ut av lunnene pi
begge sider omtrent i samme verti-
kale plan. Slipen var lunnet med alle

I vinterhalviret var tommermrflling eller

<tommingr til dagllgr arbeide for skog-

funksjonerene.

rotender samme vei og i samme
plan Huggermerke og stokkenes leng-
de var piskrevet i toppenden av sag-
tsmmeret og i rotenden av slipen.
Under opplunningen av virket skulle
driveren sidemerke tsmmeret med 3
tydelige merker i hver ende av stok-
ken. Vardalsbrukets sidemerke var
en likesidet trekant. Driveren skulle
ogsi sorge for at lunnenes ender var fri
for sne nir miling skulle finne sted.
Efterhvert som tsmmeret ble milt
ble det sl6tt en strek med rodt berg-
kritt (Spansk) over endeflaten, og
driveren endemerket hver stokk med
<stuksksr. Verdalsbrukets endemer-
ke var en -V-. Sagtommeret ble
kappet i meterfot : l/3 m i lengder
fra 8 til 24 fot, og slipen i l/2 m tua
6 til 16 hm., og 8 cm topp. Disse
lange slipstokkene p6 opptil 16 hm.
var til stadig forargelse i tsmmer-
bindingene under flotingen og stor-
ste lengde ble snart nedsatt ti 12
hm.

Toppdiameteren pi sagtommeret
ble milt med <stikker pi middels
kant. <Stikka) var en ca. l/2 m lang
trepinne hvor de aktuelle diameter-
trinn var markert med dype hakk.
De aktuelle diametertrinn som man
sskte for 6 oppni storst mulig sag-
utbytte fremgir av nedenstiende
grunnprisliste for driften.

ffi
Bide sagtommer og slip ble rund-

barket dengang forat virke skulle fi
torke og vare lettere hindterlig i
flotningen. Huggernes redskap var
oks og svans. Enkelte hadde nok tatt
i bruk barkespaden, men det var
alikevel et utrolig slit 6 rundbarke
tsmmeret nir barken var frosset og
bare spratt av i biter si store som en
gammeldags femoring for hvert drag
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Toppnll Mctcrfot: l/3 meter.

10l lt213141516t71EmxtA

Mils = 35 cm o.d.o. 0,E9 O,79 O,74 0,70 O,U 0,9
Undermil = 28 cm 0,61 0,54 0,51 0,4E 0,45 .0,41
Enplank :24 cm ...l. . .. . . 060 0,55 O,45 0,42 0,39 0,35 O,2E 0,25
Batten : 21 cm 0,48 0,44 0,39 0,35 0,33 0,30 0,28 0,23
Smltt : 18 cm .. .. . . ... . . .. 0,38 0,35 0,31 0,2E 0,26 0,23 o,2o 0,1E
Sekstom : 16 cm i r.... . . .. 0,32 0,30 0,27 0,23 O,2l O,n 0,18 0,15
Femtom : 14 cm 0,28 0,25 0,23 0,19 OJ7 0,16 0,15 0,13
Slip : 3 cm ... .....kappes i alle halvmeterlengder fra 6 til 16 hm.

Grunnprisen for slipen er 90 sre pr. 100 halvmeter.

Tallene angir ore pr. stokk. Til
denne pris ble det gitt et varierende
% tillegg eftet kjorelengde, terreng-
fothold, og skogens kvalitet (kvist og
barktype). Tidligete hadde man ogsl
operert med ytterligere to diameter-
klasset, Overmll 37 cm og Grov 41
cm og stsrre.

Det var driveren (kjsreren) som
pitok seg hele driften. Han skaffet
seg huggere og akkordbelopet ble
fordelt mellem driveren og huggerne
eftet avtale dem imellem.

Skogstuene var stort sett elendige
efter nutidens milestokk. Det
samme gjaldt stallene. De ble ofte
satt opp mere eller mindre provi-
sorisk av driverne selv. I de drifts-
kontrakter som ble benyttet helt
frem til begynnelsen av 1930 irene
stlt det i pkt. 8: rDersom skogstue
og stall mA oppfores taes dertil tre-
virke efter utvisning. Efter benyttel-
sen tilfaller huset bruket. Efter endt
ddft rengiores skogstuene ordentligr.

Det sier seg selv at det mltte bli
yttent primitive boliger nir driverne
selv skulle sette dem opp av ritt
tommer, kanskje senhsstes efter at
sneen var kommet.

Kostholdet i skogstuene var ensi-
dig og spartansk, og kler og sko ble
utnyttet til siste ftlle. Nir vadmels-
buksen var helt utslitt ble det gierne
sydd rlervlabbar til ungene av de
siste rester. Det var ungenes fottoy
om vinteren., Om sornmeren gikk de
barbent eller brukte tresko. Unge
mennesker som lever i dagens rKjop
og kastr samfund kan neppe sette
seg inn i forholdene dengang.

noAhgen
Arbeidet med i legge ut hoved-

lensen pi Verdalsora kunne som
regel beg5rnne rundt minedsskiftet
april/mai, avhengig av hvor tidlig
elvene rensket seg for is. Paling i
elvelensen og utlegging av bommer
bide i elvelensen og i sjolensen tok
gierne ca. 3 uker, og utislag og flot-
ning kunne som regel begynne i siste
halvdel av mai.

Nu ble det liv i alle bekker og
elver hvor tsmmeret fra vinterens
drifter hadde tsrket si noenlunde i
lunnene langs vassdtagene. Flotning
var et populart arbeide og vi hadde
lange lister med navn pi de som
ville vare med. Timebetalingen for
flotning var litt hoyere enn time-

0,50 0,45
0,3E 0,u
0,22 0,20
0,21 0,19
0,16 0,15
0,14 o,l2
o, l2 0,11

0,4t 0,36
0,30 0,24
0,19
0,17 0,16
0,14 0,12
0,11 0,10
o,og 0,08

betaling for annet dagatbeide, men
det var nok mest sporten og spenn-
ingen som tiltrakk alle <gutterr mel-
lem 18 og 70 ir.

Setlig var flotningen i de mindre
elvene populer. Selv om det var flst-
ningsdam i vassdtaget var man her
mere avhengig av frivannsforingen,
og atbeidet begynte gjerne ved 3-4
tiden om eftermiddagen nir smi-
elvene steg efter en varrn virdag.
Arbeidet varte da til rundt midnatt,
og det var en egen rar stemning ovet
dette atbeidet i de lyse virnetter.

I begynnelsen av 1930 itene
hadde Vardalsbruket mellem 30 og
40 flotningsdammer i hovedvassdrag
og bivassdrag. De smd dammene i
bivassdragene ble hovedsaklig be-

Fra Forhndet. Brulrte vl for llte damvonn, fikk vl 1666eftlndlnger I foccene og
okode pt tornrnelet.



nyttet til flotningen i vedkommende
vassdrag. De tre dammene i hoved-
vassdrag ved Veravatn, Skjakervatn
og Innsvatn ble benyttet til flotning-
en i hovedvassdragene silenge det
var nok vann i dem eller til rtsmmer-
endenr var nede i hovedlensen pi
Verdalssra.

Jeg nevnte foran at regulering av
dammene og slipping av damvann
ble koordinert ved hjelp av damtele-
fonene som hadde forbindelse direk-
te til brukskontotet pi Holmen. Nir
tsmmerenden yar kommet til Skja-
kerfossen mitte damvannet fra Stor-
lundammen og Skjekerdammen
slippes slik at vannet kom omtrent
samtidig til Skjekerfossen, og nAr
tsmmeret hadde nidd sammenlopet
mellem Inna og Helgia mitte dam-
vannet fra Inna komme til sammen-
lopet omttent samtidig som vannet
fra Skjekta og Helgia. Av erfaring
visste vi hvor lang tid damvannet
brukte fra dammene til de forskjell-
ige steder i vassdragene, men tiden
kunne variere ganske meget avhen-
gig av hvor mye <frivannr vi hadde i
elvene. Det var derfor en interessant,
men vanskelig kabal 6 fi til A gn
opp, og det hendte nok at den ikke
gjorde det og da gikk det galt.
Brukte vi for lite vann fikk vi

tsmmerbindinger i fossene og skade
pi tommeret og brukte vi for mye
vann la tsmmeret seg hoyt opp pe
alle stensrene, sadig fra Vuku og
utover, og det var slitsomt i fi det
tilvanns igien nir vannstanden sank
utovef sommeren.

Veler og tnfikk
Mangt har forandret seg siden

1930 6rene, men det som kanskje
har forandret seg mest er vei- og
trafikkforholdene.

Veiene i Helgidalen var smale og
dirlige og under telelosningen om
v6ren ufremkommelige for allslags
trafikk. Vinters tid ble HelgAdals-
veien broytet med hest oppover til
Otmoenget. Efter hvert snefall ble
veien smalere og broytekantene hoy-
ere si det skulle ikke mye vind til
fsr den fok igjen. Fra Otmoenget til
Vera ble veien ikke bro5rtet, men
Veresbyggene kjorte opp veien med
flere hester i folge pi tryger nir
fsreforholdene tillot det. Om viren
nir sneen smeltet ble den hArd-
trampete <trygveienr efter hestene
stiende igjen som en rygg midt i vei-
banen.

Om vinteren vaf det som regel
ikke broytet bilvei lengre opp enn til
Volden. Herfra var det 6 ta skiene
fatt enten man skulle til Skjaker-

Forste bll tll Vera. 19/6 1924. Nl.P.
Moen ved rattet, videre Beda Tronemo,
?, Btrte Tronsmo og Johan Getz.

dalen, Juldalen eller Vera. Det
kunne vere slitsomt mange ganger i
dirlig fsre. Rod-bli-gonn eller fio-
lett skismurning var ikke oppfunnet,
og det gikk pA parafinvoks og <att-
gletter ski. Et stykke parafinvoks si
stort som to ffrstikkesker kostet 10
erre, og var alltid med i ryggsekken
om vinteren. Enkelte gange brukte
jeg hesteskyss fra Volden oppover
dalen. Julius Kolstad var skysskar
for meg. Han hadde en liten blakk
fiording som var svart lavt giret.
Det gikk fot for fot oppover dalen,
men tiden falt aldri lang i Julius
Kolstads selskap. Han var full av
historier, men jeg kan ikke huske en
eneste som egner seg til giengivelse
pi trykk.

Biler var det ikke mange av.
Mellem Bredingsberg og Volden
kan jeg huske folgende biler: Inge-
mann Liff i Vuku hadde bil og drev
skysstrafikk. I Ostgtunnan fantes en
bil. I Volden hadde Olaf Varslot en
liten lastebil. Han skysset meg en
gang i 1931 fra Volden til Verdals-
ara. Da vi kjorte opp bakkene fra
Volden mot Byna fusket motoren og
jeg bemerket at den bare gikk pi 3
cylindre. clE ska' puss' plugga nir a
kjem pi Ara,> var Olaf Varslots
svar. Skogforvalter Moen hadde bil
og selv hadde jeg en ipen liten Fiat
model 1926.

Det som kanc{e hor forandret seg mect slden 1930.lrene er vel- og haflklfor-
holdene. Partl fr& Vereevelen over DJupdalen med DJupdalrbroen I bakgrunnen.
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Ovenfor Volden fantes sividt jeg
husker ingen bil, men skogformann
Oscar Figenschou var utstyrt med et
tungt beist av en motorsykkel. Det
var en stor Harley Davidson med to
cylindret motor. Figenschou og
motorsykkelen ble aldri gode venner.
Nir Figenschou hadde vrert innom
brukskontoret pi Holmen og hans
motorsykkel startet med et brol pi
girdsplassen, var det best A sske
dekning. Da stod grusspruten hoyt
over taket.

Bilene var primitive sammenlignet
med dagens kjaretoyet, bilgummien
var dArlig og punkteringer forekom
ofte. Sarlig plagsom var hestesko-
sommen som 16 igien overalt pA vei-
ene etter den relativt store trafikk
med hester. Pi gtund av hodets
spesielle form hadde den lett for 6
sprette opp og stikke seg inn i
dekkene. Spesielle vinterdekk eller
piggdekk fantes ikke og piggkjett-
inger var ennu ikke tatt i bruk.

AsbJom Rsstad A/S
Kontor/Verksted: Tlf. (076) 78329

Privat: Tlf. (076) 78378

Alt i  brad
og kond itorvarer

INN HERREDSBAKERIET A/S

Ilolmens Senicesenter
TIf.78040

BYGGMESTER

Oddmund Kvemmo
AUT. ENTREPRENOR

Tlf. kontor 78940 Tlf. privat 78434

Vanlige snekjettinger uten pigger ble
brukt. Disse ble fort slitt og var da
nesten verte enn ingenting. Mangen
gang har jeg sveivet i sikk-sakk pi
blankisen utover Helgidalen og dels
havnet pi gal side av veien og dels i
groften. Dette medfsrte imidlertid
ingen katastrofe fordi trafikken var
minimal og farten nodvendigvis
moderat. Det var slett ikke hver uke
man motte en annen bil pi veien.
Batteriene var ogsA svake og ble det
for mange kuldegrader var det bare
i ta hindsveiven fatt for 6 fA start
pi motoren, og fikk man ikke start,
nyttet det ikke i sbtte seg til 6 vente
for 6 fi slep av en annen bil som
passerte. Det kunne komme til i ta
noen dager.

Ja mangt har forandret seg siden
1930 irene - mye til det bedre og
noe til det verre - avhengig av fra
hvilken synsvinkel man betrakter ut-
viklingen.

VT]KU AUTO

NYE OG BRUKTE BILER

SUBARU _ FIAT

Humor og replikk-
veksling i gamle
dager
Ol'Timm6sa budde i Nord-Vera og
var skredder. Gammel-Ola Strddala
var smed. Disse to drev stadig harse-
lering og ordkloyving med hver-
andre.

En gang de var i godt lag be-
merket Gammel-Ola til Ol'Tdmm-
6sa: <Du e nu just ingen skredder,
du e nu meir som i naunstt.r
Hvoretter skredderen oyeblikkelig
kvitterte: <4. ja, du e nu heiller itj si
svart te sme, de e nu berre si mv
du e svart>.

Slik kan dst g5 med alle hydr€ulikkslangrr'
-Nar uhstlot e( uto ar dot godt I vite at v5r

KVItrtr.SER,VICE PA
NDUSIBIOIIBADET

sttr klil til a hi€lp€ deg - giern€ mens du
v9md,

vi forar ogll Suntab pumpoi kraftov€rfotingar.
armaiuror. tankQr, vanlilat og andt! hyd,luliaka
komponontet.

Tnordel'ag, 7650 VeraIaJ
TIf. (0?6) 78U13
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Nye fuglearter i Helgidalen
I de siste ti 6ra har Helgidalen

hatt bessk av noen arter som ikke
har hort til blant de vanligste fugle-
arter. Fsr kunne man bare registrere
noen fi individ av disse arter, som
mellomlandet pi hsst/virtrekket -

eller som var pi rekognosering opp-
over dalen. Men disse artene set det
ni ut som har sl6tt seg til ro, og mi
betegnes som nye arter for Helgi-
dalen.

Den ene av dem, Horndykkeren,
kom til dalen 1965. De fsrste indi-
videne ble vistnok registrert et par
6r tidligere, men da ikke hekkende.
Horndykketen er 35 cm lang og
hsrer til under familien Lappdykk.
ere. Den har en karakteristisk farve-
tegning p6 hode og hals, redet legges
i myrete smitjern med siv- og starr-
vegetasjon. Redet bygges pe vannet,
dvs. den samler start og planterester
og bygger seg et flytende rede. Nir
ungene et utklekket tar den dem pi

ryggen og svommer og dykker. Som
de fleste dykkere er ikke Horndyk-
keren noen <landfugl>, den har
fsttene festet sd langt bak pi kropp-
en at n6r den en eller annen gang
prover seg pi 6 gi litt, virker den
klosset og komisk. Men dette skulle
tydelig vise at den er tilpasset vann-
et. Nir den blir skremt, dykker den
og sYommer lenge under vann, men
til vanlig si er den lite sky, man kan
komme den pi noksi nert hold. Det
er en vakker og artig fugleart som vi
har fitt hit til dalen. Dens hekke-
omride omfatter som sagt vitmark -

og de fi vitmarker vi har oppover
dalen mi for all del vernes for frem-
tiden.

Den andre forholdsvis nye arten er
Hettemiken. Hettem6ken er kanskje
for de fleste mere kjent enn Horn-
dykkeren. Men vi har ikke hatt
denne fast hekkende fsr for to ir
siden. Denne fuglen hekker i et spe-

Av Arnstein Indahl

sielt omride rundt Ulvilla. Den er
som Horndykkeren og foretrekker
vitmark, myrer med et vann like
ved. Dette er en kolonihekkende
fugl, antallet i hver koloni varierer
meget. Hettemiken er meget lett-
kjennelig pd. sin svartbrune hette.
Redet bygger den av grove stri og
annet materiale som t.d. pinner o.l.
Den er egentlig en kystfugl, men den
er etter hvert blitt mer vanlig i se
innover landet ogsA. Dessuten et den
ikke uvanlig 6 se i lag med dens
n&re slektning, fiskemiken, nir
bonden ployer eller harver iketen
sin. Den hsret til under familien
m6ker eller laridae som det si fint
heter pi latin. Hettemiken er som
Horndykkeren en artig fugl. Den
holder som sagt til i kolonier, og nir
ungene er kommet til verden lever
de meget farefullt. Selv om de holder
seg til redet hender det ofte at kolo-
niomridet f6r uventet besok. Nir si
skjer loper ungen et stykke bort fra
redet og gjemmer seg. Nir faren et
over og ungen begynner pi veien til
sitt hjem, hender det ofte at tilbake-
veien blir den farligste for ungen.
Den har trengt seg inn pi andre
mikers omride og dette tolereres
ikke. Derfor mi mang en hette-
mikeunge bste med livet. Rivaliser-
ing er meget vanlig hos kolonihekk-
ende arter. Hettemiken er som alle
andre arter en nodvendig fugl, selv
om mange ser pi miker i det hele
som noen ugagnsfugler. Men husk
da pi at alle fuglearter mi vare
representert for at alt i naturen skal
fungere perfekt uten menneskets
innblanding.

Den neste gjesten som har vrert en
flittig giest i de senere 6r er Brus-
hanen. Brushanen et ca. 32 cm hog,
mens Brushetna er ca. 25 cm hog.
Brushanen har en meget vakker og
farverik parringsdrakt, og rundt

halsen har den en flott fiarkrans
som den vider ut nir den spiller.
Spiller ja, brushanene utfsrer et
parringsspill i likhet med tiur, orr-
hane og dobbeltbekkasin. Den har
sine spille-plasser lagt til tsrre om-
rider ute pi myrer etc. Det pistis
at ingen aY brushanene har de
samme farver i fiardrakten, mens
hunnen eller hsna har litt mef spar-
sommelige farver i firerdrakten.
Farvene hos hunnene er gribrun
med sorte hjertemonster pi ryggen,
hvit underside.

Som hos de fleste fuglearter, er
det ogsi hos denne hunnen som
velger make. Under spillet sitter
hunnene i utkanten av arenaen.
mens hannene spiller, eller sliss kan
man vel kalle det, velger hunnen ut
den hannen som fir parre seg med
henne. Hannen flyr si bort til hun-
nen og parringen foregir. Hannen
flyr si tilbake til leikplassen. Hann-
ene <dugerr nemlig ikke til noe
annet enn i parre seg med hunnen,
ruging og ungepass er hunnens opp-
gave. Si det skjer alts6 ingen par-
dannelse. I den perioden klekkingen
foregir et hunnen meget vaktsom og
sky, og bsr ikke forstyrres. Skulle du
engang fi lyst til 6 oppleve det
meget fasinerende brushanespillet
bsr du opptre varsomt og forsiktig,
det skal ingen ting til for at fuglene
flyr sin vei.

Brushanene mister sin parrings-
drakt i midten av juni og kan til for-
veksling minne om hunnen. Brus-
hanen hsrer til under familien vad-
ete. A pisti at denne fuglen hekket
nede i dalen er vel feil i si, men tar
man seg en tur til fiells vil man hvis
man er heldig treffe pi den. Men jeg
vet av steder her nede i dalen hvor
den spiller, selv om jeg ikke har
truffet pi et rede - enni.
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Ellers si varierer fuglelivet i Hel-
gidalen-Ulvilla og ned til Arameget.
Noen arter er fitallige mens andre
igjen er det motsatte. En av de arter
som er pi god vei nedover ne er som
de sikkert vet skogsfuglen, spesielt
tiuren da. Den er den honsefugl som
for oyeblikket er hardest beskattet.
Det er si mange ingredienser som
kommer ftam nir man skal vurdere
om hvem som har skylden for ned-
gangen i storfuglbestanden, men en
ting er ihvertfall sikkert, mennesket
er nok ikke helt uskyldig. Si spors
det da om tiuren - og andre skogs-
hsns tAler virt inntog i naturen, si
den okologiske balansen fortsatt hol-
des ved like, uten vir hjelp.

Jeg skulle kanskje ha tatt med et
par fuglearter til, men Canadagisa
ble omtalt i Helgidals-Nytt 1975.
Men jeg kan jo i farten nevne at det
finnes to arter av Canadagis i
Amerika, the great and the small
Canada goose. Den <store> gisa veier
ca. 5-7 kg og er den samme som vi
har her. Den andre veier ca. 2 kg og
er betydelig mindre. Denne gisa
som er her er meget tam, men vil
om noen fA 6r vare vill. Dette et i
hvertfal planen, for enkelte steder
her til lands drives det 6skyt etter
gjessene for pi den miten fi den
snarest mulig vill.

Til slutt vil jeg oppfordre deg som
har lest dette til i vere med A verne
om omrider som har betydning for
den fremtidige eksistens for naturens
innboere. Mister vi en fugl eller
dyreart vil det snart gi hardt ut over
en annen. Og en gang mi vi vel
slutte 6 hipe det beste, men heller
innse at noe mi gjores for det er for
sent. . . . . .
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Fra Johanner O. Kluken, 0saHs,
Mlnn., har vl fltt folgende mlnne-
rlrlft, som htn slrev om cln nlbo
og Yenn I sln barndomsttd pl Stor-
hohnen, Peder O. Mehlen. l(ukken
er nl 90 fu Samrnel, men folger
lnterescert med alt som c$er her I
gamlelandet.

I p"tt" rnlnnedclfit skrcv han for om-
I ng aO ir slden.

I
I

; 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IJa - de va den historia omtn Per

naar'n skul tenn paa pipa, og fortal om elgen paa same gong. Han
Per va en svrer kar aat os onga. Naar'han sat sa paa benken, og
fortalte saa va'n en heil helt i vort omdsmme. Han va elg-huntar, og
ha ei fin blank <Krag Jorgensenr som'n s&t opet vegga, og som vi fik
set fingta bort paa som gong og kjend paa. De va bsrs de, sju-du,
som skaut saa beint at elgen dat og va dau me ein gong. Og e ska sei
dre, at'n Per kun fortal baade bjon og elg historia, saa haare paa os
smaatrold nesten reist sa beint op.

Aassaa kun'n roik tobak. Fortrelinga og roikinga maat ligsom gaa si
om si, saa vi onga fik baade hor og sjaa. Og glaama gjor vi, skre sei
da, saa augan nerepaa hong utanpaa.

Men trur du it at uhelle var der ret som de va. Nesten kvar gong
han to fram pipa, saa va'a aldeles tjet baade i framenden og i bak-
enden. Og'n Per maat syg og blaas i begge ender. De va harmelig at
pipa skul slaa sre vrang nu naa historia bynt og bli saa spennanes.
Men de fik it hjolp. Pipa maat bli brugbar. De va endog tider den va
saa traassig at ei lang flis maat stikkes gjennem magan paa a, etterpaa
kun de hsres ut so de va surmelk langt ini invaala paa'n, naar'n Per
holt paa og saug paa a.

Aassaa karva'n tobak av en rull skraa tobak. Kniven skar saa fine
skiver nedover mod tomlen som saag ud som en brugt hugstab. Saa
rulla'n og plukka tobaken i handa til den va som rsktobak.

I Nu va historia og kommi saa langt at vi bynt og sjaa naa glimt taa

! elgen bort i skogen, og vi sto berre og skalv og holt pusten. De va et
|  

- - o - - -  - - - -  -  - - - - o - - '

! kritisk sieblik nu, for pipa skul tendes paa, og elgen skulde passes
I

! naar'n kom paa skudhold, aa vi va aldeles rad at'n Per vart fer sein

! -" n"". Ve" og var vart de, for de va den leihet at'n Per ha U*r." "ii I

I ::.-: ::"1 "f ir' 1: L"i1ii"l r": lt'.". Tlri -':,lt"l ?gg"l p"" i- -  
u ,  

- , ,  1 '  :  ; . '  
- - - , - , .  - - -  - J , o : - - -  r - -  

|

! hoger sia, aa de va saa uhendi naar'n sat. Han maat ligsom let paa sre i
I p"" ei si, ellers maat'n op me foten for hver gong, for aa faa de te. i
! Ataat alt de meir, brugt'n taa de der gammeldags svovelsrstikker som i
I skafte brrekte av nesten bestandi. Og va'n saa heldig at skabe ild i 

i
! a"-, saa vart de en lang periode av lugt, fsr de ble flamme. r
|  

- - - - - '  - -  - - -  - - - - - o  r - - - - - -  - '  - - o - '

I Nu bynt de endelig og bli alvor me og faa eld paa pipa, men saa va

! elgen der og, og de maat sigtes godt nu, og den ene ryrstikk efter den

I an brand inaat finger-negla hans Per og dat ne. Av og te va de en

I anstrengels for at faa den siste gnist op i pipa, men alti ferseint. Og de
L ,

i 
ble it for Krag Jorgensen dundra laus og elgen dat aldeles dau, at de 

i
I kom royk utav pipen hans Per.
I J.O.K. r I

% ALBERTSEN & DILTAN
CEMENTVAR,EFABR.IKK

7650 VERDAT

M. STORNESS
Eftf .

Knut  Enes
VUKU

Grsdem &
Dyrseth A/S

BILFORRETNING _  VERKSTED
SERVICE _  KRANBIL

SAAB SCANIA

Avdeling Verdal
Tef efon: Sentralbord 78701

BYGGMESTER

Trygve Kolstad
Tlf. 78469

VERDAL

Hyllifiellet ca. 1910.



GMLT

t\s$r{*
:is

Btldet vlrer lerer og elever ved Volden skole I 1916.
l. rekke fra v.: Ingeborg Langdal, Ruth Elnec, Anna Varclot, Ollne Bynahaug' Jorgine Kolstad' Petra Langdal og
Henrlkke Bynahaug.
2. rekke fra v.: Gudrun Hehno, Borghlld Varslot, Sofre Haugan, Slgne Lerhagen, Magna Kolstad' Sara Langdal'
Karen Langdal, Alfred Varslot og Ole J. Haugan.
3. rekke fra v.: Svene L€lrEet, Bemt Haugan, Inga BJorkhaug, Ragna Langdalr Tora Lelrset' Ella Sagvoldr OIga
Elnes og Martln Eohnen.
Bakercte rckke fra v.: Johannes Nonret, John Kulcll ? (dreng I Byna), Iver Langdal' Bemhard Vanlot' Petter
Kolstad, Petter Langdal, John Trsbak og Rudolf Langdal.

Msrtin llohnens fsrste btltur til Vera (ca. 1925). Bildet er tatt ved Djupdals-
brua, og viser f.v. Martin Holmen, Trygve Helgts og Olaf llelgfis.

17. mai feiring i Ulvilla 1931.
Foran fra venstre: Einar Holmli,
Marta Bronstad, Ingid l(iesbu
Bronstad og Magne l(iesbu. Tit hoy.
re lrrcrer Peder Brsnstad.
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Skogsarbeiderlag ca. 1920.
Foran fra v.: OIe Arstad, Tomas Hohnsberg, Gustav Sagmo, (?), og Johan
Sakshaug.

Framhaldskolen 1916, Kirkestua, Vuku.
Foran fra v.r Ingeborg Dillan (Forbord), Johanna Kvello, Trygve Okkenhaug,
Ingeborg Halseth, Gudrun Heir (Balgird)og Helga Heir (Landfald)
Bak fra v.: Iver Odin Helmo, Itrarald Ingemar Ovetmo, Ame Okkenhaug og
Einar Hohnen.

<Pi Steinkjenanman i ungdoms ir-r

Joda, de var stramme disse soldat-
ene av edel 6rgang. Det var i de
tider rundt 1920 - lenge for AG-3 og
batteldressen var oppfunnet - den
tid soldater var soldater. En skikke-
lig soldat m6tte ha blanke knapper i
vipenkjolen for 6 f6 jentehjerter til 6
sl6 over i galopp. Og med <krageren>
ved foten yerrr- var de klar til 5 for-
svare fedrelandet.

s.H.

De stramme soldatene er fra venstre
Ole Akran, Arne Leirset, Paul HeI-
den og Jon Grunnmo.
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I vestre enden av det over 6 km2
store Veresvatnet, like ved gdrden
Tronsmoen begynner HelgAa sin
eventyrlige vandring fra fiellgrenda
:y'era og nedover mot fiorden. En
strekning pi 60-70 km, og med et
fall pi bortimot 400 m.

For en stor del av bygdas be-
folkning er Helgia en ganske al-
minnelig elv som flyter stille og
fredelig fra Brattisen og nedover,

HETGAA
EN VARIERT NATURPERLE

Av Lasse Johnson

avbrutt bare av et par fossefall som
bryter forstyrrendg inn i elvens van-
lige rytme. Men noen fi vet ogsi noe
mer: De vet at ovenfor Brattisen og
innover Forlandet finnes alle varia-
sjoner i fossefall, stille lun, farlige
stryk, steilbratte bl6berg, kilometer-
lange skoglier med stor gammelskog,
en misunnelsesverdig flora og fauna,
og ikke minst finnes minnesmerker
fra forgjegne dager, vesentlige eller

uvesentlige, det fir bli opp til hver
enkelt iaktaker 6 vurdere. For den
som har hatt gleden ay L folge
Helgdas vandring fra Veragrenda og
ned til bebyggelsen i awe Helg6-
dalen finnes det ingen tvil: Dette er
natur! Dette er storslagen norsk
natur.

Det er selvsagt helt umulig a
beskrive de inntrykk og r,i:n sinns-
stemning som kommer over en som
f6r anledning til selv 6 oppleve dete
eventyr, dette skuespill av natur og
naturkrefter som gjennom irtusener
har gjort sitt til 6 forme landskapet
slik vi ser det i dag.

Optimister som vi er gjor vi likevel
et forssk pi en vandring i lag med
Helgia en vakker sensommerdag:
Like nedenfor Tronsmoen finnet vi
det som i daglig tale kalles for
Tronsmo-oset, og som er den egent-
lige begynnelse til Helgia. Ikke langt
nedenfor kommer vi til Bomlunet. et
stort lun i elva som gjennom tidene
har vrert til mye bry for tsmmer-
floterne. Her m6tte det utlegges
tsmmerbommer fsr flotingen begyn-
te, for 6 hindre tsmmeret i 6 gi inn
i alle viker og krinkelkroker, og mye
ay tsmmeret mitte ogsd til sist
trekkes ut av lunet ved hjelp ay
bommer og robiter. Litt lenger nede
finner vi Beverlunet, ogsi et ganske
stort lun, og som navnet tilsier har
det her vart tilhold av bever. (1850-
60 ira). Noe lenger nede ligger Sag-
stellingsvika. Sagstellinger var vel
egentlig en slags rampe som var
oppbygget av tsmmerstokker og be-
regnet for skur av tsmmer for hind.
Stokken ble lagt opp pe sagstelling-
ene, og skuren foregikk ved hjelp av
en langvedsag som ble betjent av to
mann, hvor den ene sto under stok-
ken og dro nedover, mens den andre
sto ovenfor og dro oppover. Dette

,',.:|; t'tjr':"!,

Storlundammen fungerte ogsi som bro over elven helt hem til 1960-irrene.



25

var et svert tungt og framfor alt
moysommelig arbeid, men planker
og bord ble det.

PA vir vandring har vi allerede
passert smibruket Ronningen, en
vakker plass med sin egen historie,
og som vi hiper 6 komme n€rrnere
tilbake til i en senere utgave av
Helgidals-Nytt.

Omsider kommer vi til Storlun-
dammen, i dag en nedlagt og delvis
demontert flotningsdam. Men <ruin-
ene> stir der fremdeles og minner
oss om det skuespill som foregikk
hver vir nir titusener av tsmmer-
stokker skulle slippes igjennom, etter
at de pi forhind var samlet i en
bom ovenfor dammen. Dette tsm-
merslippet var delvis imotesett med
spenning og nysgjerrighet, og det var
som regel oppmott en del tilskuere
bAde fra nabolaget og fra bygda for-
owig. Storlundammen fungerte ogsi
i den tid, forovrig helt frem til 1960
6rene, som bro (veg) over elven.
Smal riktig nok, og med skarp kurve
bide ved inn- og utkjoring, men
frem kom de for det meste.

Straks vi forlater Storlundammen
er vi nede i Litl-lunet, egentlig bare
en tilhenger i svre del av Stodunet,
som ligger der i all sin prakt. Pd
vest-siden av Storlunet finner vi
Storlunvollen, et lite fortidsminne
om seterdrift, kuraut og kubjeller,
myriader av insekter, hardt slit og
friskt liv i herlige sommerkvelder.
Storlunet forbindes vel i dag forst og
fremst med girden med samme navn
som ligger pi ostsiden av lunet, og
som fremdeles har en snev av
svundne tidets kultur, hvor det ennu
forekommer ekte seter-rsmme og
hjemmelaget fiellsmor. Og hvis du
pi din rastlsse vandring tar deg tid
til 6 stikke innom kan du fA en av-
slappende samtale over en kruttsterk
kaffekopp, om fiell og natur, om vilt
og fisk, om jakt og fangst, ja kort
sagt om alt du mAtte snske A kon'
vefsere om. Her kan du saktens lure
pi om begepet stress egentlig fore-
kommer.

Men vAr vandring i dag tilsier at
vi mA videre. Like nedenfor Stor-

lunet er vi ved Storaurehola, et litt
dypere parti i HelgAa hvor mang en
storaure giennom tidene har mittet
forlate sitt vAte elem€nt til fordel for
sine etterstrebere.

Fra Tronsmo-oset og ned til Stor-
lunet har Helgia beveget seg i vest-
nordvestlig retning. Fra Storlunet og
videre blir retningen mer pi nord,
og vi finner her FlAtjonnbekken som
kommer fra Flitjonna, nordost for
Storlunet. Herfra er det ikke lang
veg ned til Holmlunet, et pent og
stille lun like ved Holmlunhsa. Nav-
net Holmlunhsa, eller rettere sagt
Hoa, betegner en noe hoyere 6s i
terrenget. Holmlunet og Holmlun-
hsa har Torbindelse med Tverr6-
holmen, en slags inngang til denne
historiske boplass. Og like nedenfor
mster vi ogsi Tverria der den for-
ener seg med Helgia. Over TverrAa,
like fsr denne renner ut i Helgia er
der et spenn (provisorisk hengebro)
laget av to forholdsvis tynne virer
med nedhengere og langsgiende
raier av tre som hviler pA sikalte
sliperter. Dette spennet er vel egent-
lig oppsatt for 6 avhjelpe flsterne
med i komme over Tverria under
tsmmerflstningen, men det var ogsi
et meget viktig forbindelsesledd pi
forskjellige andre omrAder, f.eks. pi.
turer innover Tverridalen. Storbekk-

dalen og videre mot Skjekerdalen.
Der Tverr6a renner ut i helgAa

gior sistnevnte rett vinkel og fort-
setter siden i vestlig retning. Like
nedenfor Tverriens utlop kommer vi
til et nytt spenn, Bikkjefoss-spennet.
Denne broen er bygget like ovenfor
Bikkjefossen (lokalnavnet er Bikkje-
fitta) pi grunn av at her var elven
pi sitt smaleste. Det var nok ingen
som tenkte pi at her vaf det ogse
ganske nifst 6 gi over, med fosse-
duren og skumsproyten like under.
Dette spennet hadde kun til hensikt
6 holde forbindelsen mellom nordsi-
og sorsikarene under tsmmerflst-
ningen.

Partiet nedenfor Bikkjefossen har
navnet Dauberga. En kan selvsagt
filosofere over opprinnelsen til et
slikt navn, og vil sansynligvis komme
til forskjellige konklusjoner. Terren-
get virker kanskje noe daudt, hvor
elven bryter seg Yeg med smie stryk,
smie lun og smde fosser, noe som
hverken er stryk, lun eller fosser,
men noe midt i millom, og fremfor
alt noe spesielt. Eller kanskje navnet
Dauberga har en mer historisk bak-
grunn? Vi vet at det en gang under
tsmmerfloting her var en ved navn
Kristian som ble tatt av elven og fort
videre utover fossen nedenfor, som
den dag i dag kalles for Kristian-

\t\i

$*N s - - *
Blk\iefoss-spennet. Det var nok Ingen som tenkte pi at her var det ganske nfrt i gt
over, med focsedurcn og skumrpreyten llke under.
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fossen. Vedkommende ble senere
funnet igjen i hslen under fossen, en
svart dyp hol som i dag gir under
navnet Kristianhslen. Bare et lite
stryk forbinder Kristianhslen med
Svensklunet, et ganske stort og djupt
lun som ender i noen kvasse stryk
for vannmasene kaster seg utfor den
hoye og imponerende Svensklun-
fossen. Tar vi en snartur fra Svensk-
lunet og nordover kommer vi til Fly-
seteren. Husene er forfalne, men de
er der fremdeles og taler sitt tydelige
sprik om gamle dagers kultur og
levesett. Her var det forovrig Henry
Oliver Rinnan og en del av hans
medhjelpere ble overmannet etter
frigjoringen i 1945.

Pi sydsiden av Svensklunet, Iike
ved utlopet er det en gammel liten
tsmmerkoie. Detter er en flsterkoie
som fremdeles er inntakt og som for
det meste i dag benyttes av sports-
fiskerne nir styggvreret blir for vold-
somt. Nedenfor Svensklunfossen har
vi Bekkalunfossen og videre Bekka-
lunet. Her kommer Jupdalsbekken
ned og her finner vi gamle stein-
kister og steinkar, forbygninger som
i sin tid ble gjort for 6 lette tommer-
stokkens vandring nedover elven.
Dette er gamle byggverk som er
mesterlig utfsrt med minimale hjel-
pemidler og for dirlig betaling, men
det er minnesmerker som vil bli st6-
ende i mange hundre, kanskje tusen
ir. Her nede har vi ogsi Aurehola.
Dette var, og er ogsi i dag et yndet
sted for sportsfiskeren, selv om
stsrrelsen pi fisken ikke ef den
samme som den en gang var. Her
har vi igjen et spenn over elven, og
videre nedover har vi Svartlunet.
Storsteinlunet, Storbekklunet og
Hommelbergsteinene. Storparten av
de navnene som her forekommer er
sikkert for det meste navn som er
pilagt av tommerflsterne giennom
tidene. Det var jo de som hadde
mest bry med alle disse fosser, stryk
og lun under sitt arbeid med tsm-
merstokken om vilren. Men det er
gode og betegnende navn som vil bli
stiende i alle tider. Partiet pi nord-
siden av elven fra Bekkalunet og

nedover mot Fagerlifossene kalles
for Hommelberga. Dette er et vilt og
uveisomt terreng der det er vanskelig
6 finne feste for menneskefoten. Det
er steilbratte berg med enkelte klsf-
ter og hyller i mellom, hvor skog og
annen vegetasjon har klort seg fast.
Her har det i lange tider vert tilhold
av et kongesrnpat som 6r om annet
har fsdd frem en eller kanskje to
kyllinger, og dermed gjort sitt for i
bevare arten. Det er et fasinerende
syn nir du en blank sommerdag kan
se orneparet sveve pi rolige vinger
hoyt oppe mellom skyene. Inn under
Hommelberga er det ogsi en be-
metkelsesverdig flora hvor det fore-
kommer ganske unike planter som
kanskje ingen vet hvorledes de er
kommet dit. Et omride her blir da
ogsi betegnende nok kalt for Plante-
hagen.

Vi kommer nu til Litlbekklunet.
og like nedenfor til svre Fagerli-
fossen som munner ut i Litl-lunet,
som igjen forener seg med nedre
Fagerlifossen. Etter at vi moysomme-
lig har passert Hommelberga og
Fagedifossene er vi omsider kommet
ned til Fagerlivollen. Hva navnet
kommer av vet kanskje ingen. Det
har vel neppe noen gang vert seter-

voll her, til det er terrenget for
ublidt. Men her er en liten gronn
voll like ved elven for terrenget igjen
reiser seg steilbratt oppover mot
Fagerlifiellet. Her pi vollen stir en
liten tommerkoie, og hvis vi gransker
riktig noye vil vi finne kulehull bide
i taket og i vindusspfossene pi ost-
siden. Det var het at resten aY
Rinnanbanden mitte kapitulere i
1945.

Like nedenfor koia er det en snau-
glenne fra elva og oppover mot

fiellet. Dette kommer av at det 6rlig-
6rs gir snoras her fra toppen av

fiellet, og som tar med seg alt som
er av vegetasjon. Dette partiet blir i
daglig tale kalt for Glenna. Hadde vi
bare hatt nok med tid skulle vi si
gjerne tatt en tur opp til toppen av
Fagerlifiellet. Her hadde vi i sd fall
funnet kanskje Verdalens vakreste
utsikt. I klarvar kan en herfra se
langt ut over Trondheimsfiorden, og
mot sst innfanges de svare fiell-
formasjoner p.i svensk side, si som
Steuker, Minnshogarna, Sukker-
toppen, Anjanskutan og enda flere.

Men et slikt sidesprang vil nok ta
for mye tid si vi beveger oss i noen
hundre meter langs med Fagerli
lunet, hvor terrenget er no€ blidere

:::4,xki
,"s
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Dauberga.
Terrenget virker kanskje noe daudt. Elven bryter seg veg med smie lun og smie fosser,

men terrenget har noe spesielt over seg.



Kristianfossen med Kristianhslen under.

og vi kan tillate oss 6 slappe litt av.
Vi passerer her Almlia, og her kan
vi beskue kjempestore Almetrer som
pd et eller annet vis har kommet hit
og funnet rotfeste og livsvilkir. Pi
ytterenden av lunet kommer vi til et
nytt spenn over elva. Dette spennet
er ganske langt, men til gjengjeld
flyter elva her stille og rolig og
hoyden er heller ikke sA avskrekk-
ende. Etter 6 ha passert et lite stryk
kommer vi til svre Kloftitfoss, og
etter nok et stryk er vi ved nedre
Kloftitfossen, og like etterpi i Klsf-
titfosslunet. Pri vir videre vandring
passeres Kvass-strokken, et brutalt
stryk med kvasse stener og berg-
nabber, og vi er snart fremme ved
Stortsmmernesset, og hvor det i tid-
ligere tider var stor gammelskog, og
hvor ungskogen i dag har tatt over.
Her er det ogsi en gammel tommer-
koie som er si noenlunde bevart.
Nedenfor Stortsmmernesset ligger
Kringlitlunet, et svert dypt og svart
lun hvor stromningene gir i alle
retninger. Nedenfor der igjen er
Kvernstrokken, hvor Kvernbekken
loper ut, og vi er straks nede i Lang-
lunet. Som navnet sier er dette et
noe langt lun, og det ender i noen
kvasse stryk far det ger oyer i
Bratt6slunet. Her har det i gamle

dager vert fergested for i holde for-
bindelsen med Veragrenda. herfra
fortsetter elva i litt roligere stryk
nedover. Vi kommer forbi gamle
Brattisbrua, en hengebru pi den
gamle Veresveien, og som i dag
knapt er farbar for fotgjengere.
Noen hundre meter lenger nede er vi
ved Thomashola, og videre har vi
Kroklunet og Grythola, hvor det i
dag er en permanent bru som for-
binder Helg6dalen med Veragrenda.

Pi vir lange vandring langs Helg-
ia er vi omsider kommet til be-

Den E0 m heye Svensklunfossen er et
imponerende syn.

Nedre Fagerlifossen med Hommelberga
innenfor.

byggelsen i ovre Helgidalen, og som
tidligere nevnt fortsetter Helgia sin
rolige vandring mot fiorden. Hvor
lang tid vi har brukt? Det er ikke
godt 6 svare p6, det spors hvor mye
du vil ha igjen for turen. Sikkert
kunne de fleste ha gjort en slik tur i
lapet av en lang dag, men vi vil tro,
og ogsi anbefale, at du tar med deg
fiellteltet, soyeposen og godt med
proviant, slik at du kan foreta en
overnatting eller to om det skulle
vise seg i vare nodvendig.

TAKK FOR TUREN

A/S V4RDATSBRUKET
VUKU

KIARFOR
HEI,E FAIVilLIEN finner De hos

o4.o flerdal fllo^ulahturlonetning
Telefon 7E457

Hommelberga



HELGADAL I.L.'s PRISVINNERE 1977

Sturla Green med Innsatspokalen.

Einar Holmli med Fotballavdellngens
erespris.

,:"i
^Alf Akervold med Skiavdellngens erespris.
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Helged al idrettslag

DRIFTSMT 'd'77
Sportslig sett vart 1977 et godt ir

for Helgidal idrettslag. Fra enkelte
hold var nok forventningene til vire
beste langrennslopere skrudd noksi
hogt, og kanskje var det litt skuffelse
ute og gikk enkelte ganger. Men nir
vi etterpi tar et tilbakeblikk pi de
resultatene som ble oppnidd i se-
songen, mi vi ha all grunn til i gi
vire lopere en velfortjent honnor for

To av dem som giorde det best i ski-
sporet sesongen 1977, Snone Green (t.v.)
og Sturla Green.

innsatsen. Vi skal ogsi vrere klar
over at de som topper listene i krets-
sammenheng ikke er amatstet i
samme grad som v6re. De som er
ansatt i Forsvaret og kan trene to
ganger daglig i arbeidstida har en
stor fordel framfor vilre lopere, som
legger all si trening til fritida. Men
en annen ting er: Hva er egentlig
milet med idretten? Massemediene
gtrot alt de kan for A skape et glans-
bilde av eliteidrettsutoveren. noe som
er en av de viktigste Arsakene til at
en del av disse narmest er blitt
menneskevrak i ung alder. Det

Av Johannec Ovemo

kunne nok vart en tanke at det av
og til vart opplyst at ogsi de som
ender litt lenger ned pi listen kan
ha like stot glede og utbytte av sin
idrett. Topp-plasseringene fsrer ofte
til ekstra press og stress.

En honnsr ogsi til vdre yngre
lopere for god innsats i sesongen
som gikk. Det er alltid en egen for-
noyelse 6 betrakte den innsatsvilje og
idrettsglede de smi konkurrentene
legger for dagen.

En velfortjent honnsr ogsi til Rolf
Stene og hans <stalb. Tredjeplassen
pi sluttabellen i 4.-divisjon har vi all
mulig grunn til i vrere tilfreds med,
spesielt da pA bakgrunn av de man-
ge skadene blant mannskapet. Men
som Stene sa pi et spillermote i
hsst: Det er ikke langt mellom topp

Men ogcri rgammelkarener folgte godt
opp, her representert ved Olev Sagvold.
For 30 ir siden, i 1947 , vant han IIervoI-
rennet, i ir fsrte connen Steln familte.
tradlsjonen vldere ved i viso alle kon.
kurrentene ryggen.

og botn, og nir neste sesong braker
Ios, nyttet det ikke 6 flyte pi 6rets
resultater. Selv om det denne se-
songen gikk bra med den lille rstall-
en> vi har, ville det sikkert vert en
fordel med noen flere spillere 6 rutte
med. Men ogsi her mi en finne en
balansegang mellom snsket om et
best mulig resultat og onsket om 6
ha et tilbud til de ungdomimene som
er fra Helgidalen.

I de yngste klassene i fotball har
oppmennene med Per-Leif Eklo i
spissen lagt ned en kollosal innsats.
Resultatene pi banen har ogsi vart
gode. Grunnen til at Helgidal i.l.
tok pi seg ansvaret for disse lagene
var for det ene snsket om A gi de
unge utover bygda mulighet til i
lare fotball, for det andre, og dette
er en viktig faktor: Vi hadde folk
som var villige til 6, ta pL seg arbei-
det med guttene.

Pr. i dag kan en si at friidretts-
gruppa skaper et konkurransetilbud
for skiloperne pi sommers tid. En
gang i framtida vil vi kanskje fi
utsvere som satser pi friidrett, men
det er ikke tilfelle ennu.

Det gledeligste ved friidrettsgrup-
pa er den fine oppslutningen om
terrenglopskarusellen. Gruppa har
klart A skape et godt miljo omkring
disse arrangementene.

Nir det gjelder treningsopplegget
mi vi kunne si at vi er pi rett veg.
Det er gledelig at de som har tatt A
og B-kurs 96r sA helhjertet inn for
trenerjobbene. Blant skitrenerne vil
jeg her spesielt fremheve Inge Ny-
moen, som har den rette interesse og
entusiasme til denne oppgayen, og
har lagt ned et svert godt arbeid.
Lagets treningstilbud til skiloperne
bsr absolutt vare brukbart nu. Ogsi
innen guttefotballen har vi i vinter
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finnes folk som er sA uhederlige.
Et rslag under beltestedetr fikk vi

ogsi etter irets Veresfestival da en
anonym telefonoppringning skapte
de stote overskrifter i tTrsnder-
Avisar. Nir en vet hva som er hen-
sikten m6d Veresfestivalen, er det
synd at folk som ikke engang viger
6 sti fram med fullt navn skal fi
kaste skitt b6de pi fiellgenda Vera
og arrangorene av festivalen. For-
uten i gi inntekter til lagets drift er

Veresfestivalen et PR-tiltak for fiell-
grenda Vera - vi skal forsske 6 vise
folk hva grenda har 6 by pi bAde av
natur og kultur. Tulipan-epoken bst
snarest glemmes, den skapte et kun-
stig og svert feilaktig bilde av Vera.
Under Veresfestivalen prover vi i
vise litt av dagliglivet slik det i reali-
teten artet seg i fiellgrenda fsr i
tida. Det var nok ingen dans pi
roser, men samtidig skapte det
mennesker med livsvisdom som en

To av vire mest trofaste medlemmer av
arrangorstaben, Alf Akervold (t.v.) og
Egtl Grcen.

folk som tar seg av treninga og slik
avlaster oppmennene en god del.

Men HelgAdal i.l. driver med ad-
skillig mer enn aktiv idrett, og jeg

vil her dvele med noen av mine
nhjertebarnr i si mAte.

Lordagsturen under Veresfestival-
en, som i ir gikk til GrsnAs gamle
lappleger, ble en stor suksess idet
mer enn et halvt hundre deltagere
ble med pi turen. Vi skal i fsrste
rekke takke Per Ward og Reidar
Prestmo for at turen ble si inter-
essant som den ble, men ogsi andre
giorde sitt, bl.a. Emil Strom fra Kall
og Sverre Leirset. Like fsr dette
bladet gir i trykken har vi fitt hsre
at tyver har vert pi ferde i GrsnAs
nu i hsst. Det er trist at det skal

Noen av deltagerne samlet foran skogkoia fra 1935 som senere ble husvere for

Torkildsenfamllien.
Fra v.: Sixten Karlsson (formann i Kalls Hembygdsfiirening)r Johs. Overmo, Reidar

Prestmo, Sverre Leirset og Emil Stremr KaIl.

sjelden finner i tettbygde strok. Vera
er som sagt ei {ellgrend, et stykke
utkant-Norge, og i videste forstand
kan en si at Veresfestivalen er et
ledd i en langsiktig distriktsut-
bygging: Det folk kjenner blir de
glade i - og det en er glad i vil en
Yerne om. Vi hiper at Veresfesti-
valen skal vere med og gi deltagerne
kjennskap til og respekt for grenda
Vera slik den er. Under den fsr
nevnte <Tulipan-epokenr ble veres-
byggene et offer for usaklige og sen-
sasjonshysteriske pressefolk, og det
ser ut til at en ikke kan vente seg
noe annet heller av enkelte fra den
kanten. Men heldigvis finnes det da
unntak, de journalistene som var til
stede og dekket festivalen gikk noy-Fra Grsnis lappleger. Reidar Prestmo orlenterer.
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Pi toppen av Murvola 2. oktobet 1977.

aktig til verks og laget korrekte
reportasjer omkring det som fore-
gikk.

Friidrettsformann Severin Lille-
gird var <far> for ideen om en fottur
til Murvola. Han hadde gitt og sett
pi denne fielltoppen hele sitt liv
uten 6 ha vart dit enda, og han
syntes det kunne vare riktig at turen
ble arrangert slik at ogsi andre som
hadde lyst kunne bli med dit. Den 2.
oktober bar det s6 i veg, og det viste
seg at mange snsket 6 sli folge opp-
over til Murvola, i alt ble 32 per-
soner med. Og det ble en trivelig

Den eldste og de to yngsto deltagerne i
Murvol-turen fotografert pi Mehlen etter
at turen var vel overstitt. 76-ifige Ing"ar
Lelnet sammen med 6.irige Tor Inge og
3-ririge Ingvild Leirset. Sistnevnte gjenn-
omferte turen tilmodlg pri pappa As-
bjerns rygg, mens bror Tor Inge gtkk pi
egne beln hele veien.

tur. Litt sns mstte oss da vi kom til
Sjettholet, men det var stodigt og
fint it 96, og samtlige deltagere
gjennomforte marsjen i fin form.

I lopet av 6ret har Helgidal id-
rettslag hatt en god del kontakter
over Kjolen, og hyggelig er det. I
forbindelse med Veresfestivalen
hadde vi bessk av medlemmer av
Kalls Hembygdsftirening, en kontakt
vi bsr forsske i holde oppe ogsi i
framtida. I forbindelse med Kultur-
utvekslingen Verdal/Are fikk vi be-
ssk av J. Ahlsens Spelmannslag og
Vdstra Jimtlands Folkdansgille, som
opptrddte i pausen under en fotball-
kamp pi Elneshogda. Videre hadde
yngresavdelingen besok av to lille-
puttlag fra OPE Ostersund i for-
bindelse med deres opphold pi Ver-
dalssra i august.

Teatergruppa fikk tilskudd ay

Kulturmidlene, og har anskaffet seg
et forsterkeranlegg. Men gruppa har
fremdeles for lite utstyr til i drive
teatervirksomhet av noe omfang. De
pdmitive forholdene har imidlertid
ogsi sine positive sider, man blir
nsdt til i bruke fantasien og ta alt
med godt humsr.

Utover etterjulsvintercn 1977 arc-
angerte Helgidal i.l. sammen med
Fritidskontoret pi Qra noen fritids-
kvelder for ungdom i Volden skole.
Interessen for dette tiltaket var ikke
s6 svrert stor blant ungdommene i
Helgidalen, og en mi vel ta det som
et tegn pi at de har tilbud nok like-
vel. Det var da planer om i fi til
b6de ei visegruppe og err fotoklubb,
men hele prosjektet strandet pn
manglende interesse hos de unge
selv.

N6r det gjelder Tin-prosjektet si
har det i hvert fall kommet godt i
gang. Det gamle huset er jevnet med
jorden og det nye stir ferdig blind-
tsmret i grusgruva pi Modal. Milet
er i fi det ferdig til Santhans i
1978.

Dette var en del personlige be-
traktninger om iret som gikk. Re-
sultater og annet som de fleste av
<Helgddals-Nyttr's lesere kjenner til
fra fff, er ikke tatt med her.

Vil til slutt fd snske alle med-
lemmer i Helgidal idrettslag en
riktig God Jul og et nytt godt id-
retts6r 1978.

En pust i bakken under rlvinga av gammelhuset pi Tinsvollen. Fra v. Alf Akervold,
Ilivard Elnes og Ola Berg.
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VERDALSSLEKT MED ANER
FRA GUDBRANDSDALEN

Kirkebskenes innflyttings og_ ut-

flyttingslister forteller at det ogsi for
i tiden var stor flytting av folk.lands-
del til landsdel.

Dette at folk flyttet pi seg, hadde
mange irsaker, men en md vel
kunne ttu at det var hipet om en
bedre levemite for seg og sine, som i
de fleste tilfeller var hovedirsaken til
at man brot opp fra sitt miljo og
flyttet til andre landsdeler.

Verdal, og Innherredsbygdene for-
wrig, var da som ni kornbygder,
der kornet var irvist. Enkelte indu-
striforetak, som blant annet berg-
verksdrift, og senere ogsri skogsdrift,
gjorde sitt til at folk fra andre lands-
deler fant veien hit.

Nedenfor skal vi fortelle om en
slik innflytterfamilie som i 6ret 1845
flyttet fra Lom i Gudbrandsdalen, til
Langdal lille oppe i Nordkloyva her i
Verdal. Kirkeboka for Lom preste-
gjeld i Gudbrandsdal forteller:

<Arne Lilleodegird, 50 6r, hans
kone Anne Hansdatter, 45 6r, ssn-

Arne Olsen Langledet f. pi Langlette t
SHnk 1796. Dode pi Langdal ltlle 1E79.
I Yerdal ble han kalt Arnt Langdal.

Av Svein Haugan

nene Niels, f. 31. mai 1830, og
Hans, f. 6. desembet 1822, med
kone Anne Larsdatter, flyttet til
Verdal fra Lom 22. jani 1845.)
(Lom kirkebok 1837-1863, foI.556,
nr. 11-15.)
Kirkeboka for Verdal gir de

samme opplysninger, .men gir i til-
legg opplysning om at kona til Hans
var 23 l/2 ilr gammel. Forovrig er
det en liten uoverensstemmelse med
hensyn til alder pi Anne Hansdatter.

Denne Atne Lilleadegird vi her
horer om, kjopte Langdal lille av
Tore Sivertsen Flyum for 300 riks-
daler. Skjotet er fra august 1845' I
Verdal ble Arne i hele ettertiden
kalt Arnt Langdal.

Arnt Langdal ble fodt pi girden
Langleite i Skjek 1796, og ble dopt
17. april samme 6r. Foreldra var Ole
Arnesen Langledet og hustru Anne
Larsdatter. Han ble gift 31. august
1821 med Anne Hansdatter Skam-
ser, oppgitt til i vare 45 ir i 1845,
og skulle siledes vnre fsdt i 1800,
men kirkeboka for Lom oppgir at
hun er dapt 25. desember 1798, sA
her er det alts6 en unoyaktighet ute
og gir. Hun var datter av Hans
Larsen Skamser og hustru Thoro
Chrisensdatter. Ved giftermilet er
Arnt oppfort som <snekker og sol-
dat>.

Familien busette seg som fsr for-
talt pi Langdal lille. En kan jo fun-
dere pi hvordan de har fitt vite at
denne g6rden var ledig. Men noe
kommunikasjon har det sikkert vert,
og det et fortalt at det var en predi-
kant som reiste bygdemillom, som
hadde fortalt Arnt at girden i Ver-
dal var til salgs. Ellers er det lite vi
vet om disse menneskene den fsrste
tiden i Verdal. Han rgammel Petter
VAllar hadde snakka om da Gud-
brandsdslene kom flyttende De

Hans Amtsen Langdal med hustru Mali
og to barn.

hadde ei seng pi ei vogn, og noe
huskerid oppi -.

Senere kan vi folge dem i Verdals-
boka. Girden de kom til. hadde i
mange 6r vert drevet som under-
bruk, forst under Grunnan og senere
under Lundskin. I fuet 1723 heter
det at langdal lille 16 ode, og at det
neppe kunne holdes t hest, 2 kyr, 2
ungnaut og 6 sauer pi girden. Ved
et skifte i 1763 er registrert 2 hester,
1 ku og 2 kalver. Vi finner ingen
oppgaYe over krstterhold i Arnts
fsrste 6r pi Langdal lille, men i
1865 er det registrert t hest, 5 kyr,
12 sauer og 6 geiter. Dette er en
mangedobling av krotterholdet som
er registrert tidligere. Det samme
forholdet ftnner vi nir det gjelder
utsed ogs6.

Det ser ut som om familien fra
Gudbrandsdalen har klart seg bra i
Verdal, men noen skir i gleden var
det ogsi her, som andre stedet.

Den eldste s6nnen. Hans. ble fodt
i 1822. Da var foreldra husmanns-
folk und6r Skamser i Skjik. Altsi
hos svigerfaren til Arnt. Hans ble
gift med Anne Larsdatter som oven-
for fortalt. Dette ekteskapet ble bide
kortvarig og ttagisk. Anne Lars-
datter Langdal fsdte fire dsdfsdte
barn i tiden 1846 til 1851. Siste
barnet ble fsdt 8. januar 1851, og
ble gtavlagt 18. januar. Anne Lars-
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Nils Arntsen Leirset f. pi Ltlleodegrflrd I
Lom 1E30. Dode pi Leirset 1910.

datter dsde selv noen dager senere,
den 24. januar, og ble stedt til hvile
sammen med barnet ved Vuku kir-
kegdrd den 7. februar 1851.

I 6ret 1853 blir si Hans gift igjen.
Denne gangen med den 20 irige
Mali Andosdatter Leirset, f. 1833.
Bryllupet sto den 9. august, og for-
lovere var parets foreldre.

Arnt og Anne hadde en ssnn Ole
som dsde ung. Han er begravet i
Lom.

Nils, i kirkeboka Niels, den yngste
sonnen, ble fsdt pi Lilleodegdrd i
Lom 1830. Foreldra hadde kjopt

Nlls Arntsen Lcirset og hustru Ingeborg.

denne girden Lret for, og satt med
den til de solgte den 2. juni 1845, da
de reiste til Verdal.

Nils ble gift med ei ssster av oven-
nevnte Mali, Ingeborg Andosdatter
kirset. f. 1838.

Anne Nilsdatter Leirset f. 1E56, dede
1929. Hun ledet Yolden misjonsforening
i 54 ir.

Hans tok over Langdal lille etter
faren. Nils kom til Leirset og ble
driver der. Begge hadde mange barn
og stor slekt etter seg. De som er
interessert i hvem disse er kan sl6
opp i Verdalsboka under Greensetta.

Arne Leirset med huspostillen som var
med i flyttelasset fra Lom.

Gamle Arnt Langdal, pioneren fra
Gudbrandsdalen, dode pi Langdal
lille 1879. Da hadde han bodd i sin
nye heimbygd Verdal i 34 ir. Arnt
var en gudfryktig mann som ble be-
traktet som Haugianer. Han startet
Volden misjonsforening i 6ret 1875.
En ssnnedatter, Anne Nilsdatter
Leirset, fortsatte dette arbeidet og
var lagets formann i 54 ir, til hun
d,ad,e i 1929.

VERDAL

K O M M U N E

ONSKER ALLE LESERE
AV HELGADALS.ITYTT

OG INAIBYGGER}IE FOR OVRIG
EN RIKIIG GOD JT'L
OG ET GODT ITYTTAR
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Den fsrste flyktningen ?
Under siste krig var Kjesbua en

viktig stasjon pn flyktningerutene
over til Sverige. Flere av disse tran-
sportene er tidligete omtalt i bsker,
bl.a. i Asbjorn Oksendals tOPera-
sjon Oleanderr. Det var serlig Johan
Moan som var los for flyktningene
fram til Kjesbua, og Arnt Kjesbu
sotget for at de fant veien over til
HelgAdalen. En episode som sYnes A
vrere mindre kjent, utsPant seg si
tidlig som den fsrste krigsv6ren,
lenge for Moan kom inn i bildet.
Det dreide seg den gangelr om en
tysk desertor som oPPholdt seg i
Verdalen i ca. en mined cg som tro'
lig var den fsrste flyktningen som
kom seg over til Sverige Pi ruta
Leksdalen - Kjesbua - Helgidalen -

Vera.
Han kom til <Ner-Hofstadr en

sondag, trolig var det siste sondagen
i mai. Kad Herrmann, som den
gangen var 10 ir, forteller at de satt
og spiste middag. Det var mange til
bords, og pi menyen stod ferikAl. Ei
kusine av Karl, Ingebjorg JssAs Tor-
vik, var evakuert til girden sammen
med svigermor si, barna og foreldra
sine. Mannen hennes var i utenriks-
fart og kom ikke heim for etter
krigen. Ingebjorg Torvik snakka
godt tysk etter studieopphold i tysk-
land.

Som sagt, det var trangt rundt
bordet, men likevel ble tyskeren'
<bedt bortitr. Han takka og sa at
det var for galt at han som var en
fiende og djevel skulle bli vist slik
vennlighet.

Fsr han satte seg til bords var han
ute i kjokkengangen og tomte Pa-
tronene fra mauseren og satte den
fra seg ved vedkassa. Tyskeren ble
verende pi Hofstad utover etter-
middagen, og ptaten gikk livlig ved
hjelp av tolken, fru Torvik.

Han fortalte at han hette Hans
Schulze og at han hadde rsmt

Tekrt og foto: Per Brcmtrd

sammen med to andre. Han PAstod
at han hadde rsmt fordi far hans
hadde blitt skutt Pi Steinkjer da
han nekta i henrette noen engelske
krigsfanger der.

Denne forklaringa bsr en vel ta
med ei klype salt, vi skal seinere
hsre at han opererer med en annen
versjon. Herrmann forteller videre at
utpi kvelden forlot tyskeren Hofstad,
og at det var en eller annen som
fulgte ham et stykke Pi vegen. M6-
let vaf sjolsagt Sverige, og Herr-
mannfamilien regna ikke med i fi
se ham mer,

Fsr han hom til Kjesbua hadde
han vart innom Jon Grindberg og
Bjorgan. Det var Ole Bjorgan som
loste tyskeren over til Skavdalen og
Kjesbuvatnet. I Kjesbua ble flykt-
ningen i ca. ei uke, og her oppga

Den tyske desertsren pi trappa l Kieg-
bue. Dessverre har fotografen rskalpertr
ham. Dette er trollg det eneste blldet
som ftrmee av tvskeren-

han et annet navn: Cad Heidemann.
Tyskeren fikk en del sivile kler i

Kjesbua, men han hadde visstnok
f6tt noe pi de tidligere stoppested-
ene og.

Krigsutstyret, som bestod av uni-
form, hjelm, patronbelter og mauser,
ville han senke i Kjesbuvatnet, men
karene pi g6rden fikk overtalt ham
til i la dette vare. Restet av dette
utstyret har gksistert i Kjesbua helt
fram til idag, og mauseren er i alle
fall intakt.

Tyskeren sa at han var fra Berlin,
men at han var vant med girds-
arbeid fra girden til onkelen. Dette
fikk han bevise i ptaksis, i Kjesbua
var han, bl.a. med pi 6 plukke stein
og sette poteter. Jeg husker at mor-
far, Arnt Kjesbu, hadde moro av 6
fortelle om hvordan tyskeren demon-
stterte potetsetting pi g6rdsplassen i
Kjesbua.

Nazistyret og Hitler satte han ikke
hoyt, og han demonstrerte dette ved
i illudere halshogging samtidig med
at han sa Hitlers navn. Nit tYske
militarfly sveipte over Kjesbuvatnet,
demonstrerte han nedskyting ved
hjelp av girdsredskap han hadde for
handa!

Tyskeren viste seg 6 vare svrert
musikalsk, og han hadde en flott
sangstemme. I Kjesbua hadde de
sveivegrammofon og mange Plater,
og tyskeren larte fort mange av
melodiene.

Etter ca. ei uke dukka tyskeren
opp pA Hofstad igjen. Karl Herr-
mann fortellet at de hadde problem-
er med A kjenne ham igjen med det
samme. Det var jo noksi stor over-
gang fra den tyske uniformen til den
romslige vadmelsbuksa og sixpence-
lua som han ni hadde Pi segl

Tyskeren ble vatende pi Hofstad
til langt ut i juni. Han var med Pi
alt slags arbeid pi gArden, bl.a. var
han med i fioset og melka. Fsr de
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andre hadde stitt opp kunne de
hore sangen hans, bl.a. sang han
den tids store slager <Bel Amin. Han
hadde ogsi lert mange sanger ay
g$esbos grammofon>. Om kvelden
var tyskeren og Karl ofte nede i
Lundselva og fiska, og de to ble
svert si gode venner, til tross for
den store aldersforskjellen.

Karl Herrman forteller at de var
spent pi hvordan det ville gi nir far
hans, Kristian Herrmann, kom
heim. Herrmann senior var ofFrser,
motte pi Hvalsmoen ved krigsut-
bruddet og deltok i tilbaketoget
giennom Gudbrandsdalen til Andals-
nes. Tyskeren gruet seg ogsi. Han
regna med at en ofFrser ville mislike
og se med forakt pi en desertff. Det
er mulig dette var tilfelle og, men
Hermann ga det ikke til kjenne.

I hele denne perioden tok tyskeren
turer over til Kjesbua med jevne
mellomrom, men til slutt kom den
aller siste turen. Arnt Kjesbu loste
ham over til Helgidalen. Her kom
han omsider til Kleppen, dette mitte
vare i slutten av juni 1940.

Mogne (ieabu, fotografert med deler av
det tyske krtgsutctyret.

Thomas Kleppen forteller at tysk-
eren li over ei natt i Kleppen, men
han var urolig og redd og prata hele
tida om i komnie seg over grensa.
Her sa han at han var tysk flyger,
hadde hoppa ut fra et brennende fly
over Namsos eller Steinkjer.

Thomas Kleppen hadde vansker
med i forstd ham, men han skjonte
at han ville over til Sverige. Det var
jo ingen tyske tropper i Vera pi den
tida, si veien var fri. Det eneste han
n6 hadde igien av krigsutstget, var
en stor nattkikkert. Kleppen skulle
fi denne hvis han loste ham over
grensa. Kleppen utfsrte oppdraget,
men ga tyskeren likevel 20 kr. for
kikkerten.

Og dette er det siste vi vet om

denne tyske desertoren. Mye er u-
klart. Hva var hans rette navn?
Hans Schulze, Carl Heidemann, eller
var begge falske? Hvorfor deserterte
han? Var han en vanlig soldat eller
var han tysk flyger? Hvordan gikk
det med ham? Det er vanskelig i
finne svar pi disse sporsmila. Han
hadde sagt til folka pd Hofstad at
han skulle komme pr. motorsykkel
og besoke dem nir krigen var slutt,
men de har ingen ting hort fra ham.

Med de forholdsvis gode forhold
som hersket mellom Sverige og Tysk-
land pi dette tidspunkt av krigen, er
det vel sannsynlig at han ble ut-
levert. Hvis dette skjedde, er det
ikke vanskelig 6 tenke seg hvilken
straff som venta en desertsr.

Nybygg og rcparasjoner
utfsres hurtig og fagmessig

TORRIORNGRANDE
BYGGMESTER

Tlf.78142 - VERDAL

Elektrisk installasjon
Salg av app arater og utstyr

W NoRD-TRoNDETAc E-vERK
aK4A, ^ ^ _ ,  A v d . V E R D A L
ry Tff.78lrl2

AVDELINGER OVER HELE FYLKET

Distriktets dekklager

Salg

Service
VERDAL
Tlf. 78208

L
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Anna Bjorgan kommer i ftn
mot mil i irets lfenolrenn.

Hva sier si ektemannen om at
kona satser si hardt pi idretten?
- Jon: Jeg synes det er morsomt at
hun hevder seg si godt, og jeg
beundrer henne for at hun klarer
dette hardkjoret. Hun sparer seg
heller ikke i arbeidet pi girden, og
treninga kommer alltid pi kvelds-
tid. I sommer har vi bygd nytt fios,
og dette har medfsrt mye ekstra
arbeid ogsi for henne. Men hun er
en bestemt dame, og nir hun hat
satt seg et mil gir hun seg aldri.

Til slutt vil vi da fi snske Anna
lykke til i sesongen som kommer,
og slutte oss til hennes hoYeste
snske for tiden:

At det mi bli sns.

stil

MID IYN
Pi grunn av at det avstemningssystem vi hadde for var noksi tungvlnt,
ble det i ir nedsatt en egenjury tlt i kare rArets idrettsutsverr.
Og juryens enstemmige dom var ANNA BIORGAN.

Vi gratulerer!

Hun kom som et friskt pust inn
blant langrennseliten siste sesong.
Frafar aY var hun knapt nok kjent
innen skikretser utenfor Verdal,
men de resultatene hun oppnidde
bl.a. i NM, gjorde at hun med ett
ble med i <Stall Kjell> her i Nord-
Trondelag Skikrets.

Anna er fodt den 24. mai 1950 i
Osen med Nordmeland som pike-
navn. Hun kom til Bjorgan i Leir6-
dalen i april1974.

Si over til Helgidals-Nytt's inter-
vju:

Nir begynte du 5 drive idrett?
- Jeg deltok litt i terrenglop i jente-
klassen, jeg har visst et par medal-
jer fra KM fra den tiden. Men jeg
trev ingen organisert trening.

Kom du inn i langrennsmiljoet
straks du kom til Leiridalen?
- Nei, i grunnen ikke. Jeg har alltid
likt e holde meg i form, og da
treningsloypa til leiridalingene gikk
like forbi girden her, ble det til at
jeg tok skiturer nri og da. Jeg
husker det fsrste skirennet jeg var
med i her, det var et klubbrenn i
Leir6dalen. Treningsgrunnlaget var
si som si, men motet var til stede
og jeg gikk hardere enn jeg hadde
godt av. Da bestemte jeg meg for 6
slutte 6 royke.

Nir begynte du for alvor 6 satse pd
skitrening?
- Sommeren 1975 trente jeg en del,
men system over det ble det forst
sommeren 1976.

Hvilken prestasjon anser du som
din beste hittil?
- Det mi vel vrere loPene under

NM i 1977, der jeg ble nr. 13 pd
km i Rsros og nr. 12 pd 2O km
Vang.

Hvor mye trener du ni?
- Akkurat nii trener jeg alle dager i
uka, eller ca. lO-12 timer. 2 ganger
i uka blir det intervalltrening, rest-
en langkjoring og styrketrening for
armer og rygg.

Hva er milet for denne sesongen?
- Det er i fotbedre resultatene.
spesielt i komme enda hoyere opp
pi premielisten under NM.

Du er med i <Stall Kjell>. Hvordan
liker du dette opplegget?
- For det fsrste heter det ikke
lenger <Stall Kjell>, det er jo si
mange meninger ute og gir om
dette. Ndr det gjelder Kjell Halvor-
son, si har jeg stor respekt for
han. Jeg tror han vet hva han
driver med, og nir han er med som
leder gir han helhjertet inn for
oppgaven og sparer seg ikke. Hittil
har nok de nordtrsnderske loperne
fitt liten lederhjelp under de storre
konkurransene i forhold til andre,
f.eks. Sor-Ttandelag, som har sat-
set langt mer pi den fronten.

Synes du at du har hatt utbytte av
idretten?
- Ja absolutt. Jeg har mott mange
mennesker og reist til steder jeg
trolig ikke har besskt ellers. Dess-
uten synes jeg det er morsomt 6
konkurrere.

Vil du anbefale ungdommen e
drive idrett?
- Ja, men en md selv velge hvilket
nivi en skal satse p6. Toppidrett er
knallhardt og krever mye.

.;':1 1
::.::,
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En beretning fra Helgidalen
ca. 1890

Oswald Klukken. fsdt i Osakis 1905. besskte sine foreldres
heimbygd sommeren 1977. Han gav da <Helgidals-Nyttr denne beret-
ningen, nedskrevet etter hukommelsen. Stykket er oversatt til norsk av
Johs. Overmo.

Denne historien ble fortalt av min far, Ole J. Klukken, som var
innblandet i et arbeidsuhell som hendte i Norge omkring 1890 i den
fredfylte dalen hvor han vokste opp.

Verdalselva hadde gitt over sine bredder i dette omridet. Den gdr
fra svenskegrensa til Trondheimsfiorden ved Verdalssra. Denne elva
kunne skifte fra i vere bare en liten bekk somme tider av 6ret til en
rasende strsm av vann i vidoysinga. Spesielt der elva gikk i kroker,
forirsaket ismassene ofte oversvommelser som kunne odelegge b6de
veier og bygninger langs elvelopet. Av den grunn ble det et evig
prosjekt 6 bygge for elvemelene med steinmurer for 6 holde elva p6
plass.

Min far arbeidet sammen med en del andre menn om et slikt
prosjekt. En del av arbeidet besto i ii sprenge ut fiell fra en bratt
fiellskrent et stykke fra elva. Ndr de sprengte, raste steinene nedover
bergskrenten og ble liggende under der. Steinene ble sd lesset pi et
drag og kjort med hest ned til elvemelen. Min far's eneste verktoy var
et tungt stilspett, som han brukte til 6 lsse steinene. Det var en risi-
kabel jobb, for han visste ikke om den grunnen han sto pi var fast
eller kunne skli ut. I dette tilfellet hadde han ikke undersskt om-
hyggelig nok, og mens han holdt pi 6 spette ut en stein, skle hele
hammeren han sto pi ut og rutsjet utover berget.

Far fortalte at han befant seg midt i steinmassene, og han husket at
han hadde sett steiner som rullet pd begge sider av seg nedover berget.
Mindre steiner og torv for over hodet pi han. Arbeidskameratene sig
hva som hendte, men kunne ingenting gjore for 6 hjelpe far. Da
ljomen av skredet tok slutt, ble det helt stilt ved fiellsiden.

Min far kom seg pi bena, og han la straks merke til det kraftige
spettet sitt. det var boyd til en halvmine og hadde flere merker etter
skarpe steinkanter. Bare ett eneste av disse slagene av stein ville ha
knust far, hvis han var blitt truffet.

Han kikket opp pe bergskrenten og sig kameratene sine sti der
oppe. Ansiktene deres var bleke som laken. Med unntak av noen smi
skrubbsdr var min far kommet helt uskadd fra uhellet. Kameratene
kom nedover til far, og de kunne ikke tro det de sig. At han hadde
sluppet fra denne farten med bare noen skrubbsir, var mer enn noen
kunne fatte. De foreslo at han skulle bli p6 plassen dagen ut, men han
skulle vere fri 6 arbeide mer den dagen. De ville vare sikker pi at
han ikke hadde fitt noen indre lesjoner.

Min far tvilte aldri pi hvem som hadde beskyttet ham den dagen.

Nedskrevet av hans ssnn

Oswald Klukken, Osakls, Mtnn. U.S.A.

Slik ble sauen
vasket

I gamle dager var det vanlig 6
vaske sauene fsr de ble klippet.
Dette var et sent og moysommelig
arbeid, og som oftest var det kvinn-
folka som hadde denne jobben. Det
ble fult vann i store kar som tok
100-200 liter, sauene ble loftet opp i
karet og vasker. Dette var ogsi et
noks6 tungt arbeide, og vaskerne ble
som oftest vite til skinnet.

Nrir vaskinga var unnagjort var
vaskevannet narmest en svart laug
av sauelort. Denne laugen mente
mange hadde en helbredende virk-
ning, srerlig da mot leddgikt. Det
fortelles at det var enkelte som tok
seg en dykkert i <laugen> etter at
vaskingen var unnagijort. Det for-
telles ingen ting om virkningen'av
badet. men hvem vet.

De gamle dagers
befordringsmiddel

Hva Indherreds-Posten skrev i
1875 fra Levanger:
Med det af Grosserer Meyer an-
skaffede Landeveislokomobil forlot
24de juni, under usadvanlig Sam-
menstimlen af Tilskuere, Provetur.

Forsoget synes at give Forhaab-
ning om, at Lokomotivet heldig vil
lsse den Opgave, som stilles til dets
Trrekkeevne, ligesom det under en
dyktig Forer, lader sig med Lethed
manovrere p6 almindelig Chausse.

Til de til Lokomotivet koblede 2de
Lastevogne fandt henved 100 Mene-
sker Plaads. Lokomotivpiben lod, og
man dampede afsted under Jubel og
Hurra udover Setersmyrene og ned
Mulelien. En Mil frem og tilbage
medtog 3 Timers Tid, hvorunder
stoppedes et Par Ganger for at fulde
Vand. foruden for Veifarendes
Skvld.
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Mitt fsrste mote med Gestapo
AV MIN DAGBOK FOR 1943

Av Ole J. Haugan

I februar ble jeg telegrafisk innkalt til et mste i Oslo. Det var et
meglingsmote mellom Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og Norsk
Arbeidsgiverforening. Vi var to Nord-Trsndere som reiste til dette
motet, foruten meg var det Andreas Sandnesmo fra Snisa.

Jeg syklet ned til Verdalsora og satte inn sykkelen hos en frem-

tredende NS-mann. Det var enda flere timer til toget skulle 96, sd jeg

ble innbudt av verten pi kaffe, og blev her forestilt for en for meg.

ukjent mann. Han kalte seg Jenshus, senere en av Rinnanbandens
kjente menn. Etter kaffen ble jeg budt pd skjenk, men jeg sa som sant

var at jeg kunne ikke nyte alkohol nir jeg skulle reise med toget. Det

vart allikevel til at jeg tok en dram i lag med dem. Jeg var veldig
forsiktig, for jeg forsto med en gang at jeg satt overfor en angiver.
Etter hvert ble mine erverdige kamerater overstadig beruset, og den
fremmede spurte meg om jeg sto tilsluttet NS. <Neb, svarte husverten,
<han Haugan er en god venn av NS' Hadde jeg visst det den gang jeg

skrev meg, det jeg vet nu, hadde jeg aldri skrevet meg. Jeg hadde f6tt
gjort mye mer for NS hvis jeg hadde stitt utenfor>. Jeg var i mitt

innerste meget takknemlig for at verten tok meg i forsvar, si jeg var
fri 5 svare pi dette. Jenshus spurte meg da om det fantes illegale
organisasjoner i Helgidalen. <Neir, sa jeg, <det er ingen andre
organisasjoner i Helg6dalen enn Skog- og Land>. <Nei>, sa verten,
<Helgidalingene er greie folk, det, men distriktslegen lurer jeg p6>, sa
han. <Nei>, sa jeg, <det tror jeg ikke noe pi. Han har behandlet meg
flere ganger for et maveonde, og han har aldri nevnt Tyskerne eller NS
med ett eneste ord>, sa jeg. <Nei, det kan godt hende>, sa verten. Jeg
ble allikevel litt rystet der jeg satt, jeg hadde illegale forbindelser med
doktor Hegbom.

Da stemningen var pi topp, sa Jenshus til meg at han var grense-
politi, og at han gay seg ut for Jossing flere ganger. Da det lei si langt
at jeg mitte bryte opp for i ni toget, skulle verten og Jenshus folge
meg pd stasjonen. Uheldigvis for Jenshus gikk han overende p6 trappa
og slo seg kraftig. Verten og jeg m6tte trekke han til sengs. Det var
med et lite gufs i meg at jeg reiste til Oslo. Jeg forsto nu at mistanken
blant nazistene mot gode Nordmenn var der for alvor.

Ja da var det
sommer da

FRA GAMLE SKRIFTER AR 1910

Nordenfields var sommeren 1910
slik at gamle folk kunne ikke minn-
es. Unge folk fir nok fortelle sine
barnebarn om det iret da de kunne
springe tsrrskodd over Gaula og
Orkla, da Lerfossene 16 torre og
bjorka sto gul i august. Kleggsom-
meren 1910 da man i verste sol-
steken midt pi dagen forfulgt av
1000 klegg og blindinget i 27 l/2
grad Celsius slet seg frem over ende-
lose myrer, mot iser i det {erne
hvor man fant bare sand i gamle og
sikre. men nL tarte bekkeleier.

Vi sier med Alf Provsen: <Det var
da det og itte n6.>

Red. anm.

Brobygging
i gamle dager

Hva Innherreds Folkeblad skrev i
r94t.
Av Trondhjems Adressecontors Ef-
terretninger for 21. august 1840:
<Med oppforelsen af broen over Ver-
dalselven gaar det saa raskt, at det
for almindelige folk nresten er fabel-
aktig. Den har vart under arbeide i
omtrent 3 maaneder og er nu farbar
for fodgjrengere, og vil inden kort
tid vare fuldfrerdig. Det er et skjont
og storartet arbeide, en af de stsrste
broer i landet og afgiver et stort
bevis paa hvor langt vi ogsaa her til
lands er gaaet fremad i brobyggings-
kunsten.>
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Ein tenirings mote med

arbeidslivet for 50 ir siden

Viren 1927. Gro er ferdig med folkeskolen og skal nu 96 for
presten. Hun har lyst til 6 gi videre pi skole, men penger til det finnst
ikkje. Tida er slik at den beste hjelp ho kan gie foreldra er 6 ta seg
arbeid.

Ho skal konfirmeras til hausten, og da skal det vera ny kjole, kipe
og sko, og det koster penger. Tre ting har ho bestemt seg for 6 lrere
denne sommeren: Det er i melke kuer, yste ost og spille gitar. Med
hjelp fra far og eit lite hefte som heter Gitarskolen klarer ho nu 6
spille <Aftensolen smiler>.

3. juni. Gro er 14 5r gammel. I dag skal ho ut i arbeid for fsrste
gang. Mor folger henne eit stykke pi veien, seier farvel og ha det bra.
Gro har ein alminnelig kjole pi seg, og under armen brerer ho eit lite
knytte med eit par klesplagg.

Ho kjem fram til girden ved kveldstid. Her skal ho hjelpe til med
alt forefallende arbeid. Dei som driv gdrden er eldre mennesker, og dei
er nu i fioset og melker. Gro tar ein oppvask av kopper for noen kjem
inn, for mor har sagt til henne at ho ikkje skal vente pn 6 bli bedt om
alt, men sji kva som skal gierast. Kona blir svrert glad for det som er
gjort, og snsker Gro velkommen. Girdsfolket er snille og hyggelege og
trugne sliten. Arbeid og slit blir det ogsd for Gro. Ho hjelper til med
husstell, fiosstell og utearbeid. Drive buskapen til skogs og somtid
gjete. Melke kuer og geiter, yste ost samt oppvask og gulwask. Er
svart trstt ndr kvelden kjem, men etter 6 ha fitt mat er ho like god.
Det er lange dager og tungvint pd alle mdter. Atte timers dag er ennu
ikkje oppfunnet. Vann mi beres bdde til fios og kjokken, og stive og
tunge klrer m6 vaskes for hand. Treskinga om hausten tok lang tid, da
vart det arbeidet til langt pi natt. Og vart det ei lita stund ledig
lordag etter nonstid, si var det sporsmil om Gro ville bli med pd
l6ven, for da skulle det skjeres hakk av halmen. Etterpi var det
kveldsstellet i fioset, separere melka, og det beste tilslutt: Eta god
kjernemelksgrot med smorauge i. 56 oppvask og endeleg i seng.

Men Gro trives, og er glad for 6 fd lere 6 arbeide, sjol om det er
tungt. A sette krav og truge med streik er heldigvis ikkje oppfunnet
for henne. Litt fri blir det dei dagene ho er til konfirmantundervisning.
Det gir rutebil, men Gro gir, for ho har ikkje penger til billett. Er
tilbake pi girden om kvelden sd ho henter heim kuene og hjelper til
med kveldsstellet. Ho er ung, og da gdr alt bra.

Sommeren er snart slutt, og som lsnn for strevet har ho fdtt god
mat samt kjole og kipe. Av mor og far har ho fitt stromper og sko.

Antrekket er pent den dagen ho stir konfirmant i Vuku kyrkje.

Fjellset,'23/II 1977

Gustava Lein

Langnes
og

Bakkan

BLIKKENSLAGER OG
VENTILASJON

Tefefon 78478 - Verdal

I

I

Dyrstad -
RANUM

ALT MED GOD TONE

VERDAL A/S
liordgt. Verdal, Tlf . (076) 78473

ELAS A/S
Tridvarcartikler

VERDAL. TLF. 7866I

MINSAAS
MASKIN

Telefon: Pr ivat 78331

Kontor/Verksted 78597
Mobi l telefon 01 1 /53046

VERDAL

L
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i . l .
Styrer og komiteer

innen Helgildal for driftsiret L978
HOVEDSTYRE:
Formann: Johannes Overmo
Nestformann: Bjarne Haugan
Sekretar: Tore Holmli
Kasserer: Aud Sissel Green
Styremedlem: Egil Green
Varamenn: Sigbjom Ottermo, Grete

Ward, Arnold Kjesbu

SKISTYRE:
(valgt pi halv-Arsmstet)
Formann: Asmund Leirset
Nestformann: Jon Berg
Sekreter: Grete Ward
Kasserer: Tor Bjartan
Styremedlem: Hivard Elnes
Varamenn: Magnus Julnes, Gunn-

hild l.eirset, Stein Sagvold
Oppmann ski: Egil Green
kypesjef: Magnar Bakken

FOTBALLSIYRE:
Formann: Oddvar Lyng
Nestformann: John Olav Indahl
Sekretar: Per-Leif Eklo
Kasserer: Jon Overmo
Styremedlem: Sturla Green
Varamenn: Brynjar Aksnes, Ketil

Sagvold, Bjarne Haugan

Oppmenn:
A: Jon Overmo
B: Jon Berg
Junior: Morten Ottermo
Gutter: Alf Ward
Smigutter: Erling Rygg og Asbjorn

Leirset
Lilleputt: Sturla Skrove

FRIIDRETTSSTYRE
Formann: Gunnhild Leirset
Nestformann: Alf Julnes
Sekretar: Magner Haugan
Kasserer: Per Sverre Green
Styremedlem: Magnat Bakken
Varamenn: Stein Sagvold, Leif

SvartAs, Odd Bjartan

KOMITEER:

Ilenolkomlte:

Egil Green, formann
Magne Bengtson, Bjorn Skoknes
Varamenn: Asbjorn Leirset, Odd

Bjartan

Vfirlonk-konlte:
Johs. Overmo, formann
Bjorn Skoknes, Per Leirset
Varamenn: Pil Holmli, Magnar

Bakken

Verecfestlvalkomlte:
Jon Overmo. formann
Brynjar Aksnes, Alf Akervold,

Gunnar Grunnmo. Johs. Overmo
Varamenn: Torgeir Bakken, Kjell

Bjartan
Loypesjef: Bernhatd Olsen

Underholdnlngckomlte :
Lasse Johnson sen.. formann
Jorunn Green, Tor Green
Revisorer: Ivar Bjartan, Kjell Bjartan
Valgkomite: Pil Holmli, formann
Per Leirset. Asmund Leirset

Awige komiteer/tillitsverv vil bli
oppnevnt av hovedstyret i henhold til
fullmakt fra irsmstet.

VERDALINGEN
FOR AR 1947

Henrik Holmen var den forste
hopploper i Verdalen som ikke
brukte stav. Folk var veldig impo-
nert over en slik dumdristighet. For
hadde hopploperne en lang stav.

Holmen reiste til Amerika for ca.
80 6r siden.

Det var flere gode langrennslop-
ere. I et skirenn i Vinne kom det en
fremmedkar og slo nestemann med
mange minutter. Den hogreiste,
senesterke karen som gikk forbi
bygdekarene i loypa viste seg 6 vere
den unge skogforvalteren pi Ver-
dalsbruket. Morten Moen fra Oster-

dalen. Og om kvelden var det stor
fest p6 Qha, med musikk av Indahl
og Arnt Holmen og tale av lrerer
Olsen.

Fjellheim, den l5/ll 1976

Ingvald Tronsmo, Vera

Ststt vire
annonsorer

Glassmester

Tff. 78346
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VART BESTE SPARETILBUD
SPARING MED SKATTEFRADRAG ER VART BESTE

SPARETILBUD TIL  DEG:

Skatten reduseres med 35% av sparebelopet.
Maks  sparebe lop  k r .4000, -  i k l .2  og  k r .2000, -  i k l .  1 .
Hoyeste rente for tiden 6% p.a.
Dette gir en effektiv rente f ra 15 1 l4o/o
|. l26 yo p.a. al t  et ter bindingst iden. (10 dr t i l  4 6r).
Faste kundeforhold gir fordeler som f .eks. boligl6n og
forbrukslin.
Har du rAd til i la vare?

Siste frist for 6 tegne kontrakt som gir fradrag dette dr er 31112-77.
Er du interessert, noe vi hAper du er, ber vi deg komme innom.

Med hilsen

gJerdal Spcrr"banh
F i l i a l :  ORMELEN

- Stille! Huent er det egentlig
sorn har d,et siste ordet her, D(J
eller d.in MOR!

MAT.RABATTEN A/S MED SINE 504 HYLLEMETER VELFYLTE MED
FRISKE NYE VARER FRA KJENTE LEVERANDORER, STAR IDAG
FRAM SOM EN TOPP MO-DERNE BUTIKK PA ORMELEN I VERDAL.
FLERE OG FLERE KUNDER INNSER FORDELER VED A GJORE
SINE INNKJC'P I  MAT.RABATTEN A/A.

De laveste matpriser

Gaveartikler
i
MESSING
KERAMIKK
TREVARER
SMIJERN
TEKSTILER
GARN
HOBBYARTIKLER

YMY
VI UTFORER ALT I STALKONSTRT]KSJOI\TER

HAR DE BYGGEPLA}TER FOR
INDUSTRI ELLER LAGERBYGG KONTAKT OSS

YEBDAT
ilA'KTNYEBK'TED A. '

VERDAL
Tlf. (076) 79367
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GODT UTVALG I BYGGEVARER
VI GIR MEGET GODE KJOKKEN-; BAD- OG
TILBUD PA DORER, GARDEROBEINTERIOR
VINDUER OG PLATER TIL MEGET GUNSTIGE PRISER

H/ulet og uh/ulet
I AttE DIIAENSJONER

A/S TRONES BRUK
V;ERDAL. Tlf .  076 '  78 100

eIt last

VISBORG AUTO
AUTORISERT BILVERKSTED

St<oDAo
TEXACO
Bensin og o l je

v

Innehaver l. Bengtsen
Tefefon 70629 - Bankgiro 4440.06.00225

SALG SERVICE

FORHANDLER

^-t

V E R A
ER VERDALS FERIEPARADIS

Velkommen t i l  oss
Overnatt ing hytteut leie

Servering

Sveet Gjestgiveri
Vera - Tlf . (076) 70174

Vi produserer og monterer elementer i spenn- og slakk-
armert betong: soyler, bjelker, fasadeelementer' tak-

elementer, dekkeelementer, broelementer - og spesial '
elementer etter opPdrag.

JERN BAN ESVILLER- FER DIG BETONG

Vi prosjekterer og leverer ledig opPsatt over grunnmur/

fundament: Stsndad LN typehall / Industrlbygg /

lagefialler / Forretnlngsbygg / Skoler / Idr€ttshaller /

Svrmmehaller / Broerog kalanlegg.

\ /-
EI
Y

I ratLcil mcl Qtlnltlc

Spcaabctonj A.S, H.6.lott ot

Vctt//nltlc Sr.nnb.,ost A.S,

Hncil

IIoRDENF EtDSt(E
sPEllllBEfollc A.S-
Boks 7, 7651 Verdal
Telelon 076 78 40t

illnrmfttttttr

DISTRIKTSKONTOR I VERDAL:
ORMELEN BOKS 2OE VERDAI,

Apent 8.30 - 16.00 Iardag 9.00 - 12'30
Telefon: (076)78994

GDF..aP""P*s;,t1F"r,,1*il!P,#s
fIInmffiffimffiffi
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I

I
sKlloil HAR lg1 | vi teverer premier
B M\ FoRAq! | ,0,"t;H,ff$r;ent
.*€t{soilui-ilA | ^vD GULL'MEDA'DEL,NGEN.f.ft sEGUr
'ffiffi( 

Wr'rr;,;'"irffi*f: I codt utvars
li W'"1 

'i '|':;ii::i::{,";,f",1!:f; 
I i dagligvarer

,, "%ffi I ,, ,::#;':{#:i I Popular grill- og

f qk q,tfi'ti,i#rii'fris I rerskvareavdelins
I lffii I S- taset. Det er her duflir I
l / ff i  skitom'produktene. I vt ATNoNSERER: HVER TTRSDAG

- r  ;#/  
G |  -*r ,  I  rNNH' FoLKEBLAD,'MW - lW ffH:' ,H8::

1\F | 
-it l* TTRoNDER-AV|SA

|s

Sk'om-endaengrunnr ' ihandre" 'oy 
I  Rvd. Matsentret

I
I\IYBYGG RESTAURERING
Fra \ieller til Ioft - inn og utvendig,

vi hjelper deg med alt du trenger:

O Grove byggevarer o Kjokken- og
o Jern og stel baderomsinnredning
o Beleggsvarer - Tepper o Verktay og redskap
o Maling og beis O Jernvarer

Bessk vire utstillinger
ALT PA ETT STED

ASPELIN-VERDAL A/S

H

E

Tlf .  076/78 590



NA ER DET JUt
Og her finnes alt innen

HOS
YEFAI

R a d i o - T V - M u s i k k
Elektrisk

Uerdal
radiosctuicea/s

Foto - FiIm

KOMMISJONAR NORSK TIPPING A/S

Frukt - Tobakk
Tidsskrifter m.m.

Khsel Waade
FRUKT & TOBAKK

Sport - Sportsartikler

KTELL NORUM
SPORT

KIrcr

BUKSEBAREN A/S

Barneklrcr

URD'S BARXEKLEN

GaYe-
artikler

v -1;1t
GAVEBODEN

Leketoy

UET{il
LEKESTUA

VEFA

SENGEUTSTYR

Sengeutstyr

GOD JUt OG GODT I\IYTTAR
f L ,

I f \  t

'  P ' ^ '


