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PAA KULSLIVOTDEN
Httor tritselig er det i,kke her i,mellem d,i,sse Fjelil
Saalangt som Oiet rnkker se den same iuune Held
De staar nu d sin Sommerdragt skjanclt kled,te so men Brud
Og Sommersolens Purpurd,ragt, sit Tuppe breder ud,.

Jes triues goilt bland,t haie Fjeld, der luften er s(ru ren
Ibland,t de mange Kildeueld som sprud,ler under Sten
Saa naturskjonilt et Maleri man skjelden treffer paa
Som naar rnan gaar paa Fjeld,esti, og lad,er Ai,et gag.

Saa ljernt lra Bygdens Larm og Stai, ja Sorger og Besuer
Sau fri, og frei,ilig Tanken floi til bdde fjern og n@r
Saamangt et Minde skjandt og kiert fra Baind,oms

suund,ne Tid,
For Aiet tred,er ganske nurt, som Morgensolen bliil.

Faruel nu da lcjere Fjeld som, letter Tanken tung
De som d,er bor jeg ansker Helil, gammel saauel sonx ung
Det uere slcal min starste Lgst at gjeste dette Sted
Tlzi iler mit Hjerte og mit Bryst lor allti,ng find,er Freit.

PEDER O. MIEHLEN
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4. irgang av Helgirdals-Nytt.
Nytt stoff om gammelt og nytt.
Opplag: 1500 eksemplarer.

Pris: Kr. 10,-.

Helgidals-Nytt, for karakteri-
sert som ein ukjent spe villvekst,
er i ferd med fl bli eit ti. de mest
etablerte etablissement i bogda,
med solid rotfeste, friske b1ad,
rosende omtale og irviss vekst.

Skull det kanskje vflrri pfl tide
med litte kritikk ? Sjolkritikk ?

Avisa e hovedsakelig bra, de
mi vi ha lov te 6, sei. men alt bra
kan bli ber. Avisa ha sikkert
vsrti ber om meir arbe ha vsrti
lagt ned. Men det bli ei priorite-
ringssak for redaksjonen, som
driv med s6, mykkji anna bflde
innan idrettslage og elles.

En gong i blant hi vi pi folel-
sen at vi arbe for isolert, vi
skuill ha fett me fleir, gjort
Helgidals-Nytt te Helgidalin-
gan's avis, der aill kuinn ha lufta
meiningan sin. Men dessverre s5,
e det altfor mang som e si redd
for fr skriv - det mi di itj vflrr&,
kara og kvinnfolk!

Hensikten med HelgAdals-Nytt
e 6, spre glede, itj vrede. Men nErr
vi ska skriv om hendelsa ifrh fsr
i ti'n og ifriL nuti'n, s6, e vi nodt
te i gi fortelling'an <kjott og
blod>>, og da MA vi ha med navn.
Hvis itj vi gjar det, fir itj for-
telling'an nlin historisk verdi. Og
Helgidals-Nytt vill ha blitt
stygg-torr, nesten som 6 lesa
Telefonkatalogen.

Men at vi nevne navn pi per-
sona, det betyr da itj det simm6,
som at vi <henge ut>> dem eller
harselere med dam! Tvert imot!

Ein positiv ting m6, vi navn,
som hi skjedd sida sist Helgi-

dals-Nytt kom ut: Verdal Histo-
rielag hi kommi i sving igjen. Vi
hALpe Historielaget vil komm ut
med ein publikasjon igjen, som
ligne Arboka de ga ut fsr. Den
va interessant!

Og da hipe vi i kuinn sam-
arbe. HelgS.dals-Nytt ska slettes
itj bli nin konkurrent 6t Histo-
rielaget, vi ska heller hjolpast frt.
Helgfldals-Nytt kan bli Historie-
lagets forlenga arm oppover
Helg6.dalen. For vi trur at ogs&
Helgfldals-Nytt i den form avisa
nu hi, bsr ha ein hensikt i 6,ra
som kjem. Det e meir enn nok
5. skriv om. Sjol om vi hi hylli
oss te det reint lokale for strek-
ninga Vuku-Vera, si hi vi fer
krrart i,r som hi gAtt ffltt fleir og
fleir tips og ide'a om emna som
skuill ha varti behandla. Det e
tida og kapasiteten som sett
grensa for kor mykji vi kan fir
med, itj tilgangen pi stoff tfl
interesse.

Mykji takk ska di he, aill di
som hi hjolpt oss 6. f6, te 6,rets
utgave ti Helgfldals-Nytt, b6,de
di som hi skriwi sjol og di som
hi skaffa oss ide'a og opplysnin-
ga. Og som vi skreiv i fjor:
Helgidals-Nytt's redaksjon vil
gjer'n ha meir stoff, og redaksjo-
nen e ipen dognet rundt og 6.ret
te ende. Se berre kom igjen,
folkens !

Te slutt vil vi onskje aill le-
sera'n v6,rres ei Rikti God Jul!

Lasse Johnson seniar.

Hduard, Elnes.

Hans Rotmo.

Arnt Kjesbu.

Joh,annes Ouerma.

Hesten
Hun uar ltten, blakk og tett
brun i, faks og glad i, oye.
Hun bar hod,et hoyt og rett,
mgkt hun seg mot gresset toye.
Ung og frisk hun uar'i, sinnet,

fi,n og blank og tett i, skinnet.

Hun ble storre, d,ra gikk,
sterk og god, hun ble d, kjore.
Del i arbeid,et hun fikk,
d,ro og trakk i, all slags fore.
Hoy hun d,ro i, sommerbrisen,
og trakk tommer ouer ,i'sen.

Slet og streud,e, men hun uar
den som elsket dette liuet,
aldri uar hun sur og ured,,
selu om benu ble l,itt sti,ue.
Unger hun pd, ryggen bur,
husbonds hoyre hd,nd, hun uar.

Og hun slet i, mange d,r,
men hun likte gjare nytte.
Derfor ble hun trist og sd,r:
husbond, snakket om d, bytte
i, en onnen, yngre hest.
Men ti,lslutt de lant det best
at hun ble der huor hun uar
alt sd, lenge bena bar.

Men tilslutt hun ble for skral,
og en d,aE sd, ble lwn hentet.
Bort fra greie, bort fra sol,
bare tlod,en henne uentet.
Ingen trodd,e hun forsto
hua som uentet langt der borte.
Men bed,rouet der hun sto,
aAnene du sorg ble sorte.

Bi,len kjorte sakte bort,
hesten ud,r er nd, bli,tt borte.
Arene de gikk sd, fort,
kosestundene ua,r korte.
Sli,k er det: Mennesket skal

uinne.
Men det som ieg elsker mest
er et lgst og uakkert minne
on1, en liten arbeid,shest.

- Sissel.
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Etter tillatelse har Di sakset d,ette kart Jra bed,riftsorganet til Fosdarens
Bergaerk A/s i Maln, <<salue>>, som i sitt julenumrner lor 1966 har be-
handlet gruoedrifta i Matsdd,aren. ogsd, en iler andre opprysninger har
ui tatt derfra. Vi takker <SALVA>>,s redaksjon lor aeluiltig hjelp, og
hdper at oi kan gjengjelde tjenesten aed en senere anted,ning.

raa.a

Det grir ei iLre med kobber_
malm fra Vestringshalla i nord
forbi vestr,e ende av Fisklssnin-
gen, i vestre kant av Sagvoldvola
og videre sorover Tinnsklumpene
til Akervollgruva, som ligger mel-
lom Akervolden og Gnensslettet.
Denne malmS,ra er ikke sammen_
hengende, men en kan finne
massevis av gamle skjerp i om-
r6.det. Lenger ost, ved Dyrhau-
gen i Skjrekerdalen, har man nik_
kelforekomster, noe geologene
pistir har en naturlig sammen_
heng m'ed kobberdraget i Malsi-
dalen.

Gruvedrifta i Malsridalen pA-
gikk i to perioder. Fsrst i tids-
rornm'et 1E66-1880, da Malsaa
Minecompani og Malsaa Grube-
compani s'to for drifta. Smeltie-
ovnen i stein, som i dag dessver_
re for,en del er rast samm,en men
likevel dominerer i ,terrengel og
vel ,er kjent for all,e som har vart
til rMalsflgruvene, ble bygd i7gTE,
alts& for noyaktig 100 ir siden.
Pi den ,tida foregikk ei forsoks-
drift i s,tor stil, d,e,t skulle vare
opp til 600 mann i arbeid der in-
ne. I 1876 og 787T ble det smel-
'tet 675 itonn malm i denne smel-
'teovnen, og r,esultatet var b,g
tonn kobber. Men resul,tatet var
ikke godt nok til at drifta kunne
bli lonnsom, og forsoksdrifta
opphor;te vistnok i 1880.

I 1906 kom en ny interessent
inn i bild,et, forretningsmannen
Ttrv. Rsstad fra Moss. Han ville
undersoke feltst grundigene, og
fikk satt i gang praver i mange
skjerp rundt om i omriLdet. Dette
arbeidet ble lede't av John Grun-
nan.

I 1915 tok rSulitjelma Gruber
over, og forsoksdrifta ble opp-

Sklsse over gruver og
stroket VERDAL- OG
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Dette bild.et er tatt utafor spisebrakka pd, ud,rparten 1917. Sittende Jra o.: Einar Rygh, Petter Hepsd,
Janna Leirhaug, Inger Fatstqil, Ola Andersson, ?, Rqsrnussen. F4rste rekke stdende f. u.: Jens SArli, Olal
Franxnes, Sigurd, S6rli, Charles Benberg, Iaer Aune, Harald, Balgdrd,, Marius Skroue, John Beppeatlnet,
Martin Lustad., Kdre Nestaold og Marius LQastad,. 2. rekke lra o,: ?, Arnulf Leirset, L4ustad, Teodor Lang-
ilal, Inguald, Flyum, ?, Tobias Elstad. I dOrdpningen lra o.: Ole Kluken, Anders Krieg, Aksel Bengtson ag
Nils Fulstad. Tit hdAre lor aerandaen, f. u.: Liddn, Edoard Ldostad. Tredjemann ukjent.

trappa kraftig i 3-fiLrsperioden fram telefon. Alt i alt ble de't Magne assister.te Wilmann i la-

7gL:5-7977. Det var 3 forskjelli- vis,tnok invester,t over 1 million boratoriet, og kontorist for kokk-

ge prosjekt som da pflgikk sam- kroner d.enne perioden. laget var Einar Rygh fra Sparbu.

tidig. Dert ene var bygging av
veg fra Seter til gruvene, det
andre framforing av hoyspent-
linje fra kraftstasjonen i Ulvilla,
som bl,e bygd i 79731,74 av firma
Moller Gronning, og det tredje
var de geologiske und'ersokelser,
bl.a. ved hjelp av diamantboring.
Disse provene foregikk b&de inne
i Malsirdalen (2 gruver: Gruve-
stuberge't og Crowes gruve) og
Akervollgruva.

Ogsi et fjerde prosjekt kan
nevnes. Karl Grindberg hadde
tatrt pi seg oppforinga av mellom
40 og 5O bygninger. Tommeret til
disse btre tattt i Kjesbualmennin-
gen i Ogndalen. Det ble ogsi forrt

De fleste av folkene som var
rned prl forssksdrifta i Mals6rda-
len er n5. dsde. Men noen fi le-
ver enda, bl.a. den 90 flr gamle
John Berg i Kluken, som til tross
for sin hoge alder er indsfrisk
og har god hukommelse. Vi har
bedt han fortelle litt om hva som
foregikk der inne.

<Sjefen for forsoksdrifta i
1915-1917 het ingenior Bugge>>,
for,teller Berg, <<og si var der 2
ingeniorer til, Skarstein og Wil-
mann. Sistnevnte hadde med la-
boratoriearbeidet il gjare. Stige-
ren het Kongsgrlrd, og Tomas
Hafstad var kontorist. Hans bror

Det ble kun tatt prover denne
perioden, ingen regular drift.
Crowes gruve heller 35" og er
ca. 7A meter lang. Ei slik gruve
kalles en slep. Stoll er en vann-
rett gruvegang, synk 'en lodd-
r"e,tt. For elektrisiterfen kom had-
de vi en 10 hk oljemotor til i
dra pumpa for a fjerne vannet
fra gruva. Denne kunne vare

vanskelig 6L fir start pfl om mor-

genen, oftest mitte den varmes

en time far det gikk i fiL liv i
den. Det gikk h'eis ned gruve-
sjak,ta.

P 6L etterjulsvinter,en 7977 var
det ei dodsulykke i gruva. En
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svenske ved navn C. A. Pertterson
traff pi ueksplodert dynamitt
rned boren, og da small det.
Svensken ble gravlagt i Vuku
kirke, og jeg minnes at de fleste
som arbeidet i Malsfldalen var
med i begravelsa og minnehogti-
da i Kirkestua. Dette var den
eneste ulykka med dodelig ut-
gang under arbeidet i Mals6.da-
I'en.

Det var mellom 20 og 30
svensker som arbeidet der. En
del av disse slo seg ned her i
landet, bl.a. Aksel Bengtson,
Anders Krieg og Johan Petter-
s,en.

Det ble innkjopt 4 hester, alle
godkjente 'tjenestehester. Jeg
kan nevne at bl.a. Nils Falstad og
Petter Hepso var kjorere.>>

Sanr,tidig med gruvedrifta fo-
regikk de,t ogsfl skogsarbeid. Det
var storskog inne i Malsfldalen pi
den tida. John Berg forteller om
en gang han miket sno av en
tomm,erlund. Han kom da ned til
en stokk som var 18 tommer i
toppmil. <<Det var en fin tommer-
stokk>>, forteller han, <<men da
jeg miket videre fant jeg dem
som var storre. Det vistre seg at,
den forste jeg fant var 3. stokk
av furua.>>

En av dem som drev skogsar-
beid het Tobias Elstad og var
fra Gaulstad. Han btre opphavs-
mann for et begrep vi har den
dag i dag, nemlig <Tobiasvaldet>.
Det var nok ikke sfl feitt om for
han Tobias, men ,et gever hadde
han, og nflr han gikk heim i hel-
gene var det utrygt i vane elg
pn strekningen Malsidalen-
Mokkabakken.

Janna Leirhaug og Inger Fal-
stad var kokker i Malsidalen. En
gang ville de gjerne fram i bygda
i helga, og si ba de H,epso hj,elpe
seg 6, bake ukerasjonen av brad.
Og dat gikk font for seg. Hepso
laget ei dugelig <knirddi,> og rul-
let til et brod rned hver hrlnd, og
det tok ikke lang til fat baksten
var ferdig.

Olaf Framnes arbeidet ogsi in-
ne i MalsiLdalen ei tid ,og vi ber
han fortelle litt om sine opplevel-
ser derfra:

<<Det var pi nyfrrret 1917 jeg
tok en tur inn i Malsfldalen. Jeg
tenkte egentlig bare. i. se';meg
om. Dotte var under fsrste ver-
denskrig, og jeg var da kommet
heim fra militar"tjeneste og visste
ikke hvor lenge jeg fikk vrere
heirne. Da jeg kom di't, traff jeg
Tomas flafstad som jeg kjente
fta far, og han spurte om j'eg

KOKKENE: Ft'a D: Inga Koernnto, Margit Hafstad., Janna Leirhaug og
Inger Falstad.

ville ta meg arbeid der. Jeg hadde
,tidligere vryt m,ed da krafts,ta-
sjonen i Ulvilla ble bygd i 1913,
og var ogsi med og stakk ut linja
inn til Malsi,dalen. Jeg vilte ikke
arbeide i gruva, for d,er var d,et
si mye royk. Men det skulle mon-
teres lys i en brakke som nylig
var oppsatt, og denne jobben tok
jeg pi meg. Da jeg var ferdig
med det, ville stigeren jeg skulle
fortsette. Da passet jeg kom-
pr'essoren, som ble drevet elek-
trisk, sammlen med Iver Agesen.
Vi var bare ,to om denne jobben,
si det ble 12 timers skif,t, annen-
hver uke dag- og nattskif,t. Natt-
skiftet var hardt, for i hvilebrak-
ka bodde mellom 40 og 50 mann,
og om dagen ble det for urolig til
fl ffl skikkelig sovn. Ertter ei tid
sa jeg opp jobben, og da fikk jeg
i oppdrag 6. reparere boremaski-
ner. Jeg husker at nir jeg prove-
kjarte maskinene etter at jeg
hadd,e nepanert dem lr,endte det
at boren ble sittende fas,t i fjellet.
Da mflrtte jeg betale Tobias El-
sad 25 are for at han skulle ta
bonen opp igjen. Han hadde verk-
tay til dette.

Lanna var kr. 6,50 pr. dag
ordinart, med 12 timers skift
kunne jeg komme opp i 9 kroner.

En annen person jeg minnes,
var ,en nordlending som het
Ragnvald Rasmussen. Nir han
hadde gjorrt noe pleide han fl si:
<Deitrte holder ,til dommedag, og
langt utp6. dagen da, og.>>

Ellers for det mye folk og rak.
En gang kom d'et en som sa han
var fotograf og ville ta et bilde
av oss. Han hadde med en svart
kasse han monter,te opp. D'et be-
gynte fr bli adskillig skumt om
kvelden, og det var noen som
sa at det kunne da ikke bli noe
bilde utav dette. Men mannen let
vel, det skulle bli et rettelig fint
bilde. 56, mfltte han ha litt for-
skudd hos oss, og skulle komme



med bildene senere. Men jeg har
ikke sett noe,til han enda.>>

56, langt Olaf Framnes.

Det var nok en d,el folk som
dro innover til Mals6.dalen for 6:
drive li'tt handel og vand'el. En
gubbe de kalte <Varslott-kaill'n>>
pleide il kjone varler innover med
hest. En julaften kom han dit
med et lass jul-skjenk, og salge't
gikk strykende. Men s6, mfltte
han ogsfl prav,e varene. Den ene
etter den andr'e av kundene span-
derte. Og det sig ut ,til at vare-
ne virket up&klagelig, for gub-
ben endte ganske snart under
bordet.

Da de,t lei lirtt utpi kvelden
viknet han i, og da han harte
julekvelden nevn't, spur;te han om
de ikke hadde noen Huspostil,
slik at de kunne lese Juleevange-
li'et. Og dot gikk da i orden, det,
den ene av kanene forkynte det
hellige budskap si godt han kun-
ne. <<Amen>>, sa gubben da Jule-
evangeliet var slu'tt, og dermed
sovna han igjen.

Juledags morgen greide de og
satte for hesten for han og hjelp-
te han opp i sleden, og dermed
bar det heim ,til Nordkl,eiva.

Olaf Framnes forteller ellers
om ,en del gauliker som kobla
strom til noen dorklinker oppi

hverarrdre, karene, kvinnfolk var
det liite av.

,Som tidligere nevnt ble det
iki<,e hindbore't noe sarlig under
forsoksdrifta i Malsfldalen den
siste perioden. Men hindboring
var intet ukjent begrep p6. den
,tida. De var da 2 rnann som ar-
beidet sammen, den ene snudde
bor,en og den andr,e slo med sleg-
ga. Dette arbeidet mirtte foregfl
rytmisk, og for fl komnae inn i
riktig ry'tme, hadde de ei regle
som den som snudde boren lest,e
opp, oB den lsd slik:

<<Storede Jakob,
langend,e smed,.
Leuui d,u lenger, sd,
gd,r d,u uel te.
Stored,e Jakob
smed.>>

Dasken skulle komme pfl
fsrste stavelse i hver linje av
denne regla.

AVSLUTNING
John Berg forteller at if.alge

sagnet skal det finnes ei ire
rned rein kobber i bunnen av
Malsigruva. Men den i.rla ha,r
ingen lyktes i 6. finne, enda i
hvert fall.

Utpi hostpar"ten 19117 opphor-
te forsoksdrifta; og siden har
ingen forsokt il ta ifra Matsi-
dalstrollet hans rikdommer.

Det er merkelig i Sn inne ved
de gamle gruvene, hore bruset

^','-i$,

Fra <<TIPPEN>>. Fra u.: Ole Kluken, Laustad,, Johan Holmli, O'l,af
Framnes, John Agesen, Theod,or Jakobsen og Oskar Selnes.

der, og da fikk de hore,ei durabel
regle med bannskap n6,r noen
kom og skulle inn.

Iver Aune arbeidet i laborato-
riet fra i januar til utpi virpar-
ten i 1917. Han forteller a,t han
var med inn i gruva og hakkert
ut steinprover etter et spesielt
msnster. Sonctre ble steinene
knust, og det ble foreta,tt utskil-
ling, miling og veiing rned hflrfi
ne vekter.

Aune forteller om en av ar-
beidskarene ver navn Charles
Benloerg som spil,te tnekkspill. I
helgen pleide de som var inne i
Malsidalen 6, f6. Charles til e
spille og srl danset de i spisebrak-
ka. De m&tte helst danse med

ftretningsbanken %

L
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KJORERNE. Den forr este er petter Hepso.

av elver og bekker og oppleve til rMalsfldalen kunne drifta ikke
den ro og stillhet som preger bli lonnsom.

gikk iila inn i koia, og der fikk
han se bena til en person som
lfrLg under koya. Mannen var dsd.

Det viste seg i vare liket av
den ,63 6Lr gamle Eleseus Iversen,
<{Susen>>, som folk kalte han. Han
hadde ingen heim, men dro rundt
i bygda og reparerte kjeler og
anne,t for livets opphold.

I mellomjula 7923 hadde han
g6tt fra Leksdalen og over fjelleit
til Helg6,dalen. Han skulle til
Tos,teigan. Ifan hadde passert
Hoysjoen og hadde ikke lang vei
igjen da han hadde satt fra seg
skiene sine mot en granslegg. Sdr
hadde han traska videre til fots.
Men han hadde tatt feil veg og
lagt til innover Malsidalen i ste-
d,et for n gn pi sorsida av gran-
flsen og ned til Tosteigan. 56, had-
de han vel da leit,t seg inn i den
ensomme koia. Det var styggelig
kaldt, og han fros nok i hel sam-
me natta.

<<Susen>> hadde alltid hatt en
lidenskap i kortspill. Kortleiken
som hadde vart i koia fant Las-
se Green sleng,t ut av et vindu.

<<Susen>> ville vel kvitte seg
med sin <<avgud>> da han kjente
det nrerm,et s,eg slutten.

Snekkere i, Malsddalen. Fra
lllari,us Skrooe, John Skaud,al
Ingolf SkaudaL

tt!;i:
""i

dette omrrldet i dag, og si tenke
p5. hvilken aktivitet som dengang
utspant seg i dette lille samfun-
net langt fra bygda. For 100 ir
siden hadde 600 mennesker sin
arbeidsplass her. Nfl var det
kanskje ikke siL mange som bod-
de og arbeidet inne i Malsidalen,
tallet omfatter sannsynligvis alle
som var p6, lonningslista og ikke
bar,e de som arb,eide,t der inne.
Men likevel er detrte et hogt tall,
ikke si svant mye mindre enn
clet antall AKER VERDAL AiS
beskjeftiger her i Verdal i dag.

Men forsoksdrifta ble som sagt,
innstilt i 7917. I de aller fleste
skjerp og gruver ble det funnet
kobberholdig malm, men gehal-
ten var for liten til at det kunne
bli lonnsom drift utav det. Hvis
forekomstene ha.dde va;rt ved
havet, btre det sagt, kunne saken
stilt seg annerledes, men med
de transportutgiftens en fikk inn

Utover vinteren 1917-18 ble
de fleste husene revet og solgt.
Verkstedet ble flyttet til Sund-
byenget, laboratoriet ble til mas-
tue i Brekka, spisebrakka er i
dag forsamlingshuset <Lidar-
heim>> i Inndalen (det meste av
d,e,t som er bra i Inndalen kom-
m,er jo fra Helgidalen!), mens
administrasjonsbygget, <<villaen>>
som det ble kalt, ble kjopt av en
Osloadvokat.

Men ett bygg ble stiende
igjen, og til det knytter seg ogs8L
en menneskeskjebne noen 5.r se-
nere:

I midten av januar 1924 dro
Lasse Gre'en med hest og slede
innover Malsfldalen. Han skulle
til KrS.gsvoltren etter seterhoy.

Da han kom forbi koia inne ved
Verkensflsen stansa hesten
plutselig og snudde mof, koia.
Gr.oen forsokte i f5. hesten vi-
der,e, men det nytta ikke. Han

u :
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Haral d frh,

TVERAHOTMAII{
Langt inne i TverdLdalen,

der Tveria smyg seg fram
mellom graskledte voller og
kronglet ilvergbjork, der da-
len er frodig og vakker, lig-
ger Tverflholman. Stedet lig-
ger flpent og fritt, men like-
vel skjermet av vakre bjork-
Iier som strekker seg opp-
over mot Hestryggen i nord
og Seterfjellet i sor-ost, ved
inngangen tit de mektige
fjellomrfldene mot Laka-
dalen.

Det er her inne i villmarka
at Harald Haugen, e,ller <IIa-
rald fr6, Tver6,holman>. er
fsilt - -

Marsmorgenen jager de siste
restene av nattrnsrket pi flukt.
Sola titter over 6.sene i ost og
kaster sine fsrste striler ned
i dalbunnen. Snoflata ligger enn6.
ubersrt. Men oppe i Asene mot
,Hestryggen eter noen fe av-
drev seg utover i soldagen. NAr
dagen er pi sitt hoyeste siger og
drypper det smeltevann fra tak-
kantene p6. de solbrente tsmmer-
husa pn Tverriholman. Doyvd
elvebrus stig opp fra et lite drpent
stryk nede i Tveria, fjellelva som
mer enn noen annen fflr merke
det brdre og intense tidsspranget
mellom vinter og vir.

Slik var marsdagen, og dagen
var pri hell, da Arnt Martinrrs
Antonsen gikk frfl Tveriholman
tii Vera for ri, hente jordmor. En
ny borger hadde meldt sin an-

Av Hivard Elnes.

komst inne pfr, Tveriholman, og
denne gangen var fodselen s6.
nar forestflende at det ikke var
mulig for hans kone & folge han
til Storlunet. Marie TveriLholman
hadde ved tidligere fodsler alltid
gAtt den lange vegen da hun
kjente at tiden var inne. KalC-
blodig beregning hadde for6,rsa-
ket en altfor hard kamp mot tida,
slik at hun nesten ikke rakk fram
til folk i tide. En gang, er det
fortalt, kom hun ikke lenger enn

l?.3j 'v

til haylaa sst for Storlunet for
barnet kom til verden.

Ingeborg Johnsen fra Nordvera
var jordmor i fjellbygda pi den
tida. Nfl hsvde det seg slik at
hun var syk den dagen det korn
bud fra Storlunet om 6. bli med
inn til TveriLholrnan i dette livs-
viktige arend. Men Gustava
Johnson bodde der, og hun va.r
20 hr gammel og sterk nok til 6
ta turen innover til TVeriholman.
Sammen med Arnt og Ole

Ilarald i sitt rette eloment
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Harald i 30 fl,rsalderen

Trobakk, som dengang bodde i
Storlunet, dro hun innover mot
villmarka i kveldsmorket.

Det var kaldt og morkt inne
i den lille stua der Marie lflg
barselklein. Si det forste Ole
gjorde, var f, dra ut og hogge
noen tyrispiker som han plas-
serte rundt om i stua. Og i det
biafrende lyset fra tyrispikene
gjorde Gustava jobben sin, og en
velskapt gutt ble fodt uten noen
spcsielle problemer.

,Det var nok ikke mange som
registrerte denne begivenheten.
Bare kjappe rypevinger sorn
svirra mellom bjorkestammene
i Tverilia hilste den nyfodte vel-
kommen til en karrig men vak-
ker del av vir klode.

,Historien om Tveriholman
strekker seg lenger tilbake i tida
enn til denne marsdagen i ,ir
1900, da Harald Haugen kom til
verden. Fjern er i dag den tid da
bonden fra bygda sokte dit inn
med bide buskap og budeier for
fl tilegne seg de godene naturen
hadde 6. gi. Hvor langt tilbake
i tiden det har vart seterdrift
pA TverAholman, kan ingen med
sikkerhet si, men etter opplys-
ninger fra <Seterboka> kan en
fastsli folgende:

Holmli ostre leide Tver&holman
seter i 1865 for 1 ir. For den tid
var setra brukt av Forbregd. Vi-
dere heter det at Holmli sstre
setret der til i1883, som visstnok
var siste iret.

At det var setervoll der med
litt dyrka jord og tildels bruk.
bare hus, var vel en av i.rsakene
tli at Tverflholman ble valgt sorn
fast boplass sist pi 1800-tallei.
Omridet var ellers godt egnet
for fjellsl6,tt, med sine mange
graskledte voller og myrer. Gode
fiskemuligheter og et rikt dyre-
liv gav grunnlag for jakt og
fangst. ,Disse mulighetene skulle
vel styrke den teorien.

Arnt Martinus Antonsen var
f.sdt i Ytteroens prastegield i
1853. Han var stor og hardfar
med et fjernt og varbitt ansikt.
I unge flr gikk han skomakerlara
pi Verdalsara, for senere 6, drive
som handelsmann, eller kremmer,
rundt om i bygdene i fnntronde-
lag. Derfor kalte folk han
<<Kremmar'n>>. Den 8. april 1892
giftet han seg med Marie An-
dreasdatter Vangstadvald, som
var fsdt i 1869 i Bakklandets
prastegield utenfor Trondheim.

Hva som var grunnen til at
det unge paret flyttet til Tverf,.-
holman er det ingen som med siir-
kerhet kan si. Heller ikke nd.r

det skjedde. Men helt sikkert var
det fsr 1895, for da kom deres
forstefsdte til verden.

Deres opplevelse av livet var av
en praktisk og jordnar karakter.
Hovedsaken var 5, berge seg, ikke
sulte eller fryse. Begge kjente de
til fattigfolks krlr, de var urett-
ferdige og harde. Men fikk cle
vare friske skulle de nok klare
i tilpasse seg forholdene inne i
villmarka. Alt som avvek fra den
alminnelige hverdag var for slike
mennesker alt for dyrebare
problemer.

Ungdommelig styrke og mot
var nsdvendig nir de skulle byg-
ge hus og rydde jord inne i vill-
marka. Etter lange og harde da-
ger fikk de endelig tak over ho-
det til b6.de folk og dyr.

,Noe rikt utkomme ble det
aldri, selv om fiske og fangst
ststtet godt oppunder. Det var
ikke uvanlig at en kunne fange
50 ryper p6, en vinternatt rundt
Tveriholman n6,r forholdene var
gode. Antonsen var ingen god je-
ger, og nir matlageret skulle for-
nyes med elgkjott fikk han alltid
god hjelp av sine <<naboer>> i
Vera.

For 6 klare i skaffe mat nok
til en besetning pfl 5---6 kyr og
en del ungnaut, som det faktislc
var pi TveriLholman da det ble
drevet pi det beste, mitte natu-

$P0RTSr0L t ( . . .
Vi snsker Dem volkommen til distriktets stsrste forretning
med et goilt utvalg i utstyr og tilbehor til rle forskjellige
idrettsgrener.

BESOK OSS - DET TONNER SEG AttTID
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ren v&re gavmild og den men-
neskelige innsats stor. Mangel p6,
kjott og melk var det aldri, da
var det verre med andre ting som
var nodvendig til livets opphold.
Poteter var det umulig i dyrke
si langt til fjells. <TveriLholrn-
folket> var som andre pfl den tida
fattige pi kontanter, s6, nir de
skulle ffl tak i annen mat og kle-
der, si var det 6. bytte med tirrg
dt. selv hadde avlet. Lange og
harde turer ventet nfrr matlagret
skulle fornyes. En gang da An-
tonsen og Ole pi Ronningen var
kommet fram til Ronningen etter
en tur til handelsmannen nede i
bygda, uttrykte Antonsen at han
var glad at han hadde si mye
mel heime. Det kunne han sak-
tens si, for da hadde han <<bare>>
2 timers fjelltur igjen med en
50 kilos melsekk pi ryggen.

Livet pi Tveriholman forancl-
ret seg ikke mer fra ir til annet
enn Tveraas leie, men en og an-
nen hoytidsdag markerte en for-

andring fra den vanlige rytme.
Sommerdagen da Harald ble dopt
var en slik dag.

,Godt forberedt til hoytidelig-
heten var de ikke, innmelding til
dflpen, gudforeldre og faddere var
ikke ordnet da de tidlig pfi. for-
middagen kom til Storlunet med
dipsbarnet p5. ryggen til far sin.
Men Storlunfolket sendte bud p5.
presten og meldte fra om dflps-
onsket, og organiserte restcn
som skulle til. Sjolfolket pfl Stor-
lunet, Pauline og fvar Storlunet
(senere Trobak) bar barnet til
dapen, og faddere fikk de tak i
blant folk som var kommet til
vera par grunn av sommermess&.
Det var den 16 6Lr gamle Hanna
Gleen (Sagvold) som var kom-
met til fots fra Nordkleiva, fver
IVlahlen, Anna Elnes og Hikon
Ottermo, alle fra Helgidalen.
Og dermed gikk det hele i orden,
gutten ble bAret til alteret i det
nylig bygde Vera kapell og fikk

navnet Harald, - Harald Tveri-
holmen.

Da klokkene i Vera kapell
ringte til messe err sommerdag
i 1903, kalte de ikke bare fjeil-
bygdas folk til Guds hus, de sig-
net ogsi samtidig hvilen til Marie
fra Tveriholman. Marie dsde ved
St. Hanstider dette 6,ret av te-
ring, bare 33 Ar gammel. Harald
overv'ar jordpflkastelsen sammen
med sin far. Han var bare 3 ir
gammel, men stor nok til i ta
det siste farvel med sin mor, sonr
han i grunnen aldri fikk lare
6. kjenne. Sorg og motlsshet var
det som da preget den lille fa-
milien inne pA Tver6.holman.

Historien om Marie er og blir
uklar, men er likevel en historie
om et utrolig fordringslost og
ydmykt lite menneske som fikk
leve sitt korte liv i harde og fat-
tigslige kir. Etter Marie's dad
ble familien opplost. Barna ble
<satt bort>, og de med ble sos-
kenflokken spredt og mistet kon-
takten med hverandre.

Arnt levde sitt ensomme liv
inne pi TverAholman helt til i
1,911, da han som syk og knekt
mann ble hentet og bragt til en
sinnsykeanstalt ved Bergen. Der
dbde han i 1918.

Harald, som i dag er 75 Ar
gammel, husker som rimelig kan
v&re svart lite av livet inne pir
Tver6.holman. Sin mor har han
aldri klart 6 danne seg noe klart
og riktig bilde av. Etter hennes
dod i 1903 ble som tidligere nevnt
Harald og hans 3 sosken skilt fra
hverandre og fikk nye hjem.
Maren, minstebarnet, flyttet fra
Tverflholman mens Marie lig syk,
Det var tidlig pfl v6.ren 1g08. Hun
kom til Gurianna og Oline Stor-
nesset. Marta ble hentet av sine
fosterforeldre fra Sorvera en
gang utpi sommeren. Harald
kom til Oline og Johannes Hau-
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gen, mens Ragna som var eldst
forlot barndomsheimen som den
siste. Marta og Thomas Helgirs
p6. Helgisen ble hennes nye fol'
e l d r e . .  .

Pe Haugen fikk Harald det
godt etter forholdene den tid.
Men det er ikke i legge skjul pi
al. den hverdag som ventet stilte
mange og harde krav. Hans barn-
dcm ble formet i nrer kontakt
med skogen og fjellet, en livs-
form som har fulgt han gjennom
resten av livet.

Jakt og fangst lf,g tidlig hans
hjerte nar. IIan behandla hagla
langt bedre og sikrere enn kritt
o51 blyant. Den boklige lardom
sfrg han pA som et nsdvendig on-
de, og han siLg fram mot den da-
gen da <tvangen>> i skolestua tok
slutt, slik at han fritt kunne
ferdes i skog og fjell, der han sig
sin livsoppgave. Tidlig ble grunn-
laget til en god jeger iagt. I irse-
ne nord og ostover fra Haugen
jaktet han ekorn, innover Lifjel-
let og <<Klompen>> ved Tinsvollen
ble mang ei rype fanget. Ekorn
fikk han 25 are stykket for, mens
rypa ble betalt med 40 ore styk-
ket. Dette gav etter den tid god
fortjeneste for en gutt i skole-
pliktig alder.

Pengene han fikk for 3 tiurer
kjopte han sks og svans for, og
begynte i tommerskogen 16 ir
gammel. Mange lange og harde
dager ventet han der fram gjen-
nom 6.ra, men med den vilje og
det mot Harald alltid har vrert
i besittelse av, har han aldri folt
noen oppgave for stor for seg.
For han var hverdagen en ut-
fordring for i klare iL skaffe det
som var nodvendig for i livberge
seg og sine.

Rundt 1920 ble Harald skogs-
kar for Ar/S Vardalsbruket. Han
fikk ei teige innenfor Kulslivol-
len i Skjakerdalen. Den gang lig-
net f,sene opp mot Kulslivola

mest pi urskog, forvokst og di-
ger i sin alderdom. Ei slik stor
og stygg gran kunne kreve sin
mann fullt ut, og arbeidet pi-
gikk fra tidlig morgen til sene
kvelden, og som oftest ble det
mer slit enn penger utav det. De
gamle skogskoiene dengang var
ikke mye i skryte av. Det dflr-
ligste husvar Harald noen gang
har hatt, var koia pi Holmssletta
ost for Storbekken. Der hadde
kulda fri adgang mellom de mose-
tjafsete stokkfarene, og ofte lig
det store snofonner p6, golvet om
morgenen nir karene virkna til
en ny dag. Stallen sto ogsi i stil
med koia, utett og falleferdig.
Kjorerne mitte brere bide truger
og greie inn til ovnen i koia.
At kveldsmaten ble blanda med
vann fra klrer og annet som hang
til tork ved ovnen spilte mindre
rolle, verre var det med lukta av

truger og greier. I slike koier
kunne en med god grunn etter-
lyst helseforskrifter, men den
tanken streifet ikke dem sorn
ler.de under slike umenneskelige
forhold.

Hviledagen var ingen luksus,
den mirtte utnyttes godt. Og
helst da til jakt i isene der stor-
fuglen holdt til. Men det hendte
ogsi at en skogskars sinn ble
Ickket av et par jenteoyne
i fantasispeilet, som morgendisen
over snoviddene. Og da skremte
ikke avsttandene ned til bygda
heller.

I 2A-bra var fortjenesta i sko-
gen brukbar, forteller Harald.
Men han legger ikke skjul pi at
innsatsen m6,tte vare stor skulle
en klare 6, tjene 75-20 kroner
om dag.

Harald har ogsiL svingt layfi-
haken fra bruset av mang en
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vf,rstor elv. Dette var et hardt
arbeid, ufarlig var det heller ikke.
I Storelva (Helgia) likte han seg
ikke sarlig godt, da var det langt
bedre h" falge tommerstokkens
ferd i flomdigre fjellelver. En
kan ellers nevne at Harald var
damvakt ved Skjakervatnet i B
ir, det var pri 50-tatlet en gang.

rSkjakerdalen har en egen
klang for en gammel jeger og
skogskar som ,Harald Haugen.
Det var der han la igjen mye av
sine ungdomrnelige krefter i h$p
om ei bedre tid og livstilvarelse.
Jakt og fangst gav bedre for-
tjeneste enn skogsarbeid pi, den
tida, selv om det fulgte mange
usikkerhetsmomenter med denne
naringsveien. Hardbakvollen var
utgangspunkt for mang en jakt-
tur i Skjakerdalen.

En morgen i 1918 var Harald
tidlig oppe og la ut med kurs for
Skjrekervola og Tverrvola. Men
det var lite rype fl finne. Ut pfl
ettermiddagen tenkte han i 96,
ner til Hardbakvollen, men om-
bestemte seg. Han ville gjerne ha
med traktene sst for Lakatjonna

for kveldsmorket kom, og der
fant han rypa. Ofte er det slik
med jegeren at n6,r han forst fin-
ner viltet, glemmer han bide tid
og sted. Slik ogsfl med Harald.
Msrket og regnet kom sigende s5.
altfor fort, s6, det var ingen an-
,nen utvei enn 6, 96, ned til Tveri-
holman for i fil tak over hodet
fsr uvaret satte inn for alvor.
Dette var eneste gang Harald
overnatta i sin barndoms stue
etter at han flytta fra Tverrfl-
holman. Og natta ble trist og
lang, en vond kamp mot triste
tanker fra en vanskelig barndom
med minner om sine strevsomme
foreldre som satsa alt der inne,
og mista alt. Den natta opplevde
han gang pi gang det siste matet
med far sin.

Han husket dette oyeblikket si
godt, da han gjemte seg bort bak
stueveggen i Bjartan, der han var
pd skolen, da faren ville ta av-
skjed med sin eneste sonn, etter
at han var hentet mer eller min-
dre frivillig fra fverlfl.holman for
ferda gikk mot ukjerit sted. Det
var bitende kaldt den dagen det-
te hendte, meiene p6, spiss-sleden

gnall mot den harde snsflata da
f.olget forsvant borte i Bjartan-
marfts -.

,Dette var det siste han sig av
far sin pfl hans siste ferd ned-
over dalen.

Mange jaktturer er det blitt
siden dengang.

Pfl nedturen etter en lang dag
i Hardbaken gikk Harald seg pir
en rev som lflg pi en avsats necl-
under fjellet. Reven ble et lett
bytte for en jeger av Haralds ka-
liber, og han var ikke sein om i
pakke den ned i ryggsekken sam-
men med dagens rypefangst.
Ferda gikk videre mot Akersetra,
rnen da han kom til Storstad-
slettet, ble det slik leven i rygg,
sekken. Harald skjonte at det
var reven som holdt pi 6 levne i.
Men ryggsekken var bra i stanrl
og godt attremt, s6. noen fare for
5 miste fangsten var det ikke.
Jon Rydning, som jakta sammen
med Harald, venta pi. vollen da
han kom fram i tussmorket, og
ikke lite forundra ble han da Ha-
rald knytte opp ryggsekken inne
i seterbua og en sprell levenrl-e
rev spratt opp i en sky av rype_
f.jar. Harald fikk tak i reven
rundt nakken, mens Jon hogg tak
i en vedstange og slo til. Men
han traff handa til Harald, som
slapp reven med et brs!. Men de
fikk da has pi reven, verre var
det med handa hans Harald. Han
Jon har for ovrig en annen ver-
sjon p6l denne historien, men han
er ekspert pi jakthistorier, sier
Harald med et lurt glimt i ayet.

F orst p6, S0-tallet jakta Ha-
rald mye i Lakadalen. Turen det
sl<al fortelles om, var han sam-
men med Jon og Helmer fra Ron-
ninga. De overnatta i ei lita
<finngamme>> som var primitivt
oppbygd inne ved Lakavatnet.
Det var senhostes med korte da-
ger og dirlig ver. Etter flere da-
gers jakt var fangsten heller d6,r-
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lig, og da fredagskvelden korn
var matlageret skrumpet inn til
ei kald potet og litt kaffe pi hver,
sii beslutningen om fl dra heim
til bygda neste dag var enstern-
mig.

'IVIen da lordagsmorgenen kom,
viste Lakadalen seg fra sin aller
beste side med sol fra en blir
hosthimmel. Heimturen ble ut-
satt, for en slik dag mitte utnyt-
tes. Pi 1 time skaut de 60 ryper
i Lakaklumpen. .Hele dagen jakta
de der, og morket hadde for-
lengst trengt seg ned i dalbunnen
for de var tilbake ved l-akavat-
net. Klokka var over g om kvel-
den da de med tunge borer pas-
serte <<Holman>>, som Harald sier,
og gikk videre forbi Flitjanna
og fram til Storlunet. Det var tre
slitne og sultne karer som nesten
ikke snakka med hverandre pfl
hele turen, far de sent pi etter-
midnatta kom heim til Rsnnin-
gen. Etter at de hadde spist bflde
vel og lenge, begynte Jon 6 snali-
ke om i lade en del nye skudd,
slik at de kunne dra innover
Lakadalen om morgenen. IMen da
sa Harald nei.

tigheten, og det legger han ikl<e
skjul p6. Han er den forste til &
innrsmme at hans fremferd i
skog og mark ikke alltid har
fulgt lovens bokstav. Men i sam-
me forbindelse m6. en vel kunne
nevne at mennesker som levde
under harde kir ikke hadde noe
valg. Nirr livsvilkflrene er harde
mi ogsir menneskene gjore seg
harde for 6 overleve. Slik har det
vart i alle tider.

NAr en horer Harald fortelle
en del av sine jakthistorier, er
det lett 6 forst6, at dette horer
til langt tilbake i tida. Event5rr-
lig er det i dag h hare at han p6,
en dagstur i 7927 i 6.sene rundt
Vollavollen skaut 7 tiurer fra
samme anlegg. Toppjakt med
krager var den artigste jakta jeg
drev, sier Harald.

Det er ikke bare som skogs-
arbeider og jeger Harald har
gjort seg bemerket, skiloperen
Harald Haugen fortjener ogsi
litt omtale. Gamle Severin Hel-
mo, som ikke har for vane 6.
skryte hverken av seg selv eller

sine medmennesker, uttalte gjeu-
nom et intervju i et tidligere
nummer av Helgi.dals-Nytt sin
beundring for Haralds skiferdig-
heter. <Ndrr han henta melk pfl
Helmoen pleide han iL renne ned
den bratte bakken ved Stornes-
set med melkespannet i ene hin-
den og skistaven i den andre. Det
var ogsd, ei graft like i overgan-
gen der, men llarald spilte ikke
en skvett av melka han hadde
i det 6rpne spannet.>>

I Akervoll-lia, der det er enda
brattere, gjennomforte flarald
melktransporten p6, samme ma.-
ten. Harald er kanskje den eneste
som har rent rett ned Melaloyfta,
og det pi skarpt og godt fore, en
gang han kom ned fra tiurjakt
i <SorfjellAm>.

Den dag i dag gir det gjetor:d
om Haralds skiferdigheter, hans
dristighet i utforkjoring og hans
sty-rke i motbakkene, der han
smidig og lett sprang opp pe
sine lange og tunge bjorkeshi.
At Harald kunne ha drevet det
langt i skiloypa er det ingen tvil
om, men forholdene den tid gav

Harald forteller at han aldri
har skutt over 40 ryper pi en
dag. Han h.ar fart en noyaktig
statistikk over revefangsten sin:
60 rever har mflttet bote med li-
vet for Harald. rMen det er mest
smi,viltjakt Harald har drevet.
Hvor mye ryper og skogsfugl
han har skutt eller fanget vet
han ikke. men at det er et res-
pektabelt tall er det ingen tvil
om. Denne jakta, har sammen
med. revejakta, vart den sikreste
skonomisk sett. Rype og grifugl
har nesten alltid vart godt be-
talt, og rundt 1920 kunne en fak-
tisk fi 100 kroner for et reve-
skinn.

Som en sikkert forstrir siL har
ogsfl Harald vilt av en stsrre art
enn rype og storfugl pi samvit-

STEDET FOR I]I]IKJOP PN ORMEIE]I
Det bmgnbr av tilbud forb julen
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ikke muligheter for videre utvik-
ling selv om b&de vilje og talent
var til stede.

Vinteren 7924 drev Harald
skogsarbeid sammen med Ole
Akran i Melaisen i Skjakerda-
len. Kveldsmsrket var piL god veg;,
da lordagens arbeid ble avsluttet,
og de la p6, heimveg. Sondag var
det skirenn i Ulvilla, og da Ole og
Harald kom dit pi formiddagen
en gang var <,Stekstadbyggin>
allerede pi plass.,Starten var ved
elv'a utenfor forsamlingshuset,
og loypa gikk oppover mot Stor-
stad og videre helt opp pi Rok-
ka. Laypa fulgte en hard og iset
tommerveg oppover, og de fleste
tok av seg skiene og sprang opp-
over. rlfarald, som hadde solide
lerbindinger, syntes det ble for
arbeidssomt i ta av seg skiene,
s5. han sprang like godt bakkene
opp med skiene pi. I den siste
lange kneika opp mot toppen av
Rokka passerte han mange lope-
re. Men nedkjoringa fra Rokka
var heller ikke problemfri. I et

bergstup hang Stiklestadloperen
Ottleif Hallem (som i dag er like
aktiv i skisporet som dengang)
fast i ei bjork utover stupet uten
mulighet til i komme opp og nfl
bindingen for 6r ta av seg skia
han hang fast i. Harald tok seg
tid til i hjelpe konkurrenten sin,
selv om han tapte mye tid p6, det.
Videre i loypa var det et stup
2-3 meter hagt som kom over-
raskende pi loperne, og selv om
det var mye laussno i nedslaget
var det ikke helt ufarlig, fortel-
ler Harald beskjedent. Framover
slettene mot Ulvilla gikk lopet
uten problemer. Tilskuerne som
fulgte lopet har fortalt at de nes-
ten ikke s6,g den lille skiloperen
fra Helg6rdalen i snafoyka da ha.n
i stor fart storma mot mil og 2.
plass i lapet, sl6.tt av sin arbeids-
kamerat fra Melaslettet, Ole
.A,kran, med mindre enn 1 minutt.
En kan ogs6. nevne at Marius Sel-
nes var loypelegger.

P6. skifesten om kvelden fikk
Harald ei stor sslvskei i premie.

Og festen varte til langt pi natt,
s& skiferdighetene var tydelig
nedsatt da de i 1-6-tida orn rrror-
genen rente oppover HelgA-
dalen. Klokka 8 om morgenen
kom kjorerne, ei ny uke ventct
i Skjakerdalen.

Harald er fortsatt sprek
og sterk, alderen tatt i he-
traktning. Den vanlige hver-
dag er nfl, formet i en rolige-
re rytme enn den gangen, da sli-
tet i skogen krevde sin mann fra
tidlig morgen til sent pfl kveld.
I sin trivelige stue ved Bjartan
samfunnshus lever han et stille
og rolig liv sammen med sin kone
Nella, der gjestfriheten er satt
i hogsetet. Turene i skog og mark
er det lenge mellom nir, men i
host var Harald en tur innover
tii TverfiLholman, og vi hadde gie-
den av 6, vare med. I det vakre
hostvaret ble turen en stor opp-
levelse, og Harald storkoste seg
over igjen i, vandre pi kjente
trakter.

Pir Tveriholman er det ingen-
ting igjen av husene, de brant
ned under mystiske omstendig-
heter i krigsira. Men den prekti-
ge naturen som preger stedet har
ingen klart 6 odelegge.

Tanken til Harald streifet sii<-
kert tilbake i tiden den dagen.
Til de forste Ar der inne i vill-
marka, der somrnerdagen var lys
og mild.'Men sommerdagen varer
ikke evig, og alt for tidlig i livet
fikk Harald fale samfunnets
skjevhet p& kroppen, og det har
til en viss grad preget hans livs-
innstilling. Men hans liv er en
historie om fattigmanns seier
over vanskelighene, om et vilje-
sterkt og godt menneske som
kjempet for 6r nli de mfll han trod-
de pi, en ferd under pliktens og
no5lsornhetens merke

A/S[ |ardalsbruket
7660 V[KU

KK _ INDUSTRIOMRADET
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POSI- MARIIN
Av Lasse Johnson

Tid til en hyggelig prat har Martin arttid hatt, her med oline
Kleppen.

selv om hans rette dopenavn Nord-Vera, som var endepunktet,
er Martin Aakervold er det ingen og hvor det var udevering av
i Helg&dalen som er i tv' om post t'verabyggene. Derfra fikk
hvem Post-Martin er. r 30 ar har han ogsrr *"a ""g utgiende post
han, uansett var- og foreforhold, fra fjellbygda. DJn ging var det
bringt post oppover dalen, helt postforbindelse ,rr"a vera to
fram til vera. Det begynte i 1g45, ganger i uken. r 1gb0 bre ruten
da han overtok landpostruta utvidet slik at det ble postfor-
etter sin forgjenger B. O. Skok_ bindelse annen hver dag.
nes' Den gang var det post&pneri veiforhordene i svre Hergf,dar
ved skjaker{ossen hvor posten og vera den gang var ikke av de
ble sortert. sn gikk turen opp til alrer beste. snobroytingen frd

Skjakerfossen til Ottermoenget
foregikk med hest, og en kan vel
tenke seg hva slags vei det mitte
bli mange ganger. Fra ,Ottermo-
enget til Vera var det stort sett
ikke snobrayting, slik at veien
var sperret fra tidlig host til ut
i mai-juni neste Ar. Dette forte
tii at befordringsmidlet til post-
budet m6,tte bli ski. Delvis fikk
han bruke sykkelen frem til Ot-
termoenget, men derfra og til
Vera var det bare skia. Det kunne
ogsi forekomme at han en en_
kelt gang tok hest og slede. Det
gjorde han forresten alltid om
julekvelden nkr va.lr og fore til_
lot dette, og da tok han alltid
frivillig med alt som m6,tte vare
av gods og pakker. Da var det
stas n6.r Post-Martin kom.

Under mottoet: <<posten skal
frem>>, har han i alle disse 6,rene
ufortrod.ent trosset var og vind
og har aldri gitt opp. En eneste
gang har han gjort vendereis
uten ii n6, frem til bestemmelses_
stedet. Dette var heller ikke hans
mening, men underveis fikk han
telefonbeskjed fra Vera med
bsnn om ikke i Iegge til over
fjellet fordi at storm og kulde
var ufyselig. Dette syntes Martin
i mitte finne s,eg i og snudde da
ved Ottermoenget. postruten fra
Skjakerfossen til Nord-Vera rep_
resenterte en lengde pn 4b_50
km. En fir tru at en slik tur
i dirlig var, uten Laype og i elen_
dig skifore, var et ganske bra
dagsverk. Med avgang om mor_
genen kl. 8.00 og hjemkomst ved
20.00-tiden om kvelden mitte og-
sA, en god del av turen foretaes
i morke. ,Sommers tid var det
i grunnen mye enklere. Da fikk
han benytte trampsykkel hele
veien, og da fikk han legge den
tildels nok si tunge postsekken
pi bagasjeb&reren. Men det var
bare det at sommeren p6 Veres-
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artin pfl, .ski

fjellet i den tid var svrert s6,
kort.

Om han ikke hadde betaling
for arbeidet ? Selvfolgelig hadde
han det, og det forste Martin sa
da jeg besokte ham og bad om
en prat var at dette var ikke noe
hverken i snakke eller skrive om!
<Jeg har da vrert betalt for 6L gfl.>
Jo, jo, sant nok. Men m'ed en
m6.ned.sionn p& fZO-fe0 kr. ble
heller ikke irslonnen s6. alt fcii
stor, selv sett med 1945-1950-
oJ,ne. Det var billig i leve den
gang, sier Nlartin, og kan fortelle
at i 1945 var portoen pi et jule-
kort 7 are, og et vanligbrev kos-
tet 20 ore. Ellerd forandret for-
holdene seg til det bedre litt etter
hvert. I 1958 kjopte han moped,
og selv om speilblankt isdekke
i Bratt6.s-isene og Jupdalen
ikke innbod til kjoring vinters'
tid si ble turen om sommeren
som en lek. Veiforholdene ble og-
s5. smitt om senn noe bedre, srer-
lig da vintervedliFeholdet, og
etter at Veresveien 1. januar 1g6b
fikk status som fylkesvei, mi, en
vel kunne si at det pi viset har
vart hel&rsvei.

I 1964 ble Skjrekerfossen post-
flpneri nedlagt og postekspedi-
sjonen overflyttet til Volden. Da

- og pfi sykkel

var det at Post-Martin anskaffet
seg bil, og fra den tid ble det
meste av slitet borte. Ruten ble
samtidig forandret slik at posten
ble kjort helt til Sor-Vera tre
ganger i uken vinters tid, og hver
dag om sommeren. I 1969 ble det
igjen forandring i ruteopplegget.
Postekspederingen i Volden ble
nedlagt for A bli overtatt av Ul-
villa post$pneri, og Martin fulgte
med. Han fikk da i tillegg Nord-
kleiva og Helmoveien; men ble
samtidig fritatt for postbeford_
ring til Vera, slik at endepunktet
pa ruten ble Ottermoenget. Dette
pigikk til 7gT4 da Utvilla bte

bortradert,,og utgangspunktet
ble da Vuku postipneri. I tillegg
til den tidligere rute ble da
Roesgrenda, Storholmen og
Akerbakkene med.

Noe siLnt som skoft og skulking
fra jobben har aldri forekom-
met. I lapet av alle disse 30 &re-
ne har Martin vart sykepermi-
tert kun to ganger, og begge
ganger av bare kort varighet.
Jeg har vart heldig, sier han selv.

Den 1. sept. 1975 sluttet Mar-
tin i jobben etter oppn6.dd al-
dersgrense. Pi sporsmil om han
har noe godt eller vondt i si om
sine kirnder i lopet av disse 30
&rene han har vrert postbud for-
andres hele ansiktet til et stort
smil: <Jeg har bare godt i, si om
alle sammen.> Samtidig viser han
frem en stor suppebolle i tinn
med inskriptsjon. Dette er en er-
kjentlighetsgave fra oppsitterne
i Helgidalen som takk for hans
oppofrelse og innsats.

Hva har s6, helgidalingene &
si om Post-Martin? Det kunne
vare si mye det. Men en ting blir
i allefall sittende fast hos alle:
En slik personlighet finner vi
dessverre ikke s6. alt for mange
arz i dag. Din lune opptreden, ditt
gode hurnor og i sardeleshet ditt
saregne og vinnende smil har
gjort inntrykk pi oss alle.

Helgidalen takker deg, Martin.

l |. R[N1{11{ 0
ALT I KOLONIALVAB,ER
?650 Verilal - TIf. ?8 L58

Inneh. S. Ssrli - Verd,al

R. If t f .Fa,lstad
KARL M. J. HOAS

7650 Verdarl 78 135
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, 'F<OMMANDOTIDA"
Krigen mot iSverige i irene

1808 og 1,809, ble i Verdal kalt
<Kommandotida>. Denne krigen
var lite blodig og <krigersk>, og
den berorte heller ikke hele lan-
det. Verdal fikk med sine lave
grensefjell og lette overganger
selvsagt fole denne krigen ogs6.

Militrert sett kom ikke denne
krigen til fr, bety noe som helst
for Norge. Selv om <<engelske
krydsere stengte hver havh>>, -
sA. kom det ingen engelske solda-
ter inn i Norge, og situasjonen
mot Sverige var stort sett slik at
man bare 16, og voktet pS hver-
andre.

Imidlertid var det til tider stor
militar aktivitet i Verdal. Forst
p5. juli 1809 marsjerte ca. 600
soldater under kommando av
EI. A. Coldevin fram over Vuku-
Ilelgi,dalen-Esingen og fram til
Jerpe skanse. (En annen avdeling
rykket fram over Inndalen, Skal-
stugan, Jerpe skanse, men skal
ikke omtales her.) Selv om disse
krigshandlinger regnes som ube-
tydelige i et storre historisk per-
spektiv, - sfl har en i Verdal
mange minner fra denne tiden.
Mange stedsnavn i Helgidalen,
Vera og innover Jemtland er le-
vende minner fra felttoget. I Ver-
dal fortelles det den dag idag
muntre historier om sm6. og sto-
re hendelser fra soldatenes marsj
gjennom dalen.

Det l5 militare avdelinger'oppe
i Helgidalen i lengre tid. Solda-
tene var., opptatt rned vakthold,
olfelser, og veg- og katvelbrubyg:
ging i stor stil: Hovedkvarteret
var pir Brattftsen. Sjef var kap-
tein Holst. Pfl Brattirsen bygde
sqldatene'en stuebygning som
s.jefen bodde i. Dette huset ble

Av Svein llaugan

brukt som hovedbygning p6,
Brattisen helt fram til 1914. Det
l&g soldater ogsi andre steder
i Helgidalen, blant annet p6. vest-
tre HelgS.sen. Fra soldatenes
opphold p6r denne giLrden fortel-
les folgende historie:

<<Kaffe var en lite kjent drikk
i Verdal prl denne tiden. En av
offiserene som bodde pi vestre
Helgisen ville ha kona der til i
koke kaffe for seg, - og han
leizerte henne en pose kaffe. Kona
hadde aldri hsrt om kaffe, og
kjente selvsagt ikke til bruken
eller fremgangsm6rten med 6. ko-
ke den. Kona kokte kaffien, ren-
te av <soet>>, serverte <<gruten>>
pA tallerken med smorauge oppi,
- som en annen graut.>>

Det var sendt ut patruljer i
forskjellige retninger hvgr dag.
Blant annet var det daglig pa-
trulje oppe pi Torgranvola. Her
var det oppsatt varde som skulle
tennes i tilfelle fienden kom ,inn
i landet. 'Fri Torgranvola, eller
<lValvola>, er det fri sikt til Tyve-
berget ved Elnes, og videre til

a

Steinsberget i Vuku. P6. begge
disse steder var det varder.

Som sagt si har vi endel steds-
navn som skriver seg fra denne
tiden. <<Bruinyran>>, <Kvilrom-
bekken> og <<Svenskbruholet>
fra norsk side. P& svensk side
har vi <<Hergrubba> (Esingen)
og <<Kommandomyran> (Sigen)
som levende minner fra felt-
toget. En annen levning fra den-
ne tiden er de'mange kavelbruer
en finner i omridet der soldatene
dro fram. Folk som er kjent, kan
med stor sikkerhet fastsl& veg-
leia avdelingene brukte,' etter
hvor kavelbruene finnes.

Heldigvis ble; denne krigen
kortvarig. Utpdr hosten 18O9 slut-
tet svenskene f,red,.med Napoleon,
Russland og Danmark/Norge, og.
en ble sflledes spart . for store
mannefall pi begge,sider. Kun
en soldat mistet etter,sagnet li-
vet i det toget vi hdr befattet oss
med. Det var Erik Sagvolden'Som
fikk en <<svensk-kule> i brystet
ved Jeipe skanse. En annen sol-
dat druknet under ""*1:_l*.

Fin o Service
v/ Kiel l  Michelsen &'co.

:  .FINA EKOFISK

TLr'79058
, Alt i service for bilen . .

Hoytrykkstiming og polering av bilen, foretas
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H O L L O - T U S S A N
Like ved girrden Aust-Grunnan

ligger Grunn-Hollo, ei stor revne
i fjellet, utgravd av elva gjen-
nom tusener av flr. Et ypperlig
tilholdssted for de underjordiske.
Og i gamle dager sag folk disse
<Hollo-tussene> bide titt og ofte.

Hans Rotmo gjengir her en
del gamle sagn orn.i <Hollo-tusse-
ne>>, hentet fra avdode larer Pe-
der Brsnstad's opptegnelser.

Gleteran
Oppe i Aust.Grunn-Hollo var

det tussa i gammel tid. Det er
fortalt om ein kar som heitt
Anneus Slettdalshaugen som
skull ha sett dem ein gong. Han
var gjetar i Aust-Grunnan, og
ein dag han gjett oppi Nord-tro-
haugen fikk han Anneus sj6, to
sm6,-karra - ja dem var itj stor'
enn gutonga - og dem gjett bu-
skapen sin der. Og han vart
stiLan og sji pi dem. Men si
klappa han Anneus i hendra og
da kom dem bort - b6de buska-
pen og g;eteran og alt.. . .

ved Kallstrommen. Johannes
Bjorsmo ble siret, og gikk siden
med en kule i foten.

For i belyse det galgenhumor
en fAr inntrykk av var med i det-
te felttoget, skal vi ta med en
historie til slutt, som gjenfortel-
les etter Iver Andersen Leirset,
f. 1865, dad 7957: <Ved Kulslia
sto det en gammel kjerring ute
p6. tunet da soldatene marsjerte
forbi. <Stakkars falk>>, sa kjer-
ringa og sig sorgmodig pi sol-
datene. En rappkjefta soldat
svarte kvikt: <<A, de e itt folk alt,
det e ni skogninga iL.>

Tussekjerringa
Ein mirrin hu Gurru, kinn6,

i Aust-Grunnan kom borti Mastu,
sfl sat det ei tusskjerring fram-
ved gruva der og linna ein unge.
Tusskjerringa sa da: <<.!E sett
vel itj i veia fer deg?> Nei>>, sa
Gurru, <<sett i Guds fred du.>

M6.rr&n etter da hu Gurru kom
bort i fjoset sto det ei vakker
nyberku der, som var kymmi dit
om natta. Det skull virriL lanna
fer at hu Gurru hadd' synt tuss-
kjerringa det gode hjartelag -.

Tresko'n
Martine Indal, Kirenget, f.

1845, fortalt ein gong at hu som
sm&-jente gjett oppved Hollo. Ein
gong ho skull skynd seg og vend
kratteta sett a fra seg tresko'n
sin under ein stor, gammel tre-
stubbe, for dem var si fin og hu
var s5. redd for dem.

,Men da hu kom att si var dem
bort. Hu leita og hu leita, f6,-
fengt, hu fann dem ikke. Og si
mi,tt a gfl heim utan sko.

Da hu seinar fortalt dette 6.t
kona pri Slettdalshaugen, sa hu
at det var vel NAIiON som hadd
lflnt tresko'n, og dem kom vel
att nflr DEM hadd bmkt dem
litte.

Men - fortalt Martine fndal,
d e m  k o m  a l l e r  a t t . . . .

Iussekone
Ein gong kom det bort eit

jente-barn i Austgrunnan. Og alt
det dem leita, og alle de rAder
dem brukt, s6, var det ,fifengt,
barnbt vart bort.

Mange ir etterp6, gikk eingong
kona i Grunnan, mora it det bort-

komne barnet austover Storm-
bakken. Midt pi vegen framfor
fotan hennes kom det ei stor, di-
ger gro. <Gi tu veia fer meg, si
ska a hjolp deg ndrr det trengs,
sa. Austgrunn-kona it groa. Det
var om sommAr'n og Austgrunn-
kona glomt alt te om hausten. Da
var det ein kveld, seint ein kveld
at det kom ein kall inn pi Grun-
nan og spurt om kona var heim.
Ja, mannen p6, Grunna fekk
henta kona si. <<Ja no er re kommi
for il har om du vil hold det du
lovt i sommir>>, si fremmed-
karen. <Ka var det?> sa kona.
<<Jau, du kjem da vel ihaug den
store groa du mott pfi,Stormbak-
ken i somm6,r, du lovt at du skull
hjolp a nrlr hu trengt det. Det
var kona mi det, og no s6, er hu
i barselnod.>

Austgrunnkona gjord seg fer-
drg og vart med. Men det gikk
merkelig for seg. Fremmedkaren
gikk ut fore og kona etter. Da
dem kom ut i gangen gikk man-
nen attom trappa og der opna
det seg liksom ein port for dem
og dem kom inn pi ein underlig
fremmed veg som dem folgd.

Ei stund etter kom dem te ein
stor gard. Der gikk dem inn i
stova. Borte i senga lig det ei
kone i ynk og jammer. Aust-
grunnkona hjalp henne, og alt
gikk vel med fsdselen. Etterp6
sa kona som 169 i senga: <<Ja, &
er den dottera som dokk har lei-
ta srl leng etter og sbrga si
mykji p6. Tussan i Grunnhollo
tok meg fordi du mor hadd glamt
5, sli kross over meg, og heller
itj lagt stil i vogga mi. Da a srl
vart vaksin, vart E gift med
sonn' 6t Hollotussan, og vi har
no gi,rd'n her. Mannen min er
snild og a trar det godt. Men nir
du mor g5,r ut herifr6. sd. mi du
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vare deg, for han kan itj gjarrh"
anna enn at han mir skjot etter
deg. Kast deg attom dora i det
s6,mmir du kjem ut. Og her har
du litte lonn for bryet ditt>, sa
tussekona og flidde mor si eit
knytte med solvpenga. 56, gikk
Austgrunnkona og gjord som hu
var bedt om, hu gjamt seg bakom
dsra. Hu var itj fsr der kommi
far ein jarnstaur, glodanes raud
kom sendanes etter henne. Det
var tussen som skaut etter hen-
ne. <Treft a?>> spurt tussen.
<<Nei>>, sa kona. <<Det var bide ille
og vel>>, sa tussen.

Sfl gikk kona heim og fekk da
sji at hu hadd fi.tt ein heil stamp
med solvpenga.

Brolloppet
Nfi'n 6.r etter hendingan som

er fortalt i <<Tussekona>> s6. var
det brollopp i Ostre-Holmlia. Ein
kar som var pA veg te brollopps
og kom ridanes forbi Grunnan
Itsrt at det ropa fr6. Hollo: <<NAr
du kjem 5.t Holmlia s6. hels n'
Dill som ligg under bordet, at
n' Dill datt i eld!> Jau, den be-
skjenna skull'n da alltids b6rrri
fram, meint ridekaren.

Og da han kom flt brollopps-
garden sfl gikk'n inn og ropa det
som var sagt: <Dill som ligg un-
der bordet, Dill datt i eld!> Da
vart det eit fdt st5rr under bor-
det og fram kom det ei kjerring
som ingen kjent, og med annsles
kleda enn skikk var. Folk sprang
opp etter henne og fikk tak i a
og spurt kem hu var. Jau, hu var
fr& Hollo og det var sonn hennes
som hadd dotte i elden. Men kof-
fer var hu i Holmli spurt dem.
Jau, det hadd gitt nedover med
dem i Hollo no, dem var fattig
og hu var sendt te brolloppsgar-
den for i stilli mat. Det var in-
gen som kunn sjiL a siL leng hu

hadd hatten p5. seg, men da hu
hort ropet og skull skynd seg
fram unnant bordet, sir datt hat-
ten av og hu vart s5rnlig. Men
koffer mitt hu helt hit etter mat?
Var det itj mat i finn i Grun-
nan? spurt brolloppsfolka. Jau,
det var nok mat i Grunnan. men

det var berre krossa brsd og
kvina smor der; og det hadd tus-
san itjni' makt over.

Si for Hollo-kona heim. Seinar,
da dem i Grunnan fikk hor det
som hadd hendt i Holmlia, sfl
lett dem virri i kross brodet og
kvinn smsret!

U A R T  B E $ T E  $ P A R E T I T B U D
Sparing med skattefradrag er vert beste
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fE LEVDRANDOB,EB, STAR IDAG FBAM SOM EN
TOPP MODERNE BUTIKK PA ORMELEN I VEBDAL

FLER,E OG rI,ARE KUNDER, INNSER FORDELER
vED A GJORE SrNE INNKJOP I MAT-RABATTEN A/S.

aveste matpliser
a
s
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Prisuiltnore i llel$dal ldrettslag i 1975

Ole Martin Einarsen
scorerpokalen.

<r de 5 flrene Jon overmo har vart formann har Helgfi,dal idretts-

lag gjennomgfltt en fantastisk utvikling, noe som ikke minst skyl-

des formannens oppofrende og uselviske innsats>, sa per stor-

holmen, da han overrakte rrelgi,dal idrettslags hoyeste utmerkel-

ser.40resprisen, til den avgi,ende formannen

med Topp-

Tore Holmli sikret seg <<Trenings-
hesten>.
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Johannes Overmo ble overrakt
fotballsavdelingens rerespris for
1975 for sitt store arbeid for
fotballen i Helgflilalen. At utde-
lingen var popular og fortjent
er det ingen tvil om. Fotball-
formann Tore Holmli t.v.

I)ommerne fikk ogs6, en liten pfi,-
kjonnelse, her Per Leif Eklo i
kjent positur.

Ogsfr trenerrte fikk en ting til
rninne om sesongen med takk for

vel utfort jobtr.
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Fotballkruset for
kampene sto i en

L975
klasse

gikk til Einar Holmli, som srerlig i vfr,r-
for seg pfl, Helg&dals fotballag.

Skirenn i Helgi-
dalen 1902

Helgfldalens skilopere har
gjennom alle tider vart aktive,
noe som nedenstfi,ende referat
fra bygdas avis i 1902 beviser:

Sondag (L7-3-7902) afholdt
Helgidalen Skiklub sit irlige
Pramieskirend. For 1. Klasse
Deltagere over 20 Aar var der
kombineret Lrengde og Bakrend.
F.or 2. Klasse Deltagere 16-20
Aar Hoprend.

I 1. Klasse deltog 5. Lsbeis
Langde 13 Kilometer.

1. Pramie tilfaldt Severin Hel-
mo. Tid 1 T. 11 M. 49 Sek. Cen-
tralforeningens Bager.

2. Karl Sagvold. Ti.d 7.21.42.
3. Johs. Skjekermo.

Tid 7.22.2A.

2. Klasse:
1. 'Pramie Georg Green,

Centralforeningens Bager.
3. Klasse:

1.'Pramie Martin Mahlen.
Bildet viser vinneren av 2.

klasse Georg ,Green.

'Georg Green var fadt 20,!2
1,887. I oktober 1909 reiste ha.n
til Amerika, narmere bestemt til
Osakis, Minnesota, der han drev
med skogsarbeid. Siden kjopte
han seg farm i White Water, der
han levde sammen med sin kone
Ethel, som var av irsk avstam-

Billettorene har skaffet laget
Green, Leif Svartfl,s, Jan Nymoen

mange penger. Fra v.: Knut
og Odd Bjartan.
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Innsatspokalen gikk i flr til Snor-
re Green etter en jevn og meget
god sesong med seieren i Hervol-
rennet og 2. plassen i Rosshei-
renne't som vel de strekeste pres-
tasjonene...

Disse tre <veteranene> har vart
med og sikret B-laget pokalen
for bygdeserien i 19?5, fra v.:
Magnus Julnes, Asmund Leirset
og Per Storholmen.

ning, og deres 8 barn, helt til
ekteparet mistet livet ved en bil-
ulykke i november 1945.

I sommer var hans sonn, Roger
Green, sammen med sin familie
pi besok i sin fars barndoms-
heim, Green nedre, og da fikk Ro-
ger overrakt sin fars premie f;:a
dette rennet, et sS.kalt <<Central-
foreningens beger>>, av sin onkel
Edin 'Green, som hadde oppbe-
vart det alle disse A.rene. En ting
Roger Green og hans familie vir-
kelig satte pris pri.
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Fro A-S yae rdolsbrukefs arkiv
Bildene er tatt av skogforvalter Morten Moen

Q-eA c:2 r) a6

Tsmmerrenne i Hoysjoelva

Skjrckerdammen

Dyrfldammen i Skjakerdalen
Jon Sisselvold med store tsmmer-
stokker.
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Et 30-drs minne
Da Rinnan, ble tatt i mai 1945

Av Johannes 0vermo

Ved 23-tida om kvelden man-
dag7. mai 1945 dro Henry Oliver
Rinnan sammen med sine nar-
meste fra Trondheim med kurs
for lnnherred. Etter 6L ha brent
papirene sine i peisen i kjelleren
av det s6,kalte <Bandeklosteret>,
Tambs Lyches hus i Jonsvanns-
veien, dro de cm Misjonshotellet,
der Rinnan selv plukka ut 2 gis-
ler, Ingeborg Holm og Magnus
Caspersen. Derfra dro folget i 3
personbiler og l lastebil. I Levan-
ger ble fru Rinnan og barna satt
av.

Tirsdag morgen 8. mai kom
f.alget oppover Verdalen, i alt var
26 personer med. f Vestgrunn-
svingen punkterte et hjul pi las-
tebilen, men folkene hadde visst
hastverk, for ferden fortsatte sri.
det skrangla i felgen.

I Volden var de inne p6, gAr-
den og tvang til seg mat med. re-
volver i neven. Rinnan kunne for-
sividt gjerne ha Lretalt for seg,
for han hadde i alt ca. 90,000
norske kroner samt en del sven-
ske penger med seg. Han skulle
aldri komme til i fi noe glede
av disse pengene.

Ved Helgi,sen forlot de bilene
og la til skogs i nordlig retning.
Hvorfor kjarte de ikke lenger?
Kanskje var det prlL grunn av d6Lr-
lig vei i virloysinga, men. det kan
og hende Rinnan var redd at det
var plassert militrere st5rrker ved
veien lenger sst.

I kveldinga fredag 11. mai kom
styrker fra rikspolitiet under le-
delse av loytnant Chr. Ringnes
oppover til Skjakerfossen, der de
etablerte hovedkvarter. I stua til

Kristian Holmen ble det holdt et
mste der kjentfolk fra Helgidal
var med. Den kvelden ble plane-
ne for jakta pi tyskernes farlig-
ste mann i Norge lagt.

I mens hadde den ene av gis-
lene, Caspersen, klart fr unnslip-
pe. Under en matrast hadde han
under p&skudd av 6, m6rtte gjore
sitt fornadne klart 5. flykte.
Han kom g6,ende etter Storbek-
ken ast for Kleppen. (Rinnan
hadde hund.) Caspersen ga ver-
difulle opplysninger, blant annet
ble han med og viste av 2lnger
hvor Rinnan og folget hans had-
de etterlatt vi,pen, ammunisjon,
klar, proviant og en god del bren-
nevin.

To av f.alget hadde takket for
seg og gfltt til fots nedover da-
len. De ble pirgrepet i Vuku. Res-
ten hadde gA.tt nordover opp til
tsynavola og videre i osflig ret-
ning. Det var fremdeles en god
del sno i hogdene.

Ved Vindkleppen skilte de lag.
Ei gruppe p& 6, deriblant gisse-

let fru Holm, hadde tatt leia
nordover dalen mellom Serianna-
vola og Fagerlifjellet, mens ho-
vedstyrken hadde gfltt ostover
mot Ferlandet. Disse hadde igjen
delt seg oppe i Glenna.

Den forste patruljen som la
i veg mot Feriandet tidlig lardag
mcrgen hadde to kjentrnenn fra
Helgidalen med. Da de kom opp
i Glenna, fikk de se royk fra
Fagerlivollen nede ved elva.
Patruljen delte seg da i to, og i ly
av ei kraftig snobyge gikk den
ene gruppa rett ned den bratte
Glenna, mens den andre gruppa
gikk ostomkring og ned for 6r
avskjrere en eventuell flukt sst-
over.

P6. et tidligere avtalt tidspunkt
skaut patruljeforer, fenrik Pe-
dersen, et varselskudd i murpipa,
rnen det var ingen reaksjon inne
i huset. 56, ble det skutt ei salve
i taket, og da kom det en mann
ut og gav seg til 6. speide bide
ostover og vestover. Fenriken
ropte da at de skulle komme ut
og overgi seg, men da sprang
mannen inn og slo dora igjen
etter seg. Da neste salve ble av-
fyrt ble det holdt lenger ned, og
da korn de ut. Der var 7 perso-
ner i alt, 5 menn og 2 kvinner. Den
ene av mennene var truffet i hof-
ta og m6.tte breres fram til byg-

Sv. Langnes EItf.

Br ld rene Berg
MOBETFORRETNING

Verdal, tlf. ?8 608 Levanger, tlf. 81 390

]NI{IITRAD TEOT'[|'ERK
snsker God Jul og Godt Nyttar

til ansatto, kunder og forbindelser
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da, noe som ikke var sfl enkelt
i dette terrenget.

Dette skjedde Pdr formiddagen
lardd"g 72. lrlrai.

Men sjefen selv var fremdeles
pi frifot, og en nY Patrulje ble

oyeblikkelig transportert til Ve-
ra. De skulle sorge for at Rinnan
ikke kom seg over til Sverige.
De som var tatt hadde nemlig
fortalt at Rinnan tenkte seg til
Sverige, han hadde visst kontak-
ter der. Gruppa hadde ogsi med

et radiosett og skulle visstnok
sti i kontakt med en eller an-
nen, mulig Haupsturmbannfiihrer
Flesch, som skulle vere giLtt i
dekning i Trondheim.

Patruljen gikk fra ,Storlunet

nordover til Storvukuvollen, hvor
de overnatta. Tidlig sondag mor-
gen den 13. mai gikk de derfra
i vestlig retning over Tverfra og
nedre del av Storbekkdalen. Der
var det fremdeles sno, sir de
visste at Rinnan ikke hadde Pas-
sert enda.

Da de kom opp pi ei ra like
ovenfor Flysetra, gikk de seg
rett pir Rinnanfolget. De klarte
i komme seg i skjul uten 6L bli
oppdaget, og la da videre planer.
De bestemte seg for 6L la falget

96. ned til Flysetra far de slo til.
Dette gikk helt etter planen, og
Rinnan hadde ikke fitt av seg
ryggsekken for maskingevaret
spilte opp sir steinspruten sto av
murpipa pfl den gamle seterbua.

'En mann ved navn korporal
Solheim gikk fram og awepna
folket.

Rinnan ville forst forhandle og
stilte visse betingelser, men Sol-
heim sa at hvis de ikke oyeblikke-
lig kasta vipen og fikk armene
i varet ble de skutt, for det lflg
100 mann rundt setra. Rinnan
fant det da best i kaste revolve-
ren. Ifan skulle ha visst at riks-

politipatruljen besto kun av 8
mann!

Men som nevnt gikk overgivel-
sen for seg uten skuddveksling
og dramatikk av noe slag. Ord-
ren til patruljen hadde da ogsir
vart 6 forsske 6 f6r Rinnan fram
til bygda i levende live. De som
var tatt tidligere hadde antatt at
Rinnan selv kom til i. skyte seg
heller enn i bli tatt, men det
skjedde ikke. ,Helten deres var
nok ikke si tapper som de trod-
de. Rinnanf.alget var ogsi. sterkt
utmattet etter 6 ha vart ute i
5 dagn. De var vel heller ikke
sarlig trent til dette livet. A lig-
ge i <Bandeklosteret> eller Mi-
sjonshotellet og drikke tysk
brennevin, knulle horer og pryle
stakkars landsmenn som hadde
vart si uheldige 6 komme i klor-
ne p6r dem, hadde vel ikke akku-
rat gitt styrke og utholdenhet
nok til en strabasios tur i grense-
fjella.

Det viste seg at patruljen had-
dc-r vart heldig med tidspunktet
for pigripelsen. Rinnanfalget
hadde tidligere forskanset seg pfl
ei grankledt kolle omgitt av my-
rer pi Humleberget.,Med de vflp-
nene de hadde kunne det blitt
vanskelig & innta dem der. Rin-
nan hadde foravrig skutt hunden
sin der oppe.

Men patruljen var ikke ferdig
med sitt oppdrag for det om fan-
gene nfl var awepna, de skulle
ogsi fram til bygda. Fangene
lovte fl ta seg fram pfl egne bein
sAfremt de ikke ble utsatt for
kroppslige overgrep. De militare
tok ingen som helst sjanser pEL
turen framover, ingen av fangene
ble sluppet av s5me det minste
oyeblikk. Da de skulle passere
gangbrua over Tveria, ble det
gitt ordre om at Rinnan skulle
gE. farst. En kraftig soldat gikk
bak og holdt han i uniformskra-
ven. ,(Rinnan bar en SD lo5rt-

nantsuniform.) De ville ikke gi
han sjansen'til 6 kaste seg pi
elva.

Ved Skjrekerfossen var en mas-
se folk samla. Ryktene om at
Rinnan var tatt hadde g6,tt som
ild i tsrt gras, og det var mange
som ville se denne lille mannen
som hadde pint sfl mange men-
nesker. Selv om det nok var man-
ge som ville ha tatt saken mot
han i egen h6nd sir klarte riks-
politiet i forhindre at noe slikt
skjedde. Den kraftige blflveisen
vi husker fra bilder av han under
rettssaken fikk han etter at han
var transportert fra HelgiLdalen.

Men jakta var enni ikke slutt.
Gruppa som hadde tatt leia inn-
over ;Skjaekerdalen var fremdeles
p5. frifot. tMen sondag 14. mai ble
ogsfl disse tatt. Det skjedde i
Kulstaddalen - i den koia flykt-
ningelosene hadde benyttet sfl
mang en gang under krigen.

'Det var i grunnen merkelig.
Akkurat i disse traktene var
hundrevis av mennesker blitt lo-
set over til ,gygligs og friheten
i lopet av krigen uten at Rinnan
hadde klart i rulle opp organisa-
sjonen. Men da den tyske kapitu-
lasjonen var et faktum og Rin-
nan selv skulle ta seg over til
broderlandet, valgte han akkurat
dette terrenget.

Men han klarte det ikke.
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F rq HelgSdalen f  sr  i  t iden
1- lro

HEIM FRA KULSLIVOLLEN
I L9r2

Den sisto kvelden pfi, setra var
en festkveld, med god graut, kokt
av nysiltrnelk og ellers mye god
gomme og gommeost. Lite ssvn
ble det den siste natta fsr heim-
reisa for den var det noe spesielt
med. Grytidlig om morgenen
mfltte dei opp, og da ble det ar,
beid pfr, spreng, slik at en kunne
komme avgi,rde sA tiillig som mu-
Iig, for setervegen var ofte lang.
Dette bilde er tatt ved Ortugen,
og viser NiIs Leirset i geite-flok-
ken, som snart er heime etter en
god sommer pi Kulslivollen.

Dette bildpt er tatt av skogfor-
valter Moen en sommerdag i
1922, og viser fra venstre Karl O.
Sagvold, Lise Langilal (Leirset)
og Sara Langilal (Vollan).

Moen og Sagvolil var ofte pfl be-
faring i traktene rundt Hoysjoen.
Om ilet var den gode dravlen el-
ler ungjentene som lokket dem
ned til Vangstadvollen, skal vrcre
usagt. Sara var gjeter og Lise
setertaus denne sommeren, og
det var mye i henge, fingrene i
fra tiillig morgen til sent pi
kveld, men likevel minnes Lise
den tida med glede og vemod.

I hoyre hjorne av bildet kan vi
skimte treskoene til Sara. Hun
hadile tatt dem av seg forili hun
syntes de var for store og stygge
til e bn med p6, bilde,t, forteller
Lise.

/of-rto

Ansvarlig for billedstoffet i Helgidals-Nytt: Arnt Kiesbu.
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L l  - ' . 1

Gflrden Sormo ca. 1920

Fra Vassdragsvesenets forbyg-
ging ved Ostnesfossen rundt flr-
hundreskiftet:
Forste rekke fra v.: Ole Kulsli,
Ola Framnes, Andefs Bjornme-
len, Martin Elverum, Martin
Lundskinvold, Harald Elverum.
2. rekke fra v.: John Storstad,
Johannes Breding, Sefanias Mar-
ken, OIa Dillonget, Lornts Sko-
gen, Severin Brueng.

qilr$
i#tE ,u*V""

::::t::::::t:\i

't'::i;tait:ili

Bildet viser fra. v.: Olai Lang-
daf ghl Bjartan, Anton Helmo
(sorn rlode i ung alder) og Ole
Akran" ved Holmsbrua rundt
1915.
Olaf Bjdrtan fortellor at da bl[-
det ble tatt, var de pfi,,vdg fra
Ifelmoen, der det var begr'avelse,
til Vuku kirke. Sykiene ble brulit
som framkomstmiddel;r Bjartan
forteller:at de var nyinnkjopte til
en pris av kr. t45,- pr. stk.



29

Uai dst oln0alrusskole i"'lfglgidalen for ir sident$0
,Det er lite 5. finne av opplys-

ningar .om irva som foregikk i
Helg6.dal for 15G-160 ir tilbake
i tida. Det ma bli det meste av
gissingar og dikting. Dikting er
som oftast bygd pi bide be-
stemte og ubestemte ting, eller
p& gissing.

Var det omgangsskole i Helga-
dal for 160 ir sidan? Og heitte
lararen Rasmus Jonsen Jssaas?
Det ,er mykje som tyder pi, det.
Han hadde ei lrerebok som heitte:

Ledetraad
ved

Muntlig Undervisning
I

det danske Sprogs Retskrivning
for Trondere.
Udarbeidet af

Henrik August Angell,
Candidat i Theologien.

Trondhiem, 1813.
Trykt hos W. Stephansen.

Inne i boka har han skrive:
Bogens Rette Ejer er jeg, Ras-

inus Jonsen Josaas, Roe, Stor-
sta D: 11 October 1814.

P& permane i Ledetraad har
han skrive opp e ha teke i mot
over 30 lonningar. M. a. ei av lsn-
ningane: 2 ort 7 skilling. Og si
har han skrive: R. Josaas, skole-
holder.

Etter dette m6, ein vel gi ut
i frrl, som heilt sikkert, at han
var latar, og at han dreiv lerar-
yrket. Og da blir vi freista til fl
tru at det var i den svre part av
bygda han hadde si gjerning.
Vi merker oss: Roe, Storstad.
Hadde han losji delvis pa Roe
og delvis pir Storstad?

Har denne diktinga noko med
sanninga rl gjera, mi det bli slik:
For 160 ri.r sidan hadde helgi-
dalingane muntleg undervisning
i det danske sprogs rettskrivning
for trsndere.

Nokre fi smakebitar fr6, Lede-
traad:

Til lettelse for Begynnere
erindres: at alle Ord, der ende
paa hed, skab, irg, dom, ere
Substantiver: f. ,lEx. Retfardig-
hed, Lidenskab, Hedning, Alder-
dom o.s.v. Anmarkn: Substanti-
verne kunne Staae enten i Singu-
laris (.lEnkelttallet) eller i Plura-
ris (Fleertallet). For at udtrykke
eu Tings eller Persons Eiendom
foier man til et es eller s, under
navn af Genetiv Endeligen (ca-
lus genetivus) til Substantiverne.
F..lEx. en Roses Skjonhed, en
I\{ands Godhed.

Plusqumperfektum (den mer
end fuldkomne Forbigagne). F.
AJx. jeg havde last, jeg havde
taget, vi havde taget.

Om Comma: Man bruger Com-
ma isar til at adskille Satninger

;;sor,n i, Meningen gre nsie for-'btindire, 
F..ZEx. da Lareren kom.

bleve Eleverne .rolige. Da Veiret

Hoyonn p&, Mahlon ca. 1920. P.O.
Mahlen t.v., kjent for sine dikt,
som vi.har tatt med en del av
i HdgA,-dals-Nytt gjerrnom f,ra,

'l-t,

var ogs6, en flink snekker. Riva
han holder i.er av egen produk-
sjon. T.h. Iver Mrchlen.
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er godt, saa lad os gaae ud. Com-
mabsr fremdeles Settes: mellem
Ord af samme Ordklasse, naar
disse ikke er sammenknyttede
ved Conjunctioner. F.,?Ex. God-
het,,ZEdelmodighet, Virkelighet,
konen er huuslig, sparsommelig,
from, forstandig. Manden elske-
de, agtede, beundrede hende.
Foran Conjunctioner, naar der
efter disse folge korte satnin-
ger. F. Ex. Jeg lyder ham, men
frygter ham ikke. Han reiser til
Soes, skjondt sjelden. Skipperen
onskede iOstenvind, for inden Af-
tenen at naae Englan Kyst.

Om punctum. Man satter
Punctum, naar den ved een eller
flere sammenhangende Satnin-
ger udtrygte l{ening er fuldfort,
naar man altsaa har fremsat en
Tanke. som ei er tat bunden til
den folgende. F. .4Ox. Einer Tam-
beskjelver er fsdt i Norge. Efter
slaget i Svolder forligte han sig
med ,Seierherrerne, blev sat til
Jarl over Orkedalen, og giftede
sig med den skjonne tsergljot,
en Datter af Hagen den Onde.
Einer dsde i Aaret 1057, og blev
med megen Hoitid begravet i
Trondhiem.

Om Bindetegnet eller H5rfen.
Man bruger Bindetegnet mellem
meget lange sammensatte ,Ord.
F -/flx. General-krigscommisair,
Soecadet-Akademiet. Dog kan
man aldrig bruge Bindetegnet i
folgende Ord: han har reist til
Hol- og England.

Jens D. Holmlimo.

B irgerSten e
Tlf. Vuku 70 706

Helgidal idrettslag
ARSMELDING 1975:

Styret, eller arbeidsutvalget,
har siste 6.r best6.tt av:

Jon Overmo, formann,
Hivard Elnes, nestformann,
Per Storholmen, sekretaer,
John Storholmen, kasserer,
Gudny Haugan, styresmedlern,
Tore Holmli, form. i fotb.avd.,
[.eif Svart6,s, formann i skiavd.

Foruten irsmote, halvirsmote
og 2 Sagamarsjmoter har styret
hatt 8 mater der 51 saker er be-
handlet. Av de viktigste kan
nevnes:

- klubbhus pi Elneshagda,
- vassanlegg samme sted,
- Sagamarsjen,
- TRlM-tiltak, herunder

Veres-sjoen Rundt,
- lys pir treningsbane,
- innkjop av trenings-

overaller,
- ssknader om offentlige

midler.

Laget har ogsi vart represen-
tert pi mange forskjellige moter,
bide i Idretts-, iSki- og Fotball-
kretsen, samt Sagamarsjen, Kon-
taktutvalget og en del andre.

Som det framgiLr av regnska-
pet har 1975 vart et aktivt og
skonomisk godt flr for Helg6dal
idrettslag. Styret har en bemerk-
ning til posten Medlemskontin-
gent, som er knapt halvparten av

det belop som egentlig skal va-
re. Dette skyldes problemer med
omleggingen til bankinkasso, p6.
grunn av forskjellige forsinkelser
har kun 3 av 7 grendemenn in-
kassert kontingenten da regn-
skapet ble avsluttet.

Regnskapet for 7975 viser en
okning pA. over 5A o/o sammenlig-
net med hret far. Dette skulle
i seg selv vise at laget fortsatt
er i framgang. Syret har for
1976-budsjettet kommet opp i et
belop pi. nmmere 1.50,000 kroner.
Klubbhuset blir her en vesentlig
faktor.

Ogsi sportslig har 1975 vart
et godt rlr for laget.

Fotballaget som for forste
gang spilte i 4. divisjon viste at
det spillemessig er fullt pi hoy-
de med de andre 4. div.-lagene,
og laget besatte til slutt en 5.-
plass pfl tabellen. Laget vant og-
sfl .Sommercupen pi Elneshogda,
og B-laget gikk til topps i den
interne bygdaserien.

,For forste gang stilte Helg6-
dal ogsi med et lag i juniorserien,
men laget har nok altfor fi spil-
lere i 16/17-flrsalderen, slik at la-
get dessverre ble noe ujevnt be-
satt.

Helgidal stilte ogsi et gutte-
lag i Verdalsser'ien.

Neste sesong er det meningen
e fe til et samarbeid med Vuku
idrettslag, slik at Helg&dal stil-
ler et juniorlag $S Vut<u et smiL-
guttelag i kretsserien.

'Grasmatta-,!16, Elneshogda ble
sist vrir odelagt av isbrann, og
mange heimekamper mitte spil-
les pi Verdal stadion. Banen er
pflny tilsidd, og vi h6,per den
denne gang mi bli mer holdbar.

Ogsi. vire skilopere gjorde en
fremragende innsats siste vinter,

Kiop sports-utstyr hos - Birger Stene



31

Fra Sagamarsjen. Teltleiren i Sul

bAde i de lokale renn og i krets-
renn fikk de mange fine plasse-
ringer.

Snorre Green vant Hervolren-
net og ble nr. 2 i Rssheirennet,
bare slfltt av A-loperen Audun
Kolstad. Ellers var det ogsAr
mange andre fine enkeltpresta-
sjoner i lopet av sesongen. Vi
kan med glede konstatere at det
fortsatt er bredden som er lagets
kjennemerke p& skifronten. La-
get tok aksje i alle de 3 renn om
lO-mannspokal der vi deltok. La-
get tok sin fsrste a,ksje i Rsshei-
pokalen, sin 3. i Hervolpokalen
og tok V&rlonkpokalen til odel
og eie. Laget vant ogsi Fjell-
rosastafetten. Snorre Gr.een ble
for avrig ogs6. verdalsmester i
skiskyting.

Mest gledelig pi idrettsfronten
siste 6Lr er imidlertid at friidretts-
avdelingen ni er kommet godt
i gang. Den har arrangert 6 ter-
reng- og skogslop, alle med bra
deltakelse. Helgidal idrettslag
tok i 1975 sin 2. aksje i Veres-
sjo-pokalen for 5-mannslag.

Av arrangement er det ogsri
i flr Sagamarsjen som har krevd
mest dugnadsinnsats. Det oko-
nomiske utbyttet ble litt bedre
enn 6,ret fat, men er pi ingen
m6rte tilfredsstillende i forhold
til innsatsen. Styret har da ogsi
funnet 6. m&tte si fra om at la-
get trekker seg fra videre del-
takelse i Sagamarsjarrangemen-

tet. Kretsen har etter dette ytret
snske om. forhandlinger med la-
get med henblikk pn n f& til en
litt gunstigere avtale for lagets
del, og styret har sagt seg villig
til dette.

Av TR[M-tiltak ellers s5, ble
Veres-sjoen Rundt arrangert
med r:ekorddeltakelse. ,Akono-
misk ga Veresfestivalen i 6rr et
fint overskudd, men det er nod-
vendig, for til neste ir mi det
innkjopes medaljer. Komiteen er
i arbeid med denne saken og vil
ha sin innstilling klar i god tid.
Videre er det planer om 6 utvide
Veresfestivalen fra neste ir, og
fi 6,pne rennet for hele kretsen.
Dette m6, det sokes om like over
jul.

Helgidal idrettslag hadde
TRIIU for damer pri Vuku sam-
funnshus viren 1975, og er i hsst
i gang med samme tiltak.

Sommercupen i fotball ble og-
sA i flr arrangert pi Elneshogda.
Alle 7 lagene i Verdal deltok.

Foruten en del klubbrenn ar-
rangerte laget siste vinter Ver-
dalsmesterskapet over 30 km;
Verdalsmesterskapet i stafett
for jenter og gutter, Fjellrosa-
stafetten, 2 lap i Lysloypekaru-
sellen, Hervolrennet sammen med
Stiklestad idrettslag og Vir-
lonken sammen med Inndal
idrettslag.

Innsatspokalen gikk i ir til
Snore Green, mens Fotballkru-.
set ble tildelt Einar,Holmli. Beg-
ge er fine representanter for sine
idrettsgrener, og laget kommer
forhflpentligvis til A fi, glede av
dem begge ennu i mange F,l,�.
Aksjen i Knut Green's pokal til
beste skilsper i laget under 20 ir
gikk i flr til Tore Sagvold. For-
uten fl vare lagets beste var han
en av kretsens beste i sin klasse
siste sesong.

Av tiltak ellers ser det ut til
at lagets avis <HELGADALS-
NYTT> skal fortsette suksessen.

Verdal og Levanger

B. T. B. SE}ITERTT
Innehaver: Arne II. Johansen

?651 Verilal
LADA-MOSKVITCH-VOLGA

CAMPINGVOGNER _- VAREHENGEB,E

MAT0 S. ]t|elvold
Tlf. 78 868

Bankgiro 4440.06.01299
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Siste irs salg ble nesten fordob-
let fra iret far. Redaksjonskomi-
teen nedlegger et stort arbeid
med avisa, og vil forhS.pentligvis
fortsette i samrne stil.

Underholdningsavdelingen har
ogsfl hatt et lira 5.r, og har skaf-
fet laget en del inntekter. Til
tross for dette er avdelingen selv
d6"rlig utruset med hensyn til ku-
lisser, lys, kostymer osv. Men vi
hflper at medlemrnene med sine
populare <hjemmelagete>> pro-
grammer vil fortsette arbeidet.
Verdien av dette kan ikke mflles
i kroner og srer, det er en miljo-
messig faktor.

Den viktigste sak som styret
har arbeidet med siste Fr er
klubbhusplanene. Planene er fer-
dig utarbeidet. Hustypen ble
valgt pfl halvArsrnstet. Soknad
om byggetillatelse er innsendt,
like ens ssknad. om tilskott
av tippemidlen stort kr.
60.000,-, og soknad om kom-
munal stotte p6. kr. 80.000,-.
Kostnadsoverslaget for klubbhu-
set er pi kr. 190.000,-.

,Pi halvArsmatet ble det valgt
byggekomite for restaurerings-
arbeidet med setervollene, og til
dette formil har laget sokt om
ststte av Kulturmidlene og fra
Fjellstyret til innkjop av ma-
teriell.

I HelgAdal idrettslags regi, un-
der ledelse av nestformannen, er
det i lopet av &ret satt ut nar-
mere 50 setervollmerker.

Arbeidet med klubbhuset og
vassanlegget pfr, Elneshogda og
restaureringsarbeidet med seter_
vollen vil kommende ir kreve en
enorm dugnadsinnsats av lagets
medlemmer, men ut fra den
kjennskap vi har til helgAdalin-
gene skulle et skippertak som
dette ikke v€re noen umulighet.

tsiret 1976
$tyrer 0g rkomiteer i l|$f,dal idrettslag for

Houedstyret:
Formann: Johannes Overmo
Nestformann: Jon Berg
Sekretar: Jan Nymoen
Kasserer: John Storholmen
rStyremedlem: iSissel Kjesbu
Varamenn: Bjarne Haugan

Egil Green
Arnold Kjesbu

8ki,o,ud,eli,ng :
Formann: Hivard Elnes
Nestformann: Egil Green
Sekretrer: Asmund Leirset
Kasserer: Leif Rotmo
Styremedlem: Tor Bjartan
Varamenn: Per Leirset

Magnus Julnes
Ivar Kjesbu

Loypesjef : Leif Svartis
Oppmann: Egil Green

Fotballaud,eling :
Formann: Tore Holmli
Nestformann: Magnus Julnes
;Sekretrer:'Oddvar Lyng
Kasserer:.Jon ,Overmo

Styremedlem: Sturla Green
Varamenn: Brynjar Aksnes

Bjarne Haugan
Arnt Kjesbu

,Oppmenn: A: Jon Overmo
B: Trond Svartis
Jun.: Kjell ,G. 0ttermo
,Gutter: Asbjorn Leirset

UK sen.: Magne Kjesbu (sjef )
Jon Berg
Alf Julnes

UK junior: Per Sorholmen
Hallvard Nessemo
Knut Green

UK gutter: Asbjorn Leirset
Tom Rune Bakken
AIf Ward

Friiilrettsgruppe:
Formann :,Magnus Julnes

Odd Helge Roksvflg
Stein Sagvold

K O M [ T E E R :
Heruolkomi,te:

Egil Green (formann)
Asbjorn Leirset
Magne Bengtson
Bjarn Skoknes
Jon Tosteigan
Odd Bjartan
Knut Green

Varamenn: Arnold Kjesbu
Severin Lillegird

Vd,rlonkkomi,te:
Johannes Overmo (formann)

Bjarn Skoknes
Per Leirset

Varamenn: Pil Holmli
Magnus Julnes

Lyslaypekomiteer :
B  j a r t a n :

Tor Bjartan (formann)
Jan Nymoen
Odd Bjartan
Knut Green
Steinar Helgis

B j o r s t a d :
Olav,Sagvold (formann)

Jon Haugan
Ole Sagvold

V er e s - s j a en Rund,t -komit e :
Hivard Elnes (formann)

Alf Akervoll
Jon Overmo

Varamenn: Kjell Bjartan
Sverre Berg
Johannes Overmo

Loypesjef: Bernhard Olsen

By g g ekomit e lor kl,ubbhus :
Jon Overmo (formann)

Snorre Green
Magner Haugan

Vass-komite:
Pil Holmli (formann)
, Einar Holmli

Magne KjesbuJon Ouermo.
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Restaureringskomi,te

lor seteruoll:
Hivard Elnes (formann)

Lasse Johnson
Johannes Overmo
Snorre Green
Alf Akervoll

Red,aks jonskomi,t e f or
Helgddals-Nytt:

Lasse Johnson
Arnt Kjesbu, HS.vard Elnes
Hans Rotmo, Johannes Overmo

"U n d erhol dni,n g sk omi,t e :
fnger Holmli, formann

Gudny llaugan
. Jorun Green

Grasbanesief :
Magne Kjesbu

Valgkomi,te:
Pil Holmli (formann)

Asmund Leirset
Per Leirset

Grendemenn lor konti.ngent :
oppkr.eui,nga:

Avre Helgitdal : Torgeir Bakiren
Bjartan: Ketil Svartis
Elnes: Ole J. Haugan
Elneshogda: Ola Berg
Nordkleiva: Melvin Nesserno
Bjorstadhogda:

Odd H. Roksvi,g
Ulvilla: John OIav Indahtr

U t send,ing er til skikretsti.ns et :
HAvard Elnes
Egil Green
Varamann: Olav Sagvold

U t s endi,ng er ti,l f otballkr et s -
ti,nget:

Tore Holmli
Magnus Julnes
Jon Overmo
Varamenn: Brynjar Aksnes

Trond Svartii.s

Festsjef :
Jon ,Overmo

Reu,isorer:
Ivar Bjartan
Kjell Bjartan

Iysningene om og resultatene
fr,a Hervolrennet. Vi er sikker pi
at svart mange av v6,re lesere
har interesse av dette stoffet.
Vi henstiller samti<iig til folk i
Helgadal d, lete i sine papirer og
forsoke i finne den fullstendige
resultatlisten for Aret 1942, slik
at Hervolrennets arkiv kan bli
helt komplett.

,Si over til l isten:
7937:

1. Ottleif Hallern
2. Einar Flyurn
3. Arne Arnsveet
4. John J. Haugan
5. Olav Lillesand
6 Albert Lillegarcl

7938:
1. Petter Woll
2. Ottleif Haliern
3. John J. Haugan
4. Arnold Prestmo
5. Ole Sagvold
6. Einar Flyum

7939:
1. Sverre Sagvold
2. Olav Sagvold
3. Petter Woll
4. Ottleif Hailern
5. Ole Sagvold
6. John J. Haugan

fi$:
1. Olav Sagvold
2 Petter Woltr
3. Ole Sagvold
4. John J. Haugan
5. Magner Haugan
6. Arnold Prestmo

7946:
1. Olav Sagvold
2. Wilhetm Bengtsson
3. Ole Sagvold
4. Ifilmar Kjesbu
5. ,Gunnar Eng
6. Ottleif Hallem

7947:
1. OIav Sagvold
2. Ivar Kjesbu

7.57.A6
2.A,0.77
2.O7.74
2.O8.56
2.08.59
2.10.56

2.73.22
2.78.43
2.23.47
2.24.79
2.25.03
2.77.30

2.26.75
2.27.08
2.37.28
2.33.39
2.35.33
2.40.35

2.36.05
2.40.02
2.4,A.75
2.42.33
2.45.46
2.4,6.25

2.43.74
2.45.27
2.49.52
2.57.45
2.52.75
2.53.03

2.23.59
2.28.27

Hervolrennet
Et av de eldste og mest tra-

disjonsrike turrenn i Verdal er
Hervolrennet. Oddbjorn Ogstad,
Stiklestad, har her satt opp en
liste over de 6 beste uansett klas-
se fra alle de 24 Hervolrenn som
hittil er arrangert. 0gstad skri-
ver videre:

<Jeg har fullstendig resultat-
liste fra hvert renn, unntattIg4T,
hvor jeg har bare premielisten.
Kanskje noen av dem fra trIelgfl-
dal, som var med i Hervolkomi-
teen dette iret kan ha hele lis-
ten gjemt, eller noen andre.

Hervolrennet ble oppstartet i
1937 med Helgidal AUL og Stik-
lestad A,IL som arrangarer. pil
listene fra far krigen vil sikkert
mange savne en del kjente ski_
Iopernavn fra disse 6,rene, men
det kommer av at rennet far kri_
gen var et politisk renn, som kun
var ipent for lopere tilsluttet
arbeideridrettslag (AIF) eller
andre arbeiderorganisasjoner, i
folge protokollen for Hervolren_
net fra disse drene.

Etter krigen, j 1^946 ble rennet
opptatt av Helgidal IL og Stik_
lestad IL, som bygderenn ipent
for alle skilopere i hele Verdal.
Deltakelsen har variert fra 81
Iopere i 193g, tilIST lopere ilg47
og 7975. Rennets lengde har va_
riert fra ca. B til draye 4 mil.>

Helg6,dals-Nytt's redaks jon tak,
ker Oddbjorn Agstad, for opp_

Billettsrer:
Leif SvartAs
Odd Bjartan
Jan Nymoen
Knut Green
Steinar HelgAs
Gunnar Grunnmo
Teodor Nessemo
Egil Green
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HVER 7 TIME FTYTTER EN FAMITIE
IMI I ET NYTT HETLAIIDSHUS

BRODR. HETLAND AS
SANDNES - BRYNE - SKARNES

?8 889 _ 78 994
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3. Gunnar Eng
4.'Sverre Kjesbu
5. Severin Lillegflrd
6. Ola Myhre

7957:
1, ,Olav Indal
1. Ivar Kjesbu
3. Jan Nymoen
4. Arnold Kjesbu
5. Odd Julnes
6. Arne Sagvold

1952:
1. Arnold Kjesbu
1. Severin Bjorstad
3. Ivar Kjesbu
4" Sverre Kjesbu
5. Arne Sagvold
6. Ottar Holmli

7953:
1. Jarle Leirset
1. Odd Julnes
3. Einar Vollan
4. Asbjorn Leirset
5. ,Gunnar Rostad
6. Severin Lilleg&rd

7e54:
1. Arnold Kjesbu
2. Odd Julnes
3. ,Einar Vollan
4. ,Severin Lillegird
5. Jan Nymoen
6. Magne Bengtsson

7955:
1. Lennart Leirhaug
2. Hilmar Kjesbu
2. Jarle Leirset
4. Magne Nordli
5. Torbjorn Julnes
6. Halvard Flyum

7956:
1. Magne Nordli
2. 'Lennatt Leirhaus
3. ?orbjorn Julnes
4. Kjell Bjartan
5. Harald lMyhre
6. Odd Julnes

7958:
1. Kjell Bjartan
2. John Hybertsen
3. Harald Myhre
4. Anders Oterholrn

5. Torbjorn Julnes
6. Amund Rsstad

7962:
1. Jonas Danielsen
2. Lennart Leirhaug
3. Ole :Ostvik
4. Kjell Bjartan
5. Magne Nordli
6. Amund Rostad

7963:
1. Jonas Danielsen
2. Bernhard Olsen
3. Svein Kjelvik
4. Per Leirset
5" Svein Sende
6. Odd Inndal

7965:
1. Jonas Danielsen
2. Odd Inndal
3. Bernhard Olsen
4. Harald Myhre
5. Viktor Iversen
6. Stein I. Sivertsen

7967:
1. Lennart Leirhaug
2. Per Leirset
3. Asmund Leirset
4. ,Odd Julnes
5. Bernhard Olsen
6. Jon Berg

7968:
1. Per Leirset
2. Harald Myhre
3. Bernhard Olsen
4. Oddbjorn ,Ogstad
5. Asmund Leirset
6. Hilmar Kjesbu

7970:
1. Stein I. Sivertsen
2. Lennart,Leirhaug

3. Kflre Hallager
4. Arvid Kjesbu
5. Svein Sende
6. Modulf Slapgird

7977:
1. Ove Bjorkeng
2. ,Snorre Myhre
3. K6,re Hallager
4. Hilmar Kjesbu
5. Arvid Kjesbu
6. tr-ivard Rostad

7972:
1. Snorre Myhre
2. Livard Rsstad
3. Per Leirset
4. Oddbjorn,Ogstad
5. f,Iilmar Kjesbu
6. Arvid Hagen

1973:
1. Arvid Hagen
2. ,Snorre Green
3 Per Leirset
4. Kire Hallager
5. Snorre Myhre
6. Erik Holmvik

7e74:
1. Stein f. ,Sivertsen
2. Ove Bjorkeng
3. Per Leirset
4. ,Snorre Green
5. Kjell Ifermann
6. Sturla Green

7975:
1. Snorre,Green
2. Stein [. Sivertsen
3. rlVlodulf Inndal
4. Per Leirset
5. Gunnar rHermann
6. Kire Hallager

2.30.50
2.34.!S
2.37,.W
2.37.70

2.37.40
2.37.40
2.40.07
2.40.50
2.44.04
2.44.O5

2.48.22
2.48.22
2.49.I8
2.50.22
2.50.33
2.51.A3

2.52.34
2.52.34
r2.53.18
2.53.79
2.53.26
2.53.36

2.48.22
2.49.40
2.\3.25
2.\4.58
2.16.30
2.L9.2fi

2.50.35
2.52.50
2.52.50
2.54.47
2.54.48
2.55.30

2.44.78
2.45.OA
2.49.0'4
2.57.A9
2.57.41
2.55.09

2.54.30
2.56.36
2.59.29
3.00.15

3.03.17
3.06.11

2.56.40
3.01.16
3.16.45
3.18.05
3.29.01
3.30.26

1.50.56
7.54.28
\.59:2L
r.59.27
1.59.35
2.O2.73

1.50.00
I.55.27
7.57.40
1.58.43
2.O1.05
2.42.40

2.33.11
2.35.O2
2.3&6
2.M.22
2.46.M
2.46.29

2.10.36
:2.70.43
2.12.42
2.14.38
2.16.00
2.78.17

2.54.A3
2.54.08

2.55.22
2.59.79
3.01.16
3.O1.57

2.27.40
Lm.56
2.33.37
2.35.35
2.37.23
2.38.32

7.40.37
1.42.05
7.44.05
7.44.48
7.44.49
1.45.70

1.55.08
1.57.46
7.57.52
1.58.31
1.59.36
2.O1.22

2.O7.44
2.08.50
2.70.32
2.I2;%i
2.L4.35
2.14.4L

7.57.L4
7.57.17
2.O:2.2L
2.03.00
2.44.20
2.O5.28
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Arets idrettsutover 1975

Stein Ingar Sivertsen

Helgidals-Nytt's redaksjon ved-
tok i host i kflre <Arets idretts-
utover>> i Verdal. Idrettsutsveren
m6, vare medlem i et av de 11
idrettslagene i Verdal, uansett
alder og idrettsgren. Avstemnin-
gen foregikk piL den miten at alle
de nevnte idrettslagene fikk 10
stemmesedler hver. Vi var iitt
redd for at lokalpatriotismen
kunne kornme til h gjare oss et
puss, slik at hvert lag ville finne
en spesiell kandidat blant sine
egne rekker og stemme pA den,
men det viste seg at denne fryk-
ten var unodvendig. Bortsett fra
Verdal i.l. som stemte en bloc pfl
sin kandidat, var flere kandida-
ter representert pfl sedlene fra
de forskjellige lag. Og det var
4 navn som skilte seg ut.

Da opptellingen foregikk 2
uker etter fristens utlop var det
i alt innkomrnet 85 stemmesedler,
og'disse fordelte seg slik:

Stein Ingar Sivertsen:
35 stemmer,

Stein Wegar Rennemo:
27 stemmer.

Karen fngeborg Roe:
14 stemmer,

Steinar Olsen:
7 stemmer,

Ottleif Hallem:
1 stemme,

Verdal i.l.s AJag:
1 stemme.

Det ble altsi den 28 ilr gamle
Stein Ingar Sivertsen fra LeirA-

dal i.l. som fikk flest stemmer.
og uventet var vel ikke dette.
Sivertsen har i flere ir st6.tt i en
srerklasse blant langrennsloperne
her i bygda, han har dessuten
hevdet seg meget godt ogsir i lop
sommers tid.

A finne en milbar storrelse
for 6. sarnmenligne prestasjonene
til ulike idrettsutsvere er selv-
sagt umulig, det mfl bero pfl, den
enkelte velgers skjonn. Og i den
forbindeise tar vi vel ikke mye
feil nir vi antar at Stein Sivert-
sens sympatiske opptreden har
skaffet han mange vennetr som
kan ha gitt seg utslag i stemme-
givningen. Dette uten pA noen
mf,te i si noe ufordelaktig om de
avrige kandidater. Det er en ver-
dig representant for idrettsut-
averne i Verdal som nA, fir den-
ne utmerkelsen. Stein Siv'ertsen
el en mann med begge beina p6.
jorda, enten han er kommet i
mirl halvtimen far sine konkur-
renter eller p5, 2. plass, er han
den samme stillfarende og sym-
patiske mannen.

rHelgiidals-Nytt gratulerer Stein
Ingar Sivertsen rned resultatet
av avstemningen, og gjengir n6.
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Vi produserer  og monterer  e lementer  i  spenn- og s lakk-
armert  betong:  sayler ,  b je lker ,  fasadeelementer ,  tak-
e lementer ,  dekkeelementer ,  broelementer  -  og spesia l -
e lementer  et ter  oppdrag.

JERNBANESVILLER - FERDIGBETONG
Vi prosjekterer og leverer ferdig oppsatt over grunnmur /
fundament: Standard LN typehall / lndustribygg I
lagerhaller / Forretningsbygg / Skoler ,/ ldrettshaller ,/
Svsmmehaller / Broer og kaianlegg.

I samarbeid. med Astlandshe
Spenxbetong A.S, Honeloss og
Vestlandske Spennbetong A.S,

ruORDENFJELDSKE
SPENNBETONG A.S
Boks 7, 7651 Verdal
Telefon 076 7S 405
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det intervju vi hadde med han
i anledning utmerkelsen:

- Nir begynte du med idrett?
- Det var vel som guttunge,

i L0-72-ixsalderen.
- Hvilke rdrettsgrener har du

drevet?

I - D"t begynte med skihopp,
jeg har visst et pan verdalsmes-
t6ipt<4p'i hopp som gutt, hvis jeg
ikke husker feil. Om sommeren
var det fotball. Jeg likte det og,
hvis jeg hadde vokst opp narme-
re en fotballbane, hadde jeg kan-
skje vart fotballspiller n6.. Si ble
det en del loping, terrenglop bl. a.
Langenn begynte jeg ikke med
for alvor for i 18-19-6,rsalderen.

- Hvilken idrettsgren har du
likt best ?

- Det er vel uten tvil lang-
renn.

- Angrer du pfl at du har dre-
vet idrett?

- Nei, tvert imot.

- Hva er etter din mening av
storst betydning med idretten ?

- Det er godt p vare i god
fysisk form, dessuten kommer en
i kontakt med mange mennesker
og reiser til steder en ellers ikke
hadde kommet til fl besoke.

- Hvilken prestasjon anser du
som din stsrste hittil?

- Nessegaloppen i vir gikk
bra, der slo jeg bl. a. Sagstuen og
Sollie. Min 15.-plass i rFlyktninge-
rennet 7974 er jeg ogsfl meget
godt fornoyd med.

- Noen konkurranse du spe-
sielt minnes med glede?

- Stjordalsstafetten 1g?b. Der
ble jeg inngfltt av per Norum,
men hengte meg pi og klarte 6r
presse meg foran pfl mflrlstreken.

- Hvor mye trener du nir?
- I host har jeg vart mye for-

kjalet og har ikke f6.tt trent som
jeg skulle. Normalt trener jeg ca.
12 timer pr. uke pir denne frrrstida,

mens eliteloperne ligger p6, ca. 20. storre enn for B-.4 ix siden, og
Spesielle problemer med de beste trener ogsi mer intenst

hensyn til treningsmulighetene? og systematisk enn for.
- Det har vart lite sns her - rHar vi muligheter til i. f6,

i denne delen av bygda nfl i flere noen elitelaper fra Verdal?
6r. - J&, mulighet har vi sikkert.

- Har du noe spesielt m6.l for - I{va kreves for i. komme
sesongen som kommer? helt i toppen?

- tFor min egen del er NM- - Fsrst og fremst en enorm
deltakelse milet. Dessuten har interesse og treningsiver. Dess-
jeg som mil at Leiridal skal sl6, uten en positiv innstilling hos
Helg&:dal i kampen om 10-manns- foreldrene.
pokalene. - Har du noen gode r&d tit

- Hva mener du om glass- unge som vil satse?
fiberskiene? - Kjor for all del ikke for

- De er uten tvil gode, gir god hardt pfr trening. Bruk innsida
gli p& dflrlig fsre. Men de er for av hodet, nir du trener skal du
kostbare. bygge opp kroppen din, ikke slite

- Hva mener du om dagens den ut. Lar deg 6. trene riktig,
langrennsnivi her i Verdal? det er altfor mange som har

- Det er uten tvil p& vei opp- brent seg ut med overdreven
over. tr'remfor alt er bredden hardkjoring.

3

I ToRBfoRn Enrilm I
I *"ccMESrER, I
I Tlf. ?8 6L2 _ VERDAL t
I lVybygg og reparasjonor uf,fores fagmessig l

T
I ""LK'MMEN TrL coD JULEHANDEL I
I 

,lsrrvlrrr|.ra! lr! rrt rr dtjL-f/rr.frt\Ir"[/L 

I

I | |E]{]{ES M0TE A/S IT - T

I  - -  , r  5

I  B P 0 e n t r e t  I
I tnneh.: Haga - Haugan {3 - 3
I rfi.7o734 tT

UTR'DAI R0RLEO|GERFORRETI{,I1{O I
KJELL JOIIANNESEN 

T
Tlf. ?8 220 

I



J I

f 3 I r ? fl{. r

7 tr fl

{,& {3

ff i.S F

/ lf

/Y 8s 3/

ge EJ 4y

T ) Jg t/ 7f

g l

Vannrett:

1.  Drikk (svakt).
12. Popular kar.
9. ---  Maria.

11. Mannsnavn.
12. Populart skimerke.
14. Er forkjolet.
15. Toppscorer.
77. 501.
18. Fest.
19. Bilorganisasjon.
20. Senat.
21. Omv. kompassretning.
24. ,Fyr.

25. Gammelt poststed.
29. Beramt fotballstadion.

Lodd,rett:

Middagsmat.
4.
Populart sted for enkelte
helgidalinger.
Vinne/Ness-spiller.
Kjokkenredskap.
4 v'annrett.
,Organisasjon.
Vil jentene ha.
Vil jentene ikke ha.
Omv. fortjeneste.
I Skirer.
Brer.
Dyr.
Like.
I behold.
Kompassretning.

Bertel
I alle bygdesamfunn finnes det

historier om bygdekjemper, menn
som pA grunn av sine krafttak
er blitt legendariske i lokalhis-
torien. Den mest kjente kraft-
karen i Helgidalen i forrige flr-
hundre var Bertel iSkoknesset.

IIan var fodt pa Skoknesset
i 1823 av foreldre Karen og
Kristian Helmovald. Av legems-
bygning var han ikke sA svart
hag og heller ikke spesielt skul-
derbred, forteiles det, men han
var rund og tettvokst. Deit var
da ogsri i fsrste rekke hans styr_
ke til 6. dra tunge lass som gjor_
dc han beryktet, selv om han nok
heller ikke gikk av veien for en
nevekamp nAr han syntes det
trengtes. Han var i sin tid
<Stitarkonge> i Helg6.dalen. Dis_
se hadde sorn kjent til oppgave
fl ta seg av lovlose og omstreife-
r0 og fore dem bort fra distrik_
tet.

Om Bertels far Kristian ver_
serer ingen historier som fortel_
ler om kjempekrefter, men at
han ikke var skvetten av seg.
skulle folgende historie tyde pA:

Kristian drev rnye fisking. I
den tiden utgjorde elve_ og fjell_
arreten et vesenilig innslag i
folks kosthold her oppe i dalen.
Det fantes ogs& virkelig mye fin
arret i HelgAa dengang, og det
fortelles at Kristian bosatte seg
pfl Skoknesset i fsrste rekke pfl
grunn av de gode fiskeforholdene
der i Helgia og ved uilopet av
Skjakra.

En hsst var Kristian pi, fisking
oppe i Juldsla. Da han hadde satt
ut garna om kvelden, gikk han
opp pe elvemelen for i ta seg en
blund under noen lurv-graner
over msrkeste natta til han skul-
le dra garna igjen pd. morgen-
kvisten. Dette skjedde ved Stor-
fossen innenfor Julnesset. Da
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Kristian beg5mte i skyve til side
noen grener for iL korffne seg un-
der grantrarne, ga det plutselig
ut et kaldkauk der innenfra, og
en bjorn sprang ut og bykste
i vei oppover lia. Da sig han
opp, gubben, og ropte etter bjor-
nen: <<Berre ligg i ro, din bjonn-
tassi, de ha da verri plass fer oss
begge, hen.>> Og etterp6. skrot
gubben av hvor mjukt og godt
det hadde vart 6L ligge i bjonn-
bossoa.

Kristian fikk forresten en tra-
gisk dod. IIan var oppe i Ferlan-
det pi fisking, og da han ikke
kom heim begynte de A leite etter
han. De fant han druknet i en
h.sl ovenfor Svenslunet. Holen
kalles den dag i dag Kristian-
holen.

Som sagt var Bertel tettvokst
og sterk til 5 dra lass.

En vflr gikk han til Vest-
Grunnan for 5 ffl tak i srlkorn.
Han fikk kjopt 2 tonnesekker
korn, men s5. var det hvordan han
skulle fi det heim tii Skoknesset.

Han spurte om i f6 l6,ne,,en hest,
men da v6.ronna pigikk'for fullt
i ,Grunnan var bonden ikke villig
til i l6.ne bort noen. Bertel spur-
te da om 5, fi l6.ne en bikkvogn
og1 et tau, og det fikk han. Sfl tok
han kista av vognen og surra
kornsekkene fast til bikkvogn-
armene, og sfl bar det i vei opp-
over dalen med Bertel selv som
hest. Og lasset var framme pi
Skoknesset i god tid for kvelden
kom. Strekningen var akkurat
2 mil, og noen lett vei var det
ikke dengang. Blant annet gikk
den over Holmlibakkene, en kan
fremdeles se gamleveien d.er den
gflr bratte egga opp til Holmli
vestre. De over 200 kiloene korn
pfr, bikkvognarmene hang sikkert
godt i oppover der!

En v&r skulle de ploye opp ei
eker piL Akran. De fikk tak i en
plog, og Bertel og sonnen Mikal
var hester. Nflr det kom folk for-
bi, knegga de som hester, men
plogen dro de med uten stans
fflra til ends.

A fi heim fjellhoyet p6. vinters
tid kunne mang en gang vare
strabasisst. Redskapen de hadde
fl hjelpe seg med var handsleden
og skarbflggAran (truger). Hand-
sleden var utstyrt med en staur
foran til 6. dra, styre og bremse.
Et stykke fra nedre enden av
denne stauren var det boret et
hull. Gjennom der var det truk-
ket et tau som ble knytt p6, hver
side av stauren. Endene pi tauet
gikk si gjennom hull som var
boret p5. aksolet pi sleden, ett pfl
hver side. Derfor kunne stauren
gi en bra bremseeffekt i utfor-
bakkene.

En gang de hentet fjellhoy i
Skjrekerdalen kom det et kraftig
snovar, og de ble nodt til i sette
igjen lassa pi Dyrhaugfl6,a. Da
varet hadde lagt seg gikk de s5.
innover for i hente lassa, og da
var det falt s6. mye sno at bare
en liten ende av stauren sto opp.
De miket snoen av lassa, og Ber-
tel la i vei forst og broytte veg,
og jevnt og trutt bar det fram-

VERDAL KOMMUNE
/nsker alle lesere av Helgidals-Nytt og innbyggere for-

6wis i Verdal en riktig G od Jul og et Godt Nyttir!
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over dalen. En gang i blant bsd
en av de andre til i g5. forst litt,
men fikk til svar: <<-?0 te nu vel
i stykj te>>, og slik gikk det heilt
til de var framme i bygda.

Bertel hadde en del Ar fjellslAtt
ved Ottmo-tjanna pi Veresfjellet.
A. fi hoyet heim derfra gikk greit
de vintrene det var bra is pi elva,
uten det ble det mer tungvint.
Nir det ikke var is p6, elva pleide
Bertel 6r fi lasset kjort rned hest
fra elva nedenfor Brattis-rlsene
og opp til Ottmoen, og det for-
telles at lassa var si. store at
hesten hadde sitt fulle hyre med
i dra det opp bakkene. Derfra
og heim til Skoknesset dro Bertel
la,ssene for egen maskin.

For 6 holde ei kraftig maskin
i gang trengtes mye drivstoff, og
han Bertel var ingen kostforak-
te.r. Han 6,t samme hva slags mat
han ble bydd, og han it dugelig.

En vinter han hadde ei tom-
merdrift i Skjakerdalen, var hele
potetbeholdningen frosen da de
kom til koia etter 6, ha vert hei-
me i helga. Han Bertel satte gry-
ta pi ovnen og kokte all poteta,
og da satt han hele natta og At
kokte poteter med sautalg attfr,t,
for at intet av maten skulle gi
til spille. Og da 6,t han ikke for
han kom heim neste helg.

Bertel var i mange 6.r flotings-
bas. Han arbeidet som oftest ikke
sammen med de andre, basen,
han likte best 6, holde pri for seg
sjol. Men han gikk ingen krok
rundt grovstokkene nei, de mfltte
ligge svert tungt til skulle han
be om hjelp.

Den 22. april 1897 dode Bertel.
I Kirkeboken st6,r under rubrik-
ken Dsdsflrsag: Astma og Hjrer-
tefeil, og i rubrikken Merknader:
Blot syg 8 Dage. Si det gikk fort
med den gamle kjempen til slutt,
han slapp 6. ligge andre til byrde
i lang tid. Og det var nok ogsA
slik han ville ha det.

JO
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Medlemmer au Helgdd,al i,ilrettsta,g har d,e siste to sommerne
utfort merking a,u seteruoller r, fjehtraktene sorn grenser ti,l
Helgddalen. Dette h,ar uert et interessant og uerd"ifulrt arbeid, soin
har kreud, hjelp at: folk med goclt kjennskap til ned,falne og g jen_
uokste seteruoller.

Johannes H. Nessemo og luar T. Nessemo er kjente fjetl-
karer som ha,r stilt seg uiilig til, d,ette tiltoltet og utlart mange
opgtdrag.

Men d,et er ikke bore d,i,sse to som har fd,tt merkene pd, plass,
og Helgd'd,al i'drettslag uil takke alle som har tsert laget be-
hjelpelig, sli,k at d,ette god,e ti,ltaket ti,I Verital Fjeltstyre og Ver_
dal Land,brukslag kan g jennomf ares.

Merking av sefervoller
'*ffi,,":+:ilTlF*,'i s,

tli.,'t,

ri;iii.l:.:,,:ril

iiiF
P::ltitj.i
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Med en tysh palruli* i helene

,Det var vflren t942 dette hend-
te, siste dagene av april. Jeg kom
heim fra fjellet kl. 4 pfl etter-
middagen. Da satt det en ukjent
mann inne i stua. Ifan hilste og
spurte om jeg ville lose han til
grensen., <<Nei>>, sa jeg, og da ble
han veldig skuffet. Etter en
stund spurte jeg om det var noen
som hadde sendt han. <<Ja>>, svar-
te han,.,det er ,sigmund Sagvold
piL Rora, et soskenbarn av deg,
som sa jeg skulle ta kontakt med
deg.> <Javel, ja>>, svarte jeg. Jeg
husket da at jeg hadde lovt Sag-
vold at hvis noen av kameratene
hans mfltte flykte, sfl skulle jeg
lose dem over grensen. Etter et
grundig forhar fikk jeg hsre at
han kalte seg Ole Nordgirrd og
var fra Sparbu. Han hadde in-
struks fra Sagvold om hvordan
han skulle finne fram til meg.
Han hadde fitt til oppgave i

Fr,a m'i'n daEbok av lgl2
Av Ole J. ltraugam

sporre etter Ole J. Kulsli. og sf,
var jeg narmeste nabo til han.

Pi grunn av at clet var lys dag
var jeg ikke srerlig lysten til fl
vare i folge med han oppover. Vi
ble enigre om at han skulle starte
10 minutter far meg, og sfl skulle
han vente ved ErattiLsflsan. Men
for jeg kom til Skjekerfossen,
ved Vestly, tok jeg igjen Nord-
gFrrd, for han hadde kjart av
kjeet pi sykkelen. 'Etter at jeg
hadde bott kjeet var gode rid
dyre, skulle jeg ta sjansen p6. i,
falge }ran? Resultatet ble at jeg
tok sjansen pi dette. Men det
skulle senere vise seg at det var
eri stor tabbe av meg.

Enda var ikke reisa uten over-
raskelser. Da vi kom ast for
Skjakerfossen var vegen vekk-
gravd av vrirflommen og vi had-
de stort besvar med ir komrne
over med sykler.re vire. Denne

od.elagte stikkrenna skulle vise
seg 6, bli vir redning p6, denne
turen. Vi mitte sykle og gi skif-
tesvis piL grunn av dirlig veg.
Det gikk bra helt til vi kom til
en kontaktmann i Helgirdalen,
Tormod ,Skoknes. Da vi skulle
passere der, kom fru Hanna
Skoknes ut og sa til meg at det
hadde vart s6, rar ei telefonopp-
ringing. Det var noen som hadde
ringt og spurt om Ola hadde pas-
sert. 'IIun hadde svart at hun ikke
hadde sett noen Ola, og dermed
ble rsret lagt p6. Jeg forsto da
at det var ugler i mosen, og
flyktningen ble ogs& mistenksom,
som rimelig var. Jeg beroliget
ham med at det var ingen fare,
og tok med meg Nordgflrd opp til
Rudolf Langdal, en slektning og
kamerat av meg. Jeg tok Rudolf
med til side og spurte om han
hadde ski fr, lA.ne oss, og det had-
de han. Jeg var ikke sarlig be-
geistret for 6, ta fatt pfl ei av
hogfjellsrutene i vflrloysinga, s5.
jeg fikk Langdal til fl holde vakt
utpir bakken nedenfor stua hans,
slik at han sirg hovedvegen, mens
Nordgflrd og jeg fikk oss en kaf-
f,etfi,r hos fru Langdal. Da ringte
telefonen der. <<Ta telefonen du,
Ola>>, sa fru Langdal, og det gjor-
de jeg. <Er det du, Ola?> sa det.
<<Ja>>, sa jeg. <Det er greit nu>>,
sa stemmen. <<Takk, det er bra
det>>, sa jeg. Det var handels-
mann Kristian Holmen i;Skjreker-
fossen som ringte.

Etter at vi hadde drukket kaf-
fe, dro vi tilbake til fru Skoknes
for i l&ne et par ski der, for det
ene paret vi fikk l&ne av Lang-
dal var ikke si godt fl gfl pi.

Tur,en til gr,ensa nord om Vera
gikk lettvint, for det ble fin skare

A/S Verd a l [Y|an ufaktur

Godt utvalg i manuhktur

Aut.  instal lator -

Ttf. 78 888 -

E. FINSTAD I '
Elektrisk forretning
765I VERDAL
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n gn pe. om kvelden. Pi turen til-
bake mitte jeg gn en av de beste
de'kningsrutene pir grunn av at
jeg hadde rned meg 2 par ski.

Da jeg kom ned til Rudolf
Langdal, fikk jeg hore at det
hadde vart en tysk patrulje like
etter oss ved Skjekerfossen.
Takket vare den odelagte stikl<-
renna kunne de ikke bile lenger,
men de hadde gfltt helt opp til
HelgiLsen og snudd der. Heldigvis
var det andre flyktninger de var
p6 jakt etter.

Til tross for dette ble jeg me-
get betenkt over denne turen. Jeg
hadde vart altfor dristig ved fl
vare i folge med en flyktning
midt pfl lyse dagen. Jeg hadde en
alvorlig samtale med Rudolf
Langdal, og da ble vi enige om
at hvis det ble noe sporsmil om
denne turen, si skulle han dekke
rneg med 5r si at jeg hadde vrert
i heinfabrikken hans og spren.gt
vekk grifjell. Og det ble van-
skeligheter etter denne turen.

Da jeg noen dager senere kom
ned til Verdalsora, ble jeg tatt
i forhsr hos en meget kjent NS-
mann der. <<De sier du fsret
flyktninger, Ilaugan>>, sa han.
<<Nei>>, sa jeg. <Jeg vil ikke tro
det, jeg heller>>, svarte han. Jeg
spurte da hvilken dag dette kun-
ne vare, og det fortalte han. <<Ja,
det stemmer det>>, sa jeg, <det
var den dagen jeg sykla opp til
Rudolf Langdal for 6, sprenge
vekk noe grflfjell i steinbruddet
hans. Og da jeg kom opp til
Vestly tok jeg igjen en som had-

hos en kjent NS-mann (god venn
av meg?), fikk jeg hore at det
var kontroli av alt reisegods pfl
stasjonen i T?ondheim. Stakkars
meg, jeg hadde med meg 11 kilo
smsr til denne MILORG-mannen
fra Johannes Overnesset. Spbrs-
milet var da om jeg skulle snu.
Nei, tenkte jeg, denne turen er
for viktig. Jeg mi fortsette, det
mfl vel finnes en losning. Jeg los-
te billett og steg pA toget. Det
var fullt av norske sivile i alle
ganger p5. toget, i kupeene var
det sfl godt som fullt av tyske
soldater og befal. Litt nervss var
jeg, jeg tenkte at det kanskje
var kontroll pi toget ogsi. Jeg
gikk videre innover toget til neste
kupe, og der sig jeg at det var
plass ledig sammen med de tyske
soldatene. <Skitt>, tenkte je.g,
<jeg gir inn og setter meg sam-
men med de tyske soldatene.>
Men med det samme jeg gikk
inn, var det en nordmann som
spyttet etter meg.

Jeg ble sittende sammen med
en tysk offiser som snakket godt
norsk, og vi ble gode venner. Alle
soldatene var vennlige mot meg,
men jeg ble mer og mer nervas
dess narmere Trondheim vi kom.
Jeg had.de en stor koffert med
''s]JrIa:I.:

Ved framkomsten viste det seg
at det var kontroll p6. stasjonen.
Da jeg tok kofferten og skulle
gfl av toget, bod den tyske offi-
seren til fr. brere kofferten for
meg. Jeg takket for det, og vi
spaserte forbi kontrollen og inn
i stasjonsbygningen. Der gav han
meg kofferten igjen, og jeg hand-
takket han for laget og gikk glad
til bestemmelsesstedet. Dette var

HATET AV MINE TA]TDSMENN
Et lite iavsnitt av min dagbok fra 1943

Av Ole J. Haugan

Somrneren 1943 reiste jeg man-
ge turer til Trondheim. Jeg had-
de en kontaktmann der, tilsluttet
MILORG i Melhus. rDet var om
A oppspore de tyske bunkersstil-
lingene i Trondheim og omegn.
Den turen jeg her forteller om,
ble svart spennende.

Da jeg kom ned til Verdalsora
og skulle sette fra meg sykkelen

de kjort av sykkelkjeet, og s6,
hjalp jeg han i f6. det i orden
igjen.> <Du skulle ha ringt og
rrarslet om dette>>, sa NS-mannen.
<<Nei, det trodde jeg ikke var
nodvendig>, sa jeg, <<for han for-
talte at han skulle til Vera og
besoke noen slektninger der. Vi
ble i folge opp til Bratt6,sen, der
jeg tok av til Rudolf Langdal.>

NS-mannen ringte sener,e til
Langdal og fikk bekreftet det
jeg hadde fortalt.

Jeg spurte NS-mannen hvem
som hadde fortalt at jeg f.arte
flyktninger, og det fikk jeg hore.
Jeg kan her si at det var en fugl
som hadde kvitra lenger nede i
bygda til en NS-mann der.

Det ble en del overnattinger i
en hoyloe etter denne turen for
mitt vedkommende. Denne vAren
var det arrestasjoner i massevis
av folk, lrerere, geistlige, folk i
nokkelstillinger i arbeidslivet og
ellers.
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forste gangen jeg var takknem-
lig mot en tysker.

Oppholdet i Trondheim ,gikk

uten flere gjenvordigheter. Jeg
fjkk tttfsrt mitt oppdrag, og
royketobakk hadde jeg med heim
tii en god gamrnel nabo. Men det
ble siste gangen jeg hadde med
si mye smsr til Trondheim.

Senere mitte jeg innstille tu-
rene til Trondheim, for jeg fikk
besok av nestkornmanderende hos
Rinnan hele 3 ganger i 1943. Hel-
digvis ble jeg varslet gjennom
Hjemmefronten om at jeg fikk
besok av en fremmed mann, jeg
hadde ogsfl sett et bilde av Gran-
de, og Rinnan kjente jeg fra
1940. Siste gang i 1943 jeg fikk
bessk av Grande var det Rinnan
som kjorte. Han spurte da orn
jeg ville hjelpe dem 6 fore troncl-
h;emmere over grensen. <<Nei>>, sa Men dengang ei, Grande.

Lyngstad.

meste setertausa sin tur 5. melke
geitene forst, deretter bar det til
fjoset for 6, hjelpe gjeterne med
i melke k5rrne. Geitene var om
nettene ute i en innhegning ved
noen store trar (geitgjal'e).

SEl var det fl inn og separere
kumelka, mitte holde orden for
hver eier, og det kunne vare
mange. Hver eier hadde sin tre.
dall eller krukke for 6, samle rom-
rnen i. Og sfl kunne vi spise fro-
kost.

,Gjeteren eller gjeterne tok da
buskapen med innover fjellet. De
byttet p&. med beiteomrfldene.
Setertausa tok da til med ystinga.
Fsrst var det i m6,le opp alle
meikepartene (det ble notert
hver dag), og si ble melka slfltt
i to eller tre store gryter, alt
etter mengden melk. Grytene ble
hengt i lange smijernsarmer,
skjaringer, som kunne svinges ut
og inn i gruva. I gruva ble det
fyrt med tarr granved eller furu-
gadd. N&r melka ble passelig
varm, ble det slitt oppi ostelop,
en klar vaske som var i f6, kjopt
p& apoteket. En spiseskje til hver
gryte melk, brukte vi. Si var det
h. rsre om og la det st6, noen mi-
nutter til alt var en hvit masse.
NAr den slapp rundt kanten av
gryta, skulle det rores rundt s5,
ost og myse skilte lag. Den hvite
lnassen i botnen av gryta ble
knadd sammen med hendene og
lagt i en trekjerald, firkantet
eller rund med los botn og hull
i sidene. ,En osteklut ble lagt ned
i kjeraldet farst, for da ble osten
lettere i ta opp og snu etter hvert
som en knadde osten med knytt-
nevene for h f.2i all mysa ut. Dette
mi,tte gjores ordentlig, ellers
kom osten til 6L sprekke i kante-
ne. Etter at all mysa var knadd

Ulvillas fothallag 
#,df 

1960

*:&

.  ' , i  i ' ,
litirr',iri

Ulvillas fotballag fra rundt 1960 var p6, sett og vis forloper til Hel-
gflilals fotballag av i dag. - Ifsrste rekke fra venstre ser vi: John
Sorli, IngvarKjesbu, fnge Enes, Morten llolmli og Ola Framnes.
Bakerst fra v.: Arnt Bronstad, Alf Julnes, Tore Holmli, Gunnar
Vollan, Boye Enes og Knut Sorli.

EN NAG IDA SNTF.A
Av Hanna

Det var i sti opp tidlig, oftest
hl. halv 6. Etter et drag over
ansiktet med kaldt vann, var det
fl gi beinest til fjoset for i melke
kyrne og geitene. Det var for det

jeg, <srl farlig sport driver jeg
ikke. Jeg har fire barn og hustru
i forsorge, sfl jeg vil ikke ta en
slik risiko.> <<Ja, men du er da vel
en god nordmann?> sa han, <<og
det stflr om livet for disse trond-
h3'emmerne.>> <<Det er det samme,
dere f6,r ingen hjelp av meg'>>, sa
jeg. Og Grande mitte reise med
uforrettet sak. Jeg forsto han
var ute etter negative kontakter
i Hjemmefronten.
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ut, ble bokstaven lagt i ene si-
den. Hver eier hadde sin bokstav
som kjennetegn. Slik ble kvit-
osten stiende i kjeraldet til om
kvelden, den mitte snus noen
ganger utov'er dagen. Om kvel-
den ble kvitosten tatt ut av klut
og kjerald og satt pir rene tre-
hyller for torking og gjaring.

Fsr en tok kvitosten opp av
gryta, kunne en ta opp masse og
klemme til smi, flate boller, kjes-
mus. Nir all osten var tatt opp,
kunne en slil en fistemelkskvett
opp i mysa. Da flot det opp en
hvit masse som ble flstel opp i en
bolle. Dette ble kalt dravle, og
det var en delikatesse for folk
som kom p5. besok.

Etter dette var det om i fir
opp mer varme under gryta sfl
fort som mulig for i koke opp
mysa. Det kunne ta flere timer
for mysosten var ferdig. Mens
denne innkokinga sto pi, ble det
tid tit A vaske opp melkekoppene
og separatoren, og fl kjerne rom-
men til smor. Det kunne vare
flere krukker om dagen som ble
fulle og mitte kjernes. Sfl vart
det tid for i ordne middagsmat.
Gjeterne var da heime en tur for
fl ffl seg mat og fli i fjoset.

NAr mysa var innkokt til en
velling, var det i sti og rare
i denne. Mitte ikke ha for sterk
varme, for da kunne osten bli
svidd og ble ikke god. Etter at
mysosten var passe tjukk ble den
ost opp i kjerald like ens som
kvitosten. Ostekluten ble lagt
rundt osten, og den ble snudd
noen ganger utover kvelden for
at den skulle bli jamn og fin.

Si var det ett storarbeid igjen,
og det var i gjore grytene rene
igjen, slik at de var klare til
bruk neste morgen. Hver eier
som hadde buskap pfl setra sendte
med melkbotte, rommekrukke,
smorpapir og salt, og alt m6tte
brukes til denne eierens part av
rnelk og ost.

Det var ofte bessk i fi pi set-
ra. De hadde da med seg mat,
siik som brsd, flatbrod og salt-
mat, og gjerne lesestoff. Avisene
var artig 6. lese, selv om vi fikk
dem noen dager senere. Nflr det
kom folk pi besok, ble det gjerne
servert seterkost: dravle, kjes-
mus, kaffe og brodskiver. Det
var alltid moro med bessk. I hel-
gene kunne mange ungdommer
komme.

Nir det lei mot kveld. ca. kl. 6.
kom gjeterne tilbake med bu-
skapen. Kyrne tok hver sin bis
i fjoset. Og sfl var det i. melke
igjen, separere og vaske opp. Alt
mi,tte gi etter bestemte klokke-
slett nflr en hadde med melkekw
h gjare.

delt i tre rom. Pi, ene enden var
mastua, et msrkt og godt isolert
rom med torvtak, jordgolv og en
liten glugge ut. Dette var lager-
rommet for ost og romme.
Midterste rommet ble kalt skot-
tet. Det var Apent med ei grind
i ene sida og et ipent vindu i den
andre. Der var breie hyller for
melkkoppene, og separatoren var
plassert i ene kria. Ogsfl der var
det jordgolv dekket med gran-
bar. fil hver helg ble det skiftet
bar. Kjerninga foregikk ogsi i
skottet.

S5, var det Kjelskjulet. Det var
oppholdsrom for seterfolket. Der
var det et langbord med en lang-
benk bakom, to eller fire etasje-
senger, og noen krakker av tre.
Er stor gruve og et par smdL vin-

Seterhusa var mye godt inn- duer var der, og tregolv.
aaaa}o<f

Ulvilla i.l.'s fotballas
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fra ca. 1950
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Bililet viser Ulvilla i.I.'s fotballag fra ca. 1950. Det er fortalt at dette
var et meget godt bygdalag som ingen problemer harlile meil fl tukte
Helgidalingene med bA,tle 10 og LZ mfr,l i en kamp. (Tiilene forand-
rer seg!) - Bililet er tatt pfr Rosbanen, og viser i fsrste rekke fra
venstre: Magnus Green, Lonnart Leirhaug, Johan Indahl, Ivar
Gjermstad og Jens Vangstad. Bak fra venstre: Arne Haugan, Pet-
ter Storstad, Kjell Holmli, Ola Nessemo, Odd H. Holmli og Sverre
P. Green
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For ca. 10 ir tilbake kunne
folk i HelgAdalen niL og da ob-
servere en stor giseliknenede
fugl som de tidligere ikke hadde
sett. Det viste seg 5. vare canada-
gALs. Disse fuglene ble da etter
hvert et iLrvisst vflrtegn. Like fsr
is,en var gAtt av tjern og fjell-
vann om virren var fuglene p5
rekognosering oppover dalen. .

Og hvor kommer sfl disse stol-
te fuglene fra? Opprinnelig kom-
mer de fra Kanada, men er i se-
nere tid innfart til flere land i
Europa. I Sverige ble den inn-
plantet omkring 1930, og sven-
skene har i dag en bestand pir
flere tusen, og antallet sker sta-
dig. I 1936 innfsrte T. Rser
canadagis pi Nesodden ved Oslo.
Bestanden hos oss har imidlertid
oket meget langsomt fram til de
senere ir, men interessen er sti-
gende, og i Trondelag er det ut-
satt canadagis i slutten av 1950-
irene og utover 1960-flrene. Det
var i fsrste rekke Songli forssks-
g&rd, Meraker Brug og Ogndals-
bruket som sto for utsettingen.

Bestanden nordenfjells oker nu
ganske raskt, og vi har i dag en
anseelig stamme. For ca. 5 ir
tilbake ble det registrert hek-
kende canadagris ved Hoysjoen.
Resultatet ble de fsrste flrene
ikke srerlig oppsiktsvekkende, i
og med at bare noen fi kyllinger
vokste opp. Arsakene til dette er

kanskje mange, og til dels ukjen-
te, men det foreligger berettiget
mistanke om at det foregikk en
del eggsanking og redeplyndring.
I t9'74 var det to kull ved Hoy-
sjoen med til sammen 6 kyllin-
ger. Samtlige ble ringmerket, og
samtlige var i se igjen p6 sam-
me sted sommeren 1975. I Vera-
vatnet var det i1974 ogsi et kull
med 3 kyllinger. I L975 var det
ved Hoysjoen to kull med til sam-
men 1,0 kyllinger, og i Veravatnet
et kull med 6 kyllinger.

Ved Haysjaen var det siste
sommer ca. 30 stk. giLs som holdt
til. Canadagi.sa hekker helst p6,
holmer eller tuer ute i vannet, og
sarlig da Hoysjoen skulle vrere
et eldorado i sir m6,te. Canada-
gisa hlir forplantningsdyktig
forst ved 2-3-6rrs-alderen, men
den blir til gjengjeld nok si gam-
mel. Det ser ikke ut til at canada-
gisa vil komme til fl fortrenge
noen av vire vanlige gisearter,
og forsS.vidt ingen annen fugle-
art, i og med at den benytter
livsmuligheter som ingen annen
fugleart benytter. Fra Sverige
rneldes at canadagirs og grig&s
hekker side om side, og at gri-
girsbestanden oker.

Canadagirsa er pr. i dag total-
fredet i ,Norge. Imidlertid m6, en
regne med at bestanden i lopet av
en 10-irs periode vil komme til
h ake betraktelig, og at det der-
ved blir nodvendig med noe re-
gulering i form av jakt. Selv om
vi ikke i dag pfl noen mite kan
se at den er skaded5rr, vil vi nok
f6, oppleve at den vil bli s6, man-
getallig at den til en viss grad
kan forirsake skade f. eks. ved
beiting pi dyrket mark, sarlig
da tidlig pi v&ren.

Vi mi ha lov til i tro at den
gisa vi har i Hoysjoen og Vera-

vatnet i forste rekke stammer
fra utsettinger i Meriker og Ogn-
dalen.

Kjennetegn:
Canadagflsa er den stsrste vilt-

levende gflseart i Europa, vekt
i blant over 5 kg. Svart hode,
nebb og hals, karakteristisk hvit
flekk fra strupen og oppover til
kinnet. Gribrun kropp med lyse-
re underside, svarte ben. Redet
helst pi holme eller tue ute i van-
net. Eggantall varierer fra 3-8,
eldre g6.s 5-6 skittenhvite egg.
Rugetid ca. 30 dogn. Ungene er
flyvedyktige etter 6-8 uker.

Fode: Beiter ofte pfl dyrket
rnark. Vannplanter, starrgress
o.l. Kyllingene tar en del insek-
ter.

Jernbanen fra Stj/r-
dal til Sverige

Rundt 7875 var det mye dis-
kusjon og tautrekking om jern-
banen skulle gi over Meriker
eller opp gjennom Verdalen. Lin-
jen oppover Verdalen var tenht
i gfl om Vuku og Helgidalen, og
falge dalen opp gjennom For-
landet forbi Vera til Sverige.

Imidlertid vedtok stortinget
med 73 mot 36 stemmer i bygge
Merakerbanen fra Trondhjem til
Storlien i Sverige. Mindretallet
gikk inn for 6r bygge jernbanen
oppgjennom Verdalen.

Slik gikk det til at helgidalin-
gene ble snytt for jernbanefor-
bindelse.

Grigisa har inntatt Helsidalen

Try&t, i Verdal Boktrytrrkerl


