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Fra redaksjonen:  
Heimhug er litt på hælan i år, men kommer da ut før jul denne 

gangen også. 

Ja, så var den her igjen – jula! Og allerede har to lokale 

arrangement knyttet dertil vært gjennomført, nemlig 

julegrantenning ved skola og julegrøtservering for 

småbarnstreffet. Diverse avslutninger foregår over en lav sko i 

de fleste sosiale sammenhenger, både på skoler, arbeidsplasser 

og knyttet til fritidsaktiviteter. Mange har allerede spist 

julemat i forbindelse med julebord osv. 

I løpet av høsten har Steinrøys vært hyppig benyttet, både til 

tradisjonelle arrangement og ukentlige svetteøkter. Dugnad 

både utvendig og innvendig har det også blitt rom for. Dette 

kan du lese mere om i julenummeret av Heimhug.   

Vi har også en del julestoff, så vi håper avisa kan være litt 

trivelig å kose seg med i sofakroken – akkompagnert med litt 

julegløgg, julemarsipan eller klementin – og levende lys.  

For de fleste er jula ei kjær høytid hvor familie og tradisjoner 

er nært og viktig. Nettopp derfor blir man i denne tida ekstra 

sårbar når viktige brikker i livet er forandret og ikke alt er 

som det var. Det blir da ekstra viktig å tenke på de som har 

det vanskelig og å vise omsorg for de som kan ha behov for det. 

Vi ønsker alle lesere av Heimhug en fortsatt fin desember, 

håper på litt julesnø og ei riktig god jul.  

Adventshilsen fra Marion og Britt Nancy 

 

Småbarnstreff med julegrøt på Steinrøys 8.desember 

Like før Heimhug går i trykken, har vi fått bilder og stemningsrapport fra den store 

grautfesten i år. Det rapporteres om mye folk og ei koselig stund. Besøk av nissen 

(som noen tror må ha kommet gjennom Toven-tunnellen ettersom han pratet 

sandnessjø-dialekt….) var som alltid populært.  

 

  

 

 

 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: britt.westgaard@nb.no 

tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Påsken 2015 

 

Opplag:  

65   (trykt utgave)  

290 (distribuert med e-post) 

 

Bilde på forsiden: Julegrantenning første 

søndag i advent ved Alteren skole.

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.uldaggry.no/
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

Smelteverket – ble som kjent ikke arrangert i år, grunnet sviktende billettsalg.  

UL Daggry hadde tenkt å stille folk – sammen med frivillige fra Sletten – til vakter i 

garderoben. Det har vi gjort de to foregående årene. Vi får spare disse kreftene til Rød 

Snø, i fall vi blir bedt om å være med der i mars. Ungdomslaget stilte som kjent med 

flere folk i «porten» i fjor. 

Fornyelse utenfor Steinrøys – i høst har bakken fått et sårt tiltrengt løft med påfyll 

av subb, grøfter er gravd for drenering, takrenner er renset og uteområdet er ryddet 

for kvist og gammelt skrot. I tillegg har trappa med slitte jernbanesviller blitt kledt 

med trykkimpregnert material.  

Flatbrødkurs avlyst – grunnet det tragiske dødsfallet på Bustneset.  

Trekning blant deltagere av «turkassen» på Melkerstøa - den heldige vinneren av 

turkasse-premien for 2013 ble Hilde Vist. Premien var et gavekort på kr.500,- fra XXL. 

Vi gratulerer!  

Trim på Steinrøys – hele høsten har det vært to treningstimer på Steinrøys med vel 30 

fornøyde damer. Det blir skikkelig avslutning etter siste trimtime onsdag 10. desember. 

Til soareen kan vi stille med stramme lår og muskler både her og der! 

Trim 2015 – UL Daggry arrangerer også til neste år trim på Steinrøys 

onsdager, med instruktør Maiken Aasebøstøl. Treninga er fordelt ca. halvt-

om-halvt på kondisjon og styrke. Det trengs ingen forhåndskunnskap. God 

stemning på «Gamle Steinrøys treningsstudio», så kom deg opp av godstolen og bli med! 

Pris for 18 onsdagstimer er kr. 900. Påmelding er gyldig når betaling er mottatt innen 

fristen. Flere detaljer om dette mottas ved påmelding. Maks. 20 stk. på hver gruppe. 

Treningstid kl. 1830 eller kl. 1930. Påmelding til Britt Nancy – se kontaktinfo på side 2. 

Førjulsmessa 2014 – vi har dessverre ingen bilder fra årets messe, men vi kan melde om 

godt besøk, mange kreative utstillere og en innholdsrik kafé. Takk til LAG 2 – Line 

Antonsen, Geir Harsvik, Arnold Bjørhusdal og Arnstein Remmen – godt hjulpet av Gro 

Johnsen, Berit og Agnes Hauknes. Ellers er Mona Skjærvik overhodet for selve messa 

med hjelp fra Hilde Vist og Britt Nancy W. Igjen ser vi at mange besøker messa for 

trivselens skyld. Flere nyter å bare gå rundt og titte på flott og godt handtverk, for så 

å avslutte besøket med en kaffekopp eller middag. Andre er bevisste på å skaffe seg 

både julegaver og julemat til en rimelig penge. I år er det tredje gang vi arrangerer 

julemesse og høstbasar samme helg. Det er en praktisk løsning, som vi ser kan være 

kommet for å bli. En del felles innkjøp og annonsering er eksempler på dette. 
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U.L. Daggry på Facebook - Nå har ungdomslaget dannet egen gruppe på 

fjesboka. Denne siden skal i første omgang brukes til å informere om aktiviteter 

som foregår i regi av U.L. Daggry. Klikk deg inn og lik siden for å holde deg 

oppdatert på det som skjer i bygda!      

https://www.facebook.com/pages/UL-Daggry-Alteren/1494558070824816  

Småbarnstreffet – i oktober hadde samling om høstsuppe, lek og ansiktsmaling. I disse 

dager arrangerer de juletreff med grøtservering og et ganske så sikkert nissebesøk.  

Vi har ikke bilder fra disse ettermiddagsmøtene, men kjenner vi dem rett – ble det 

både godt besøkt og ei trivelig stund for både de store og de 

små. Vi minner samtidig om at disse barnetreffene er for alle 

familier med førskolebarn på Alteren. Det er ikke noen lukket 

klubb med medlemskap. Et hvert arrangement har til hensikt å 

skape bedre kontakt blant målgruppen og at en skal bli bedre 

kjente før de håpefulle begynner på skolen.  

Ikke nøl med å bli med neste gang! Husk også å gi den nye naboen «en dytt» slik at de 

blir oppmerksomme på dette lavterskeltilbudet som arrangeres ca. fire ganger pr. år. 

Opprop fra Noregs ungdomslag:   

I forslaget til statsbudsjett for 2014 er tiskotet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjonar 

kutta med 40 millionar kroner. Dette tilsvarer 20%, og kuttet rammar opplæringa i dei frivillige 

organisasjonane hardt. Om forslaget blir vedtatt av Stortinget, vil ungdomslaga få mindre tilskot frå 

Studieforbundet kultur og tradisjon til den opplæringsaktiviteten vi drifm.a. innanfor teater, dans og 

lagsdrift. 

Vaksenpplæringsforbundet (VOFO) har starta eit opprop for å sikre denne tilskotsordninga. Vi oppmodar 

alle medlemmer i ungdomslaga om å signere dette oppropet, slik at vi kan legge sterkare politisk press på å 

få stoppa forslaget frå regje ringa. 

Du kan signere oppropet her: 

http://www.opprop.net/redd_kursene_vare_-_stopp_studieforbundskuttet_til_frivilligheten  

Send gjerne denne meldinga til andre som kan signere på oppropet! Beste helsing Noregs Ungdomslag 
 

Hus på Alteren skifter eiere – de siste månedene har flere hus blitt solgt. 

Disse har blitt omsatt ganske kjapt og for høye summer. Det sier oss at 

bygda er attraktiv på boligfronten, noe som er positivt for oss alle. Vi 

benytter anledningen til å ønske nye naboer velkomne til Alteren! 

Ungdomshusseminar – Ketil Røbergeng fra styret deltok på dette 

inspirasjonsseminaret i Oslo i høst. Nyttig med tips og diskusjoner blant andre lag og 

foreninger med egne grendahus (kulturbygg). 

http://www.uldaggry.no/u-l-daggry-pa-facebook/
https://www.facebook.com/pages/UL-Daggry-Alteren/1494558070824816
http://www.opprop.net/redd_kursene_vare_-_stopp_studieforbundskuttet_til_frivilligheten 
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Rettelser forrige utgave av Heimhug (2/2014) 

Rettelse fra høstnummerets Hjemme-hos-besøk:  

Kjell Sletten er fremdeles gift med Anne-Karin og ikke med Anne-Kari som vi 

påsto.  

Gamle bilder:  

Vi setter stor pris på at våre lesere engasjerer seg og gir oss tilbakemelding 

på navn. Her er de som var avgangselever på Alteren skole i 1957: 

Bakerst fra venstre:  

Lærer Trygve Alsos, foran han: Kurt Alterskjær, Gunnar Bustnes, Kjell 

Sletten, Roald Skjærvik, Jan Erik Pedersen, Alse Bakken 

Foran fra venstre:  

Eldbjørg Forsmo, Laila Olsen, Inger-Anne Alterhaug, Ranveig Alterskjær, 

Vigdis Grotnes, Ester Anna Evensen (Bustnesli), Astrid Pauline Sletten.  

 

Lærer Trygve Alsos ble etter hvert lærer i Glomfjord, der han hadde vår 

tidligere rektor Arne Lantz til elev   
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Så til bildet av skoleklassen på tur:  

 

Bildet er fremdeles tatt ved Slettaelva og vi har fått innspill på navn og at det 

er tatt ca 1954:  

1. Astrid Pauline Sletten 2. Laila Olsen (Nordvika) 3.Lærer John Christensen 

4. Jan Erik Pedersen 5. Asle Bakken 6. Inger Anne Sletten mener dette er 

Gunnar Bustnes, mens Roald Skjærvik mener å kjenne igjen seg selv. Her 

får de lærde strides  7. ukjent 8. Ingvald Pedersen Bustnes  

9. Kurt Alterskjær 10. Arnstein Remmen 11. Sissel Bech  

12. Ranveig Alterskjær 13. Aslak Bech 14. Ester Bustnesli 15. Kjell Sletten 

 

En gammel skatt 

Dette er en gammel osteform som er i Inger-Anne og Per 

Haralds Slettens eie. I gamle dager med alt sitt slit, hadde 

de også tid og overskudd til å skape vakker brukskunst. 

 

I anledning jula passer det godt med dette 

stjernemønsteret. Montro den som satt og skar hadde 

Betlehemsstjerna i tankene? 
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SMÅBLIKK - KE’ VI SER? – SMÅBLIKK – KE’ VI SER? 

  

Bilde fra en fantastisk høst – 
Steinrøysbakken 15.november 2014 

Dette julebildet er sydd av en av bygdas 
dyktige kvinner. Vi nevner ikke navn, men 
hun har bidratt til denne utgaven av 
Heimhug og bor på Alterhåjen  
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Alteren Kvinneklubb, 65 år! 
 

Det er kanskje ikke så mange som kjenner til klubben lenger, men den eksisterer faktisk ennå, og 

hadde et aldri så lite jubileum i høst. Eller lite og lite, 65 er jo en ganske anselig alder for en lokal 

syklubb.  

Den ble startet den 12.oktober i 1949 som en ”avløser” fra den tidligere Sjømannsforeningen. 

Stiftelsesmøtet ble holdt på Alterhaugen, og de som var tilstede var Nelle Alternes, Signy Johansen, 

Karen Bakken, Reidis Stormo, Sissi Stormo, Åse Stanghelle, Kirsten Alterhaug, Astrid Beck, Dagmar 

Skjærvik, og Hanna Bakken. Som første formann ble valgt Astrid Beck. Formålet med klubben var, 

foruten det sosiale samvær, i første rekke å arbeide for å anskaffe ting til bygda. Laget handlet inn 

håndarbeider, og møtene gikk på omgang hos medlemmene. Vertinnen serverte mat og kaffe, og 

spanderte en liten ting til utlodning. 

 

  

Den første basaren ble holdt i august 1950, og den var med dans! Brutto inntekten var kr. 841,-. 

Musikken kostet kr.45,-. Overskuddet, bortsett fra noen småbeløp, ble satt i banken. En av de 

tingene det ble gitt tilskudd til var radiogrammofon på Steinrøys. I 1952 hadde laget lagt opp såpass 

med penger at de ga 1750,- kr. til orgel på skola. Daværende Nord – Rana kommune bidro med kr. 

250,-. Det ble i det hele tatt gitt mye til skolen i løpet av 50-tallet, bl.a. gardiner, flagg og flaggstang (-

53) og filmstripsapparat (-57). Dessuten ble mye utstyr gitt til kjøkkenet på Steinrøys.  

Det er umulig å få med alt klubben har gitt penger til, men noen må vi ha med, for eksempel  1000,- 

kr. til innlegging av vann på Steinrøys (-64), og vedtak om å arbeide for innkjøp av dekktøy til 60 

personer (-65). Dette ble først gjennomført i -67, og da til 100 personer. Altermark Kvinneforening ga 

i den anledning sin dekktøysamling til klubben , til felles oppbevaring og utlån til bygdefolket. I 1971 

hadde klubben egen utlodning for å få inn penger til ei støtte på Nils Naustbakk sin grav. 

Bilde fra møte hos Margit Aasen ca. 

slutten av 80-tallet. 

Bak fra venstre: Lillian Jensen, Minda 

Småli, Reidis Stormo, Karen Bakken, Karen 

Forsbakk, Sissi Stormo, Margit Aasen, 

Birgit Høvik, Dagny Alterås. 

Foran fra venstre: Anna Steinfjell, Inger-

Anne Sletten, Harriet Alternes, Gunvor 

Gullesen, Åse Stanghelle, Halfrid Sletten, 

Astrid Karlsen 
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 Gjennom alle disse årene, med møter hver fjortende dag, har det sosiale samværet vært uhyre viktig 

for medlemmene. Det har vært mye latter og spas på møtene. Og mange artig diskusjoner, det er 

ikke til å komme fra! Utflukter var et hett tema ser det ut for i protokollen. På et møte i mai i – 56 er 

en sånn diskusjon beskrevet på en artig måte. Det kom inn minst 5 forslag om turmål. Fra Bustnes, 

via Sjona og Nesna, til Slettafjellet og Hammerneset. Og da Bustnes var valgt, med overveldende 

flertall , og freden hadde senket seg i stua, kom det fra ei av damerne: ”…vi kuinn no heiller ha føre 

en tur tel Hattfjilldaln!” Man kan nesten høre latteren fra resten av gjengen! 

 

  

 

 

 

 

Bilde fra kvinneklubbens basar 1995 

Et lite utsnitt av ei laaang basarsnor! 

Loddskrivere: Sissi Stormo, Inger-Anne 

Sletten, Minda Småli, Halfrid Sletten 

og Gunvor Gullesen 

Bilde fra utflukt til Bustnes 1956 

Noen av deltagerne på utflukten til Bustnes 29/7-1956. Dagny Alterås, Lillian Alterås, 

Olav Alterås. I treet bak: Janne Alternes, muligens er det Harriet som skimtes bak O. 

Alterås. Under treet: Sissi Stormo, Åse Stanghelle, Karen Bakken, Even og Ida Bustnes 
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Basarene ble i mange år holdt på vårparten, og da som regel med dans. Noen ganger var det også 

underholdning, med selvskrevne tekster og innhyrte kailler til å opptre. Etter hvert  ble basarene 

flyttet til høsten og dansen ble kuttet ut. I -64 arrangerte klubben i samarbeid med kvinneforeninga i 

Altermarka den første såkalte ”soare” i bygda. Den betegnes i protokollen som meget vellykket, med 

medbrakte smørbrødfat og bløtkaker. Og stemningen var så høylydt at musikken ikke hørtes! Slikt 

opplever vi ikke i dag! Suksessen ble naturligvis gjentatt året etter. 

 Etter hvert som årene gikk og samfunnet endret seg, og fjernsynet kom, ble mye forandret. Selv om 

laget fortsatt primært bidro med penger til lokale foretak, spesielt gjennom ungdomslaget, ble det 

også gitt pengegaver til andre formål, bl.annet gjennom Kirkens nødhjelp og Rana Røde Kors. 

  Mange medlemmer kom, og gikk, og noen av de eldste falt fra. Etter 50-årsjubileet i desember 1999, 

ble det avgjort at laget skulle slutte med basarer. Gjennomsnittsalderen på medlemmene var da 

ganske høy! Men en ”avskjedsbasar” måtte laget ha, selvfølgelig, og den ble holdt den 9 april 2000. 

Da hadde laget stelt til underholdning også, med gjennomgang av lagets 50-årige historie. Siden 

klubben, ungdomslaget og Steinrøys hadde vært så tett knyttet til hverandre gjennom alle år, hadde 

lagets egen ”rimsmed”, Harriet Alternes laget ei flott vise om Steinrøys. Den urfremførte lagets 

medlemmer på scenen med ”bravur”! 

På denne basaren kom det inn 10730,- kroner, og 10000 ble gitt til Rana Sykehus. Selv om det nå var 

slutt på basarene, fortsatte laget å holde møter, men nå bare 1 gang i måneden, og medlemmenes 

ektefeller begynte også å delta. Fortsatt ble det solgt lodd på møtene, og, sin vane tro, klubben fant 

alltid verdige kandidater å gi pengene til. Mange har falt fra i løpet av de siste årene, så pr. dags dato 

er det  

bare 9 stykker som treffes, men like trivelig er det likevel. Vi prater og freger nytt av hverandre, og så 

spleiser vi på å gå ut og spise 2 ganger i året , i adventa  og en gang på sommeren. Så vi kan trygt si at 

den sosiale delen av klubbens intensjoner holdes 100 prosent i hevd, også i 2014! 

                                                                                                                                  

Inger-Anne Sletten 

Etterord:  

Da jeg som 6-åring, den 12 oktober 1949, satt på en skammel innenfor stuedøra i buret på 

Alterhaugen, hadde jeg nok ikke trodd at jeg skulle få et så langt og personlig forhold til klubben som 

jeg har fått. Min tante Åse (Stanghelle) hadde da laget et lite håndarbeid til meg (korssting!), men jeg 

var visst for nervøs til å få gjort noe. Det eneste jeg husker er mye prat og mye latter som gikk over 

hodet på meg! I det hele tatt, klubbkjerringene var alltid veldig blide og muntre, noe jeg tror både vi 

ungene og de respektive ektefeller fikk nyte godt av. Som jeg sa tidligere, sosialt samvær er meget 

viktig! 
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Noen er i rute tel jul!  
 
Ketil Røbergeng har bakt bondelefsa og 
krinalefse og er i gang med å smøre dem før 
de fryses - klare til julens selskapeligheter.  
Flatbrødbaksten er også unnagjort og står 
klart i eskene. Kona Tone sitter og observerer 
at alt går rett for seg. 
 
Vi sier bare til bygdas mannebein:  
Et eksempel til etterfølgelse !  

Bilde fra 50-årsjubileum 1999 

Bak fra venstre: Inger-Anne Sletten, Astrid Karlsen, Ranveig Pettersen, Britt Olsen, Halfrid Sletten, Aud 

Kerrvang, Harriet Alternes, Mary Grotnes, Gunvor Gullesen, Anna Steinfjell, Lillian Jensen, Minda Småli, 

Audhild Snefjellå. 

Foran fra venstre: Kirsten Alterhaug, Sissi Stormo og Åse Stanghelle. Alle disse 3 var med på å starte laget. 

Av disse er det bare Sissi Stormo som lever i dag. 

[Skriv inn et sitat fra dokumentet 

eller sammendrag av et interessant 

poeng. Du kan plassere tekstboksen 

hvor som helst i dokumentet. Bruk 

kategorien Tegneverktøy for å endre 

formateringen av tekstboksen for 

sitat.] 

[Skriv inn et sitat fra dokumentet 

eller sammendrag av et interessant 

poeng. Du kan plassere tekstboksen 

hvor som helst i dokumentet. Bruk 

kategorien Tegneverktøy for å endre 

formateringen av tekstboksen for 

sitat.] 
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En årviss hendelse på Alteren; Høstbasaren 

 

Det kribler i føtter og arma – no e det basar på Steinrøys og 

det ska snart klirr i tre-åren når de snus frem og tilbake 

mens vi sjekker om oppropt nummer tilfeldigvis er på 

akkurat den åra jeg kjøpte!  

2.november kom og komiteen hadde kokt kaffe, satt frem 

mange gode kaker og gjort klar for basar. Rituale ved 

ankomst: Først er det å kjøpe lodd i loddbøkene som skal 

trekkes på slutten, deretter kjøpe kaffe og sette seg godt til 

rette før åre-salget starter. Tre runder med åre-salg, så 

pause.  

I pausen i år fremførte teatergruppa to sanger. Den første 

handla om «den grønne kaka som Hjørdis hadde bakt» og 

som ingen så lekt å smak på. Ettersom den var uåpna etter 

sangen, ble den like godt loddet ut.  

Den heldige vinner ble Ruth Hansen som fikk en ekstra kake til 

bursdagen sin i uka etter. 

Ryktene som har nådd 

redaksjonen i ettertid, 

rapporterer om at kaka 

virkelig VAR god – på tross av 

sitt spesielle utseende.  

Mette Oddny har også skrevet 

en Basarvise som ble fremført. 

Teksten på denne finner du på 

neste side.  

  

Mange gode fristelser på 
kakebordet  

Loddsalg av Britt Nancy 

Ruth ble den heldige vinner av den grønne 
kaka’Hjørdis’ hadde bakt 
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Etter pausen var det to runder med åre-salg igjen, før hovedtrekkinga 

startet. Komiteen tok plass på scena men en eller flere bøker hver, nummer 

ble trukket og alle gevinstene fant etter hvert sin eier. Noen familier har mer 

vinnerlykke enn andre, men det tar vi med stoisk ro. Kanskje det ikke er så 

rart, når de møter ‘mannsterk’ opp? 

 

Noen fra komiteen trekker vinnere i solgte loddbøker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstbasaren er en viktig inntektskilde for ungdomslaget, men også en viktig 

arena for å treffe bygdaværinger. En trivelig ettermiddagsstund der vi også 

får oppdatert oss på ungene som vokser til. Tusen takk til komiteen som 

igjen gjorde dette mulig for oss å være med på.  

Har du aldri vært på basar på Steinrøys? Det kommer ny mulighet neste år – 

og det anbefales  
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BASARVISA      Mette Oddny R./oktober-14 

No e granbaret strødd på trammen, no e dukane lagt på bordet 

No er godtfolk og alle sammen, ønskt velkommen og med i koret. 

Og gevinstan e lagt i hylla, og så stadig så bi den fylla 

Det e november, det e søndag, og no e det basar ! 

Og på kjøkkenet det står dem på. Koker kaffe så kjelen blir blå 
og ho Åse legg kaken på tvers, så no tar vi neste vers. 
 

Og han Torbjørn han selle åran, det e mange som tar tel tåran 

for at alle kan ikkje vinne, rette tallet det må dem finne 

Og ongan dem spreng i gangen, fra foreldran kjem klagesangen 

det e november, det e søndag og no e det basar! 

Ja og pengan dem strømma no inn, neri lomman vi småpengan finn 
Og ho Bodil skriv loddboka ut - snart så e basaren slutt. 

Først ska alle gevinstan trekkes, dem frå Bakken dem e no kjekkest 

vinne duka, vinne sokka, vinne kake og babydokka 

Og hvis du har ei slekt frå  Sletten, ja då må du kje vara svetten 

Kanskje vinne du gevinsten som du sjøl ha gjett bort ! 

Og vi sende en hilsen, HURRA! Tel dem som still opp og sei JA. 
Sånn at bøgda kan samles i dag – tel basar og  artig lag ! 

 

 

Gang- og sykkelsti – hva er status? 

Dette er kopiert fra dokumentet Nordland Fylkesting hadde til 

budsjettbehandling i forrige uke:  

«Fv. 12 Lillealteren – Båsmo, gang- og sykkelveg (Rana). Etablering av gang- og sykkelveg med 

samlet lengde på 5,2 km på strekningen Lillealteren –Båsmo. Prosjektet deles i to delstrekninger. 
Delstrekning 1 er Gamle Nesnaveg –Altermarkvegen og delstrekning 2 er Altermarkvegen – 
Lillealteren. Delstrekning 1 er den strekningen med størst behov for gang- og sykkelveg, og det 
foreslås derfor bevilgning i planperioden. Delstrekning 2 foreslås bevilgning etter 2018.» 

Referat med endelig vedtak har vi ikke sett enda, men kilder på fylkestinget 
sa at dette var sannsynlig vedtak.  

Komiteene på fylkestinget savnet innspill fra Rana for å få viktigheten av 
dette fremmet. En jobb for FAU og ungdomslaget på Alteren i forkant av 

budsjettrevisjonen i februar?? 
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Den gamle julenissen 2014    Tekst: Jan Robert Antonsen 

Den gamle julenissen hadde nesten ikke ro til å sette seg i gyngestolen nå før jul. Han 

travet fram og tilbake i stua mens han klødde seg i hodet. Grunnen var at han ikke kunne 

finne igjen juletrefoten som ble brukt til jul i fjor. Hvor kunne den ha blitt av? Han 

hadde lett høyt og lavt i hele nissehuset uten resultat. 

Han syntes det var ergerlig for ellers var han i rute til jul. Allerede i oktober hadde han 

kjøpt inn masse marsipan av svin. 

Hvis nissen tenkte etter kunne det hende at juletrefoten fulgte med treet som ble 

kastet ut etter sist jul. Renovasjonsalvene var bestandig nøye og hadde nok tatt med 

seg rubb og stubb. 

Det eneste som kunne berge nissen den korte tiden som var igjen til jul var å få 

snekkeralvene fra Nordpolen til å lage en ny juletrefot. Han kunne være fristet til å gi 

oppdraget til snekkere fra Sørpolen eller Midtpolen. Det ville gjøre det billigere, men 

han ville holdt seg helst til de han hadde avtale med, og han stolte på sine egne 

snekkeralver.  

Snekker Andersen brukte han ikke lenger fordi 

han ikke holdt kvaliteten på trearbeidet sitt. I 

fjor hadde en alv fått en flis i fingeren fra 

grautsleiva til Andersen. 

Ellers når det gjaldt avtaler i arbeidslivet 

skulte nissen noen ganger til kollegene sine 

blånissene, som han mente var for sløve med å 

følge opp inngåtte avtaler i nisseverdenen, i 

motsetning til han selv. 

Nissen var aktivt medlem av fagforeningen som tidligere het Julenisselauget. Da dette 

navnet var for lite trendy var det forandret til: Union ofSanta Claus, Goblins, Elfs and 

other Christmas Characters. Forkortelsen USCGECC betydde mye mer for folk og 

nisser enn det trauste navnet Julenisselauget. En av de viktigste sakene foreningen 

arbeidet for var å forlenge jula mot påske. Det ville gi mer å gjøre og flere jobber til 

mange nisser og andre medlemmer. 

En viktig ting for nissen i den forbindelsen var å ikke skape ondt blod mellom sin 

forening og foreningen for påskeharer (Union of Easter Rabbits and other Easter 

Creatures). Derfor kunne de heller ikke arbeide for at jula skulle bli lengre enn 4 

måneder. Rekruttering var også viktig så nissen tok innn unge jyplinger på under 100 år 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.flaaronning.com/products/midthun-figur-4-nisser&ei=DT18VMnGGYSJPLffgdAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFBlXk0BNflkGXVcICjqVLcp8VA4A&ust=1417514591458093
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som lærlinger. Ulempen var at de trodde de var julenisseverdensmestre allerede som 

92-åringer.  

Nissen uttalte seg forsiktig når noen kom stikkende med en mikrofon. Når han uttalte 

seg var det viktig hvilken nisselue han hadde på seg. Var det som fagnisse, 

fagforeningsnisse eller som en helt vanlig nisse? Hvis han uttalte seg om ting han hadde 

greie på kunne han risikere refs fra gråskjeggnissen som hersket over De gode Rådene. 

Disse Rådene kunne bli dyre siden gråskjeggnisen måtte fare over både fjell og daler 

med de gode Rådene sine i sleden. Men som noen skrev i en lokal budstikke: Bedre det er 

med gode langreiste Råd enn dårlige kortreiste Råd.  Nå så det forresten ut til at 

sledeturene ble kortere for gråskjeggnissen i 

framtida. 

Nissen ble av og til spurt om hva han syntes om 

eventuelt nye landingsplasser for reinsdyr, men da 

måtte han ordlegge seg varsomt. Han kunne ikke 

risikere at noen av kundene hans tente opp ild når 

han skulle ned pipa med julegavene. 

Avinor hadde til overmål vært så greie og gi ham 

tillatelse til å fly med reinsdyrene over 

luftrommet i Norge i tidsrommet mellom 23-25 

desember. Dette gode samarbeidet ønsket han 

også å ha i framtida. 

Den nye lederreinen Justin hadde etterhvert gitt 

ham litt bekymring. Justin hadde en hang til å eksperimentere med nye typer lav. Nissen 

måtte derfor ta en prat med Justin og gi ham noen velmente råd. 

For å få god fart på sleden før den kom i lufta hadde han ansatt 100 alver til å finne ut 

hva som gled best under meiene. Nissen var glad for at ikke sleden hadde luftfylte hjul. 

Da ville sikkert noen finne på nissestreker og tappe lufta ut etter en fuktig kveld med 

juleøl og julegløgg. 

For å få god oppdrift i lufta eksperimenterte han og alvene med bruk av heliumgass til 

seg og reinsdyra. Det ga god effekt, men hadde visse uheldige bivirkninger. Et av 

resultatene var at det var svært vanskelig for nissen å rope et maskulint og rungende 

Ho-Ho når han passerte folk. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cp.c-ij.com/en/contents/3159/santa-set/&ei=UkB8VIPuEMjraMGcgeAO&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFumuXLljuu_6nn_d5CLjmSuLgDOA&ust=1417515273282651
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Nissen var i alle fall glad han slapp å bruke landeveiene så mye, det 

var som kjent der den gamle lederreinen Rudolf møtte sin skjebne.  

Mens bompengevakten strevde med å finne satsen for julenisseslede 

med reinsdyr, hadde en Øst-Europeisk trailer gjort ende på et 

trofast og arbeidsomt dyr.  

Han var uansett glad for å bruke reinsdyr, hvis han for eksempel 

hadde brukt Lama ville han risikert å møte både stengte dører og 

skorsteiner.  Nissen kunne også risikere et fengslende møte for både 

ham og Lamaen hvis han landet på den himmelske freds plass. 

En annen ting å huske på var å passe vekta når han skulle ned 

skorsteinene. Hans diett var enkel. Nissen kalte den 30:1.  Før jul var det så travelt at 

han kun fikk tid til å spise et måltid grøt per dag i en måned. 

Nå kjente han at han måtte sette seg ned i stua i lyset fra stearinlyset. Han var tross 

alt ikke en ungnisse på 100 år lenger. Av og til fristet det å trappe ned og bli rådgiver i 

First Christmas House, men da måtte han klare seg med ventelønn i flere måneder siden 

han kjente nisseverdenen så godt. Den ventelønna var knapt til salt i julegrøten.  

Før han la seg denne kvelden gikk han ut på trappa og så opp mot stjernehimmelen. Det 

var klart og Karlsvogna var lett gjenkjennelig. 

Stjernehavet var mektig og fylte ham med ærefrykt. Han trodde på at Vårherre engang 

hadde skapt alt dette.  Noen ville sikkert kalle han naiv, det kunne han fint leve med. 

Der så han et stjerneskudd! Da ville han ønske seg noe, men hva det var ville han la 

forbli hemmelig. 

Plutselig husket nissen hvor juletrefoten var. Alvene hadde lånt den for å bruke den til 

husrom i uthuset til de mørke, små belgiske humlene som hadde rømt fra drivhusene i 

førjulstria. Det å ta godt vare på flittige 

arbeidsinnvandrere i trange kår var en 

hjertesak for nissen.  Juletrefoten måtte 

derfor bare få være i ro der den var. 

Nå var det tid for å gå inn og slukke 

stearinlyset. Mens strimlene av sot fra 

stearinlyset virvlet sakte gjennom rommet 

tenkte nissen på neste dag. Det ville bli 

travelt, men nissen hadde en forhåpning om 

at det i år skulle bli en god jul for folk, 

nisser og alver både i Øst-Europa, Midt-Østen og på Helgeland.     

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://halfpastnormal.wordpress.com/2012/12/24/i-believe-in-santa-claus/&ei=yT98VMGKOcXAOez9gPgG&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFumuXLljuu_6nn_d5CLjmSuLgDOA&ust=1417515273282651
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://gfx.nrk.no//oKStD5UcvzhnV2dJg-qccwRc-JCv4CTP5eqNYYzsFB_Q&imgrefurl=http://www.nrk.no/buskerud/postkortnisser-pa-blaafarvevaerket-1.12061922&h=466&w=350&tbnid=QlA9T6LD2AwE0M:&zoom=1&docid=8qpitI7Ww87cBM&ei=fD18VJSpJ6bIyAPCjoGACg&tbm=isch&ved=0CGYQMyheMF44yAE&iact=rc&uact=3&dur=659&page=16&start=291&ndsp=19
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Julegrantenning 2014 

Man vasset ikke i sny på denne første søndag i 

advent, men julestemning klarte komiteen å 

sette de nærmere hundre som hadde møtt opp 

i, ved å lage god atmosfære samt servere 

julegløgg og pepperkaker. 

Grana ble tent kl. 1700, og to-tre-fire ringer med barn og voksne dannet rammen med 

julesang og gang rundt treet. 

Klok av erfaring hadde 

komitéen sørget for opptrykte 

tekster av de julesangene som 

ble sunget. Avslutningsvis ble 

det som vanlig stemt i med «På 

låven sitter nissen». 

Årets nisse var av det aktive 

og utradisjonelle slaget. «Han» 

utfordret ungene med både 

dans og hopp, samt en del 

spørsmål som ikke alle var helt 

forberedt på. Nissen stilte seg 

sågar disponibel for den som trengte et nissefang å krype oppi. Og alle snille barn fikk 

pakke, som seg hør og bør.  I mangel av sny var det alternativ lek på skoleplassen. Noen 

gled på isen – det ble forsøkt å vanne grusbanen for mulig skøyteis – mens andre sparket 

fotball og kjørte sykkeltraktor på balløkka.  

Godt å se at folk kan møtes på dette tradisjonelle førjulsarrangementet. Men, det er da 

plass til enda flere – så herved oppfordres alle om å komme på skolen første søndag i 

advent 

i 

2015!  
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Minner fra min barndoms julefeiring. 

Jeg vokste opp på småbruket Røbergeng som ligger ved Gamle Nesnaveien. Huset 

vårt var det siste som tilhørte Båsmo skolekrets, og vi fem søsken gikk derfor på 

skola på Båsmoen. Likevel hadde vi en tilhørighet til Alteren, ettersom mamma 

Margrete var fra Mekkalhågen på Alteren, og pappa Olav sine foreldre kom fra 

Litjaltern og Sletten. Mine juleminner er derfor knyttet til begge steder.  

Når eg hører hva mange unger i dag får i sine adventskalendere, så er det rart å 

tenke på at vi fem søsken hadde en kalender på deling. De første årene var det bare 

bilder, men spenninga var like stor. Hvilket bilde gjemte seg bakom luka..var det ei 

stjerne, eller en nisse, eller selveste Jesusbarnet i krybba? Etter noen år husker eg 

at vi fikk kalender med en liten plast-ting i hver luke, med hull øverst så vi kunne 

henge dem på en sytråd.  Det var svære greier på sekstitallet! 

Noen minner fra skoletia er fra da vi gikk i småskola hos lærerinne Sara Øvringmo, 

og holdt til på loftet i gammelskola på Båsmo. Når desember kom fikk vi beskjed om 

å ta med gammelt julepapir heimefra. I de dager var det en selvfølge å ta vare på 

både innpakningspapir og fine bånd  til senere bruk. (en god tradisjon som jeg for 

øvrig har beholdt i alle år, til stor forlystelse for mine barn..) 

Dette papiret ble så brukt når vi hadde juleverksted på skola, vi laget julekurver og 

fine bilder. Husker godt en gang noen hadde med et julepapir med ekstra fine nisser 

på, de ble det rift om. Her måtte Sara inn å fordele med fast hånd, ellers hadde nok 

enkelte røket i tottene på hverandre.  Vi fikk også bruke både glanspapir og krepp-

papir, vi laget flettede julekurver og lange lenker som ble brukt til å pynte alle tre 

klasserommene, samt gangene. Krepp-papirlenker som vi brettet på en spesiell 

måte bølget seg så fint når vi hengte dem opp over døra. Limet var ekte vare - 

Karlsons lim. Eg kjenner enda den gode og sterke limlukta. Det lukta jul, og etter to 

dager med juleverksted var vi nok passelig surra i hodet heile gjengen uten at  noen 

reagerte på det. Siste dag på skola før jul husker eg at Sara hadde tegnet julemotiv 

på tavla til vi kom om morran. Med farget kritt!  Å det var stas, for de krittene tror 

eg var framme bare til jule - og sommeravslutninga. Så var det juletrefest, vi hadde 

øvd lenge på julesangene så alle versene var på plass. Rett nok sang vi lystelig ” her 

kommer dine armer små”, men det var vi ikke aleina om. Vi sang også ”engler daler 

ned i skjul”, trodde helt til eg vart konfirmert og vel så det at de dalte ned i skøtet 

våres heime. Var smått innom og kikka, men kneip dem jo aldri i farta verken opp 

eller ned. 

Nok om det, Sara spilte på trøorgelet og det var ikke fleire onga på Båsmoen enn at 

alle fikk plass i ringer rundt juletreet som sto i det største klasserommet.  

Esther Størkersen var gift med storskolelærer Størkersen, og hun var med og 

organiserte juletregangen og hadde ansvar for å øve inn underholdninga. Verdens 

snilleste dame, som hadde omsorg for alle som trengte det. Etter at et passelig 

antall julesanger var avsunget, og karakterbøkene utdelt, fikk vi med oss julepynten 

vi hadde laga i en papirpose, og så sparka vi heim i minst tyve kuldegrader. For det 

var da bestandig sparkføre og kaldt oppunder jul i gamle dager? 

Heime hadde ho mamma et svare strev med å bli ferdig med alt som skulle være 

klart innen 24. desember. Slaktinga var unnagjort i november, så rulla var 
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ferdigsydd og lå klar i lake. Syltaflesk var det også, men det likte eg ikke som unge. 

Heile huset skulle rundvaskes, vegger og tak. Husker at eg engang som voksen 

spurte ho mamma om det var nødvendig med aill denne rundvaskinga både til jul 

og til våren? Ho sa som sikkert sant var, at i et hus der det fyrtes med koks og ved, 

og ingen avtrekksvifte over matlaginga på komfyren - så var det påkrevd med kraftig 

salmiakkvask minst to ganger pr år. Man kan vel trygt si at å være heimeværende 

husmor på et småbruk var sannelig fulltidsjobb nok, uten at det ga uttelling i form 

av så mange pensjonspoeng. 

Vi søsken vaks opp i en gammel nordlandslån uten bad og vaskerom.  Med iskalde 

ganger så alt av klær måtte inn og tørkes og varmes over svartomnen på kjøkkenet. 

Som voksen har eg mang en gang undret meg over at tiden strakk til med 

juleforberedelsene for mora våres. Storesøster Irene bidro nok med hjelp, men ellers 

trur eg at vi andre gikk mest i veien. Sjøl om vi innimellom henta ved og vaska 

koppan, var vi mest ute og leka. 

Eg kan ikke huske at vi var med på så mye baking og sånt, det ble unnagjort av vår 

hjemmeværende mor mens vi var på skola. Men vi fikk være med og lage marsipan, 

og der var svinnet stort uten at mamma sa så mye på det, snill som ho var. 

7 kakesorter skulle det være hos oss.  Fattigmann, smultringer, kokosmakroner, 

sandkaker, sjakkruter og så det beste av alt: skriverfruens med melisglasur på!  I 

tillegg kom da den knusktørre goroen som ikke smakte annet enn papp, men som 

måtte være med fordi ”den var så fin på fatet”.  

 

Det hendte nok at kakeboksen med skriverfruens som sto bak forhenget på hylla i 

gangen ble tom lenge før lille julaften, og det måtte bakes en porsjon ekstra. Men 

hvem som spiste opp, ble det aldri snakket så mye om. Kanskje det var fjøsnissen?  

Fjøsnissen ja. Den karen hang mye rundt vinduan i Røbergenget i førjulstia. Da 

måtte vi sannelig oppføre oss, om vi ikke allerede gjorde det av bare gammel vane. 

”No følg nissen med”, sa ho mamma når vi krangla om Donaldbladene.  Og med 

gamle smårutete vinduer med isroser på var det jo umulig å sjå om noen sto der og 

kikka inn, så man visste aldri.. 

Ettersom vi ikke hadde bad eller sådanne fasiliteter måtte vi av sted på utedoen når 

det var påkrevd. Men som regel kunne vi bare stikke utom nøva dersom det ikke var 

store ting på gang. Men eg torde aldri å tisse ute i desember…for eg syns nissen sto 

og lura rundt hjørnet – så eg måtte bare legg i vei over gårdsplassen og bort til 

utedoen om det var aldri så mørkt .  

Borte i fjøsen var hønsen, sauene og kyrne. Grisen var slakta, men oppe på låven 

der bodde nissen når han ikke for rundt og sneik på oss. Og han venta på 

julekvelden, for da fikk han graut!  

Da eg var lita var det ikke slik at det meste av juleforberedelse var unnagjort lenge 

før julaften. Når vi gikk og la oss på lillejulaften, var det kaos i heimen. Gardinene 

var tatt ned, mattene lå ute i snyen, vaskebøtta sto midt på golvet og ho mamma sto 

vagla på en stol og slengte med vasketua rundt i alle kriker og kroker.  
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Kan ikke huske at han pappa bidro der, han styra med dyran i fjøsen, og han styra 

med ved og så moka han sny, eller så var han på brøyting et eller annet sted i 

kommunen. 

Heime hadde vi ikke eget baderom. Vi ble da reine nok 

sånn til kvardags med vaskefatet ved utslagsvasken på 

kjøkkenet, og badestamp når det trengtes. Men 

lillejulaften brukte vi å dra til onkel Leif som bodde oppi 

bakken, for han hadde dusjrom med sluk i golvet. Det var 

skikkelig luksus, sjøl om vi måtte spare på vatnet for det 

var jo mange som skulle bli rein til jul.  

Men tilbake til stemninga lille julaften, husker at eg kvart 

år tenkte: ”Å - ho mamma blir aldri ferdig til jul !” 

Og ettersom ho ofte sovna av etter pakkeutdelinga på 

julaften, tror eg nok ikke ho sov så mye den natta. Kvart år sto vi opp på julaftens 

morran og kom ned til grønnsåpeduftende og julepyntet hus. Og da var det virkelig 

jul: Fine gardiner, reine matter på golvene og juledukene på sin faste plass. På 

sjenken lå en duk med motiv av nisser og griser som danset rundt, den drømte eg 

meg inn i og var liksom med på dansen! 

Pappa brukte å få en juledekorasjon av det kommunale gartneriet, med en duftende 

svibel midt inni. 

Sammen med duften av epler og appelsiner i en skål midt på bordet, var det med å 

skape alle luktene som var med og skapte den gode følelsen av at no var det snart 

jul. Han hadde også ansvar for å handle inn til jul, blant annet en kasse med 

norske epler som sto i det kjølige kammerset og duftet fristende av Gravensten. I 

det kammerset var et gammelt sengetrekk fullt med julegaver som var kommet fra 

tanter og onkler fra både fjern og nær. Vi fikk julegaver fra dem helt til vi var 

konfirmerte, men da var det slutt. Husker at eg en periode så med gru fram til 

konfirmasjonen, for da ble det smalhans på pakkefronten. 

Juletreet vart henta i egen skogteig, og det var pappas ansvar å få det skjefta og på 

plass. Han var nøye på at det var jevnt og fint, boret inn greiner dersom det var litt 

skjevt fordelt ellers. Pappa pynta treet på julaftens formiddag, med den samme 

julepynten hvert år. Glitter og norske flagg skulle det være, og englehår.  Vi hadde 

en liten nisse som eg syns var ekstra fin, ellers var det kuler av ymse slag, og 

heimlaga kurver og lenker. Ho mamma fikk litt tid for seg sjøl og skifta til fin 

heimesydd crimplinekjole, gredde håret, pudra seg på nesen og hadde på litt ”4711” 

fra den fine flakongen på hylla over vasken i kjøkkenet. Så laga ho julemiddag. 

Tradisjonen tro var det kokt kveite, den var som regel fisket av naboen borti 

Einhågen, han Heltne Kristensen. Han hadde fiskebåt, og satte kveitva før jul.  

Spennanes var det om han fikk noe, men det ordnet seg alltid på et vis å få kveita i 

hus.Fersk kveite, for meg er det fremdeles  middagen på julaften. 

Desserten var som regel sjokoladepudding med vaniljesaus. 

Etter maten ble det en pause.  Å den var lang og kjedelig .. vi hørte på sølvguttene 

på radioen mens mamma fikk tid til sette seg på stua og kvile slitne føtter. Pappa 

var i fjøsen, for dyran måtte ha sitt også på julekvelden. Og det vanket nok litt 

Året er 1957. Julebad i stampen foran svartomnen 
på kjøkkenet. Skribenten sjøl sjekker at badevatnet 
til storebror Ketil har rett temperatur. 
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ekstra formjøl på dem en sånn kveld.  Og nissen fikk grauten sin, for da måtte han 

vel komme med pakker til oss?  

Ja det gjorde han, og som regel hadde han med seg en kompis.  

Men stakkars storesøster Irene og storbror Ketil, som bestandig måtte av gårde med 

pakker til Ræstadongan rett oppom veien hver julaftens ettermiddag. Merkelige 

greier.  De møtte jo aldri nissene, men pakkene deres lå jo og ventet til de kom 

heim, så da så… 

Husker at småbrødrene mine Jørn og Olav Konrad 

var passelig redd disse nissene. De var liksom så 

”stive i maska” når de kom og knakka på døra og 

spurte etter snille barn.. 

Ka skulle man svare på sånt da? Men uansett kor 

skremt eg vart, måtte eg ta ansvar og svare. Snille, 

ja det var vi alle fem! (Nissan gikk fem på den lille 

kvite løgna, kvart et år…). 

Og snipp snapp snute… neida jula var slettes ikke 

ute, den var nettopp begynt. For nå var det 

endelig pakkeåpning. Vi var bestandig fornøyde 

med gavene, kan ikke huske noen klaga. Vi 

tenkte vel ikke tanken engang? Skulle ellers bare 

mangle, vi fikk nye fargeleggingsbøker og 

fargeblyanter, ludospell og malerskrin. Fra onkel 

Tore og tante 

Synnøve brukte vi 

å få bøker, det var 

stas. Hardyguttene, Bobseybarna og detektiv Nancy 

Drew. Det vanka kammer og brylcrem, og nye 

nattdrakta fra tante Brynhild på Engeshaugen og 

heimstrikka sokka fra gammeltante Mathea på 

Sletten. Mamma fikk sin obligatoriske lille glass-skål, 

innkjøpt hos ho Sigrid på Båsmo samvirkelag. Og ho 

ble like overrasket og glad kvart år: ” Nei, men ka 

dokk finn på”! Pappa fikk skjærfjøl eller knaggrekke 

laga på sløyden, og takka glad han også. 

 

Så kom han onkel Leif som var gammel-ungkar og 

fast gjest kvar julaften. Han hadde med seg en full samvirkelagspose med epler, 

appelsiner, druer, nøtter, fiken og dadler. Og vi fikk ete så mye vi ville. Vi leste 

juleblad og knekte nøtter, og ingen slo på TV for vi  det hadde vi ikke hørt om 

engang..  

Første juledag måtte vi holde oss heime, men med nye bøker og andre leker gikk tia 

fort. Andre juledag ble vi vaska og pynta i vår fineste stas. Smørbrødfat ble smurt, 

lakkskoen plassert i veska, vi fekk på oss luggan , og vart surra inn i en uhorvelig 

mengde klær og plassert på spark. De største for egen maskin, de minste som 

Til bildet: Husker godt denne julaften, lillebror 
Olav Konrad som da var 2 år, sprang uti 
kjøkkenet da det kakka på døra - og kom hylende 
tilbake i stua igjen da han så disse karene.  
Derfor måtte han sitte på fanget mitt mens de 
var på besøk. Mellombror Jørn til venstre får 
tydeligvis nye ski til jul. Han ser passelig skeptisk 
ut, ikke så rart ettersom den ene nissen holder et 
fast grep om skuldra hans. 

Noen år senere. Olav Konrad tør å stå ved siden 
av nissen, så han fikk tydeligvis ikke noe men av 
å bli skremt som liten…. Nå er det også 
kommet TV i heimen. 
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påsettera på storsparken til mamma og pappa, og så gikk ferden utover veien til 

ungdomshuset Steinrøys. 

Der hadde UL. Daggry sin tradisjonelle barnefest, hvor både voksne og barn kom og 

viste seg fram for hverandre. I restauranten vart det fyra godt i svartomnen, så 

isrosene på vinduene tina og vatnet la seg i vinduskarman. De som var heime på 

julebesøk traff kjenninger, og fikk høre nytt fra bygda.  

I salen sprang småongan rundt og rundt juletreet til noen kolliderte med hverandre 

og blødde neseblod. Så vart det etter hvert gang rundt juletreet, mange ringer som 

gikk motsatt vei, og alle versan på julesangene ble sunget. Juleleiker av ymse slag: 

” Tyven tyven skal du hete”, og ”skjære, skjære havre”. Det var så artig når både 

barn og voksne var i lag og leika.  Husker at Ragnhild Lillealter brukte å lede 

lekene, ho var veldig flink til å lage stemning. Så vart det servering med  medbrakt 

mat, og damene på kjøkkenet hadde kokt varm sjokolade. Og så mye godt på de 

fatene! Rengakaka med rull, og brødskive med egg eller mernpølsa, og havrekjeks 

med brunost, og mange sorter småkaker. 

Tilslutt kom jammen nissen også, og han var enda mer skummel enn den vi hadde 

heime. For denne karen kom inn av vinduet i restauranten, og hadde på seg en 

diger ulveskinnspels! Men han hadde med seg en sekk, og i den var det poser med 

appelsiner surra inn i silkepapir, så man våga seg jo borttil og takka fint i handa. 

Så saug vi i oss appelsinbåtan, og sparka heim under frostmånen. Og sånn gikk 

dagan med julebesøk, enten noen kom heim til oss, eller vi dro til slekta både her og 

der. Til Alterhågen og Mekkalhågen dro vi noen ganger med drosja, det var slett 

ikke kvardagskost og stor stas. Alterås kjørte og fikk oss trygt både fram og tilbake.  

Vi fikk sjøl julebesøk, husker at når tante Brynhild fra Engeshaugen kom brukte vi 

å ha ”julspel”. Det var forskjellige leiker som alle kunne være med på. Kjerringene 

bar på bordet og vi åt. De voksne prata og åt.  En gang vi var på Mekkalhågen på 

julbesøk hadde jenkafeberen nådd landet. Da fikk vi opplæring i dansen av de store 

søskenbarnan Karin og Jorunn, og vi dansa rundt det store kjøkkenbordet. Eg 

husker også at de dreiv og dansa sving, eg var storligen imponert over at det gikk 

an å være så flink til å danse.  

Ja, det var ”O jul med din glede og barnlige lyst”, og det helt fram til 20. dag jul. Da 

gikk vi julebukk sammen med ongan i Almlivika og breka oss utover bygda med 

heimelaga masker og lutende gange. Vi braut oss bjerkekvister som vi sopa ut jula 

med. Ikke noe rødt skulle være igjen i husene etter 13. januar!Vi ble mottatt med 

ovasjoner de fleste steder.  Fikk rusiner og nøtter dadler og fiken, tvist og abelsiner. 

(Men no kain eg tilstå en sak: Fikk vi julekaker uten melis på, så heiv vi dem i 

snyskavlan. Da var vi ikke mye til snille barn, mens vi hadde jo nesten et år på oss 

til å rette det opp. Og så satset vi på at nissan hadde dårlig 

hukommelse…) 

GOD JUL !  
Med vennlig hilsen 

Mette Oddny Røbergeng 

-1956-modell som enda trur på fjøsnissen- 
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No e det klart! Det blir revy på Steinrøys 16.-19.april 2015 hvis alt går som 

planlagt.  

Revynumrene kommer på løpende bånd, blant annet servert av Rana Blad og 

Facebook. Skrivegruppa tar for alvor løst etter jul.  

Vi er en gjeng som har holdt på i mange år, men ønsker å få tak i deg som 

har lyst å være med sammen med oss. Du trenger ikke å ha angst for å må 

stå på scena, vi trenger også folk som kan ta i et tak til alt praktisk arbeid 

før, under og etter forestillingene.  

Har du lyst å være med?  

Ta kontakt med oss i redaksjonen eller  

leder i teatergruppa: Ingvild fru Gjølstad d.y tlf. 95 02 70 98 

Denne karen er avgått  

som fylkesordfører; 

  

    men kanskje dukker disse opp igjen? 
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Alteren andeløp 2015 
 
Dato for neste andeløp er allerede klar,  

så hold av lørdag 13. juni. 

Målgang ved Sagpøla på Lillealteren. 

 

Andeloddene er i trykken denne uka, og ventes klare for 

salg i løpet av få dager. Flott julegave «til han eller 

henne». 

 

Pris er fremdeles 100 kr pr. stk., og det selges maks 1500 lodd/ender. 

 

Også denne gang vil vi kjøre «løp-i-løpet» der folk kan stille med egenproduserte ender. 

Dette ble en suksess i år. Regler og nærmere info om dette vil vi komme tilbake til før 

påske. 

 

Ellers så kan vi by på flotte premier også i 2015. Vi har reisegavekort på 25.000 kr, men 

denne gang fra BergHansen Nord-Norge. Her følger endelig gevinstoversikt: 
 

1. reisegavekort, 25.000 kr 

2. Nordland Lås & Sikkerhet AS, Yale Doorman, digital boliglås, verdi 3.490 kr 

3. Skjærvik’s Scooter og MC AS, gavekort 3.000 kr 

4. Felleskjøpet, bålpanne verdi 2.000 kr 

5. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr  

6. Statskog, Nordland, gavekort, hytteweekend – verdi 1.000 kr                                                    

And nr. 13 – LuckyDuck, nettbrett fra i Telemix (iPad mini 16 GB WiFi), verdi 2.490 kr 

 
For kjøp av andelodd kan følgende kontaktes:  

 

 

For skytterlaget: 

Arne Steinfjell   arne.steinfjell@itet.no  

Rune Jensen    jensenrun@gmail.com  

 

For ungdomslaget: 

Alf Arne Eide   alf.arne.eide@gmail.com  

Britt Nancy Westgaard  britt.westgaard@nb.no  
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SOARÉ  

DEN FØRSTE OG BESTE  

FESTEN PÅ NYÅRET  

 
Lørdag 10. januar kl. 2000  

inviterer LAG 4 til tradisjonell nyttårsfest på Steinrøys.  

 

 

For kr 350 får du mye for pengene:  

 

 

– evt. mineralvann  

 

 
Vi har fått «Grå stær» til å spille for oss. De legger opp til variert dansemusikk.  

Bandet består av: Frank Krokå - bass/sang. Frank Westgård - gitar/sang.  

Kristian Rødvand - trommer/sang og Lars-Petter Kalkenberg - gitar/sang 

 

Kun 130 billetter legges ut – og disse kan du begynne å bestille allerede nå!  

 

1. Send e-post med påmelding til: julesoare@gmail.com 

2. Oppgi antall og navn på samtlige (NB: 18-årsgrense).  

3. Du får tilbake et referansenummer  

4. Dette referansenummeret må benyttes ved innbetaling  

til kontonummer: 4516.19.92112  

5. Påmeldinga er gyldig når pengene er mottatt på konto.  

6. Har du spørsmål?  

 
 

Kontakt Bjørn Olav Lillealter på tlf. 473 15 262  

eller e-post som over. 

mailto:julesoare@gmail.com
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.penevegger.no/appetit-chef-wallsticker-p-11643.html&ei=leKFVOeCCsX5PITQgaAG&psig=AFQjCNF45Up_aAHdV-lGi2_Ymi9KoGCtOQ&ust=1418146732142918
http://www.erudiontnu.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/danse-nisser.gif
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dans.tigerlilje.no/&ei=3OCFVL-sHcHCOZ3OgPgE&psig=AFQjCNGYcNXdjXPUnG-vv7g39qLH7Dpd1g&ust=1418146063096725
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Hjemme hos – denne gangen i blokk-form! 

De beryktede bladfyker fra Heimhugs redaksjon fikk i forbifarten på 

høstbasaren høre en utflytta bøgdaværing si at han hadde  nedskrevet noen 

minner fra tidligere tider på Alteren. Interessant; så da vi helt utenom 

skjema hadde en ledig ettermiddag (samtidig!) i desember, ringte vi 

sporenstreks opp Ole Bakken som ante fred og ingen fare der han satt i 

leiligheta i blokka i Langneset.  Vi er imponerte over at folk tar våre 

heimebesøk på strak  arm:  ”bære kom, velkommen ska dokk vær”, sa han 

Ole – rolig som alltid. Og vi troppa opp neste kveld, med nypussa I-pad og 

mobilkamera. 

Der sto kona Grete og ønska oss velkommen, 

med kaffe, nybakt rullekake og sjokoladekake. 

Ja, til og med årets julekaker fikk vi smake på.  

Kjempegod skriverfruens! Kor ho har 

trønderslengen fra, lura vi på?  

(Til info: Ho var barnefødt på Namskogan, men 

familien fløtta tel Mo da ho var 1 år.)  

Så bar det til å intervjue han Ole Håvel 

Bakken, som er hans hele navn. Født i 1937 på 

Langlamoen (der hvor Mette og Bjørn Tore 

Børstad nå bor). Plassen het Fredheim.  

Hans far Jon var eldste sønn fra gården 

Bakken, men var en del syk i sin ungdom, så 

han fikk skilt ut et lite småbruk og ble gift med 

Hanna Vestvik fra Gruben, (bestefaren hennes 

eide Vestvikheia der Gruben kirke nå står).  

Jon og Hanna hadde ei ku, noen sauer og høns. For å få fõr til dyrene slo de  

rundt husene, og de var også og slo oppi Strupen ved Langvatnet . Der eide 

Dagmar Alterskjær noe land og de slo for «halv lott», dvs at de fikk 

halvparten av høyet og Dagmar fikk andre halvparten. Dagmar var søstera til 

Jon Alterskjær, kjent som Jon me Skjæran. Han var en periode i Canada og 

da dreiv søstera gården. Familien til Ole hogg også ved på statsland i 

Struplia, det var sånn det var i de dager, alle måtte hjelpe til og hardt arbeid 

var vanlig. I Strupen sto det den gang to løer, og mange brukte å dra på 

kaffetur dit.Rognhaugen og Mekkalhågen hadde også hopahave på noe land 

der.  

I oppveksten var der to nabogutter han lekte mye med, det var Knut Olsen 

og  Are Johansen. Han begynte på skola på Alteren sammen med Ottar 

Evensen og Einar på Bustnes. Den gangen gikk de på skola 14 dager om 

Ole og Grete 
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gangen, og så fri i 14 dager. Lærerinna de hadde, vekslet mellom å skole på 

Dalsgrenda og Alteren.  

«Aksel Nordeng fra Utskarpen er den beste læreren jeg har hatt» sier Ole «det 

han satte i hodet mitt husker jeg enda». Nordeng hadde en artig måte å lære 

bort på. For å huske navnet på de to største innsjøene i Sverige så fortalte 

han en historie til skolebarna: «Det var det norske trollet og det russiske 

trollet som ble uvenner. Da tok det norske trollet to never med jord og heiv 

avgårde! Gropene ble til innsjøene Venern og Vettern i Sverige og jorda 

landet i skjærgården og ble til Øland og Gotland.»  

En pedagogisk god lærer med litt uvanlig fremgangsmåte: Dersom det var en 

som ikke forsto et regnestykke, så tok han vedkommende opp på tavla - ikke 

for å henge ut noen, men fordi at resten av klassen skulle hjelpe 

vedkommende på stykket. På den måten lærte jo alle noe, ikke bare den som 

sto fast. 

Han forteller at han brukte å være mye på Mekkahågen når han var unge. 

De hadde en bok med bilder fra krigen som han likte å se i. Han hjalp 

Konrad med å lage potter i pottemaskinen. En pottemaskin – noe vi aldri 

hadde hørt om – laget sekskantete potter for å prikle kålplanter i. Han og 

Jarle Bech brukte å ta disse oppdragene og fikk så og så mange ører pr 

potte. Her var det penger å tjene!  Konrad var for øvrig den eneste på Alteren 

som hadde brettstokk. Lurer du også på hva det er? Vi har svaret: Det er noe 

man brukte for å få til bøyen på skituppen  

På spørsmål om ka han gjorde på fritia i barndommen, kom det snart fram 

at på vinteren var det ski som gjaldt. Skihopp var det store, de hoppa i 

Rabben, Skjærabakken, og nedenfor Mekkalhågen. Skirenn har vært en 

viktig fritidsaktivitet også da han ble voksen. 

På sommeren var det livet i fjæra som lokka, det var spennende om høsten 

da notbåtan lå og lyste etter silda. En gang hørte de noen som ropte «mann 

over bord». Det var båten «Blomvåg» som hadde mistet en mann mens den 

kjørte for full fart. Mannen druknet, og ble funnet lenger uti fjorden en stund 

etterpå. Det var en hendelse som satte spor i et barnesinn. 

Ole flytta på hybel da han var 15 år. Han bodde hos onkelen sin i kvartal 48. 

og var visergutt hos Loe og Solvang i 2 år. De hadde kolonial, og han kjørte 

heile 50 kilos melsekker framme på sykkelen. Sjøl var han så liten og lett at 

han måtte sitte på bærern for ikke å tippe framover mens han syklet. Han 

var også en tid på Meyer før han 17 år gammel begynte på Toppen 

folkehøgskole i Mosjøen. Det var et veldig spennende og artig år. Vi bladfyker 

ville selvfølgelig høre noen freske historier fra Mosjøen og han hadde ei på 

lur; de var en gjeng med kørva som sneik seg inn på jenteinternatet.  
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Og der sovna de av, vakna om morran klokka syv og hoppa ut av vinduet. Og 

så var det sporsny! De skulle møte i spisesalen klokka åtte, og forventet en 

reprimande. Men heldigvis hadde vaktmesteren vøre og rota over sporan med 

spaden .. han ha vel vøre ung han og….. 

Etter vinterkurset på Toppen ble 

det Storholms handelskole i 

Mosjøen, så tilbake til Mo - jobb 

på Trønsdal og etter hvert på 

Meyer. Han tok sertifikat, 2,5 

timer så var det i boks på den 

tiden. Vi fikk han til å leite fram 

attestan, og der var mye skryt. 

Sjøl sa Ole at hvis læreran hadde 

visst alt han fant på, så hadde 

det ikke stått «mykje god 

framferd».  

Han jobbet på Mo til 1957, da for han i militæret. Etterpå jobbet han på 

aluminiumsverket i Mosjøen 3 år, så kom han heim til Mo og rett tilbake til 

jobb på Meyer. Der kjørte han ut varer, så ble det etterhvert ekspederingen 

med varer som skulle ut. Så ble det jobb på kaia, for han tjente mye bedre 

der. Tross alt kr 4,65 pr time! 

Men hvordan hadde det seg at Ole og Grete fant hverandre? 

De smilte litt lurt begge to, og sa at det ble nå de tilslutt. 

Han og Grete kjente hverandre fra før han for i militæret, og 

etterkvart giftet de seg i 1964, og flyttet inn i nyhuset i 

Almlia i 1965. Råbygget var det andre som satte opp, men 

Ole innredet huset sjøl. Og der ble det stelt og ordnet ute og 

inne, og for egen del kan vi nevne Ranas fineste mur som 

Ole ordnet (hele to ganger …). Der trivdes de godt sammen 

med de to guttene, Geir Morten født i 1960 og Tom Håvel. 

Den yngste Tom Håvel var født i 1967 med ryggmargsbrokk. Han flyttet 

heimefra som 15- åring for å gå videre på skole, 

og bor nå i Sperrebotn i Våler kommune utenfor 

Moss. Der har han nå eget hus som er 

tilrettelagt for hans handicap, og han har gode 

venner og en av dem har i mange år hjulpet han 

med både flytting og annet. Tom Håvel har ikke 

egen familie, men stiller gjerne opp som 

barnevakt for venners barn.  

Anno 1964 

Geir Morten 
og Tom Håvel 
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Geir Morten og Peggy overtok huset i Almlia for rundt 20 år siden og bodde 

der i mange år før de flyttet til Selfors. De har 2 barn, Sara og Ole Arnold. 

Sara har en liten jente på 6 år som heter Kristine, og de bor i byen. Ole og 

Grete synes det er stas å ha de yngste i familien så nært.  

I tillegg til egne barn var Ole og Grete beredskapshjem i 13 år. Mellom 50 og 

60 unger var innom hos dem i løpet av disse årene. Sjøl om det mange 

ganger kunne være en utfordring, sier de det har vært en berikelse å kunne 

være med og skape trygghet et stykke på veien for de som trenger det.  

Hvilke pIaner har de så for jula?  Da skal de kjøre nedover til Tom Håvel på 

julebesøk. Han er en habil kokk og serverer enten pinnekjøtt eller ribbe på 

julaften. 

Som pensjonist har Ole engasjert seg i Stålkameratene og han har mange 

hundre timer i dugnad oppe i den nye Stålhallen. Han trives godt i miljøet, 

hver formiddag er de en gjeng som møtes og drikker kaffe og prater. 

Grete har i mange år vært på kurs i treskjæring, 

mange nydelig klokker som henger rundt omkring, og 

vi ble særs forgapt i et nydelig speil. 

De har hytte uti Sila, vi får se bilder av en nydelig hage 

og grønnsakland, og Ole som uten tvil kjenner fiskens 

vei i havet der han står med to flotte lakser. Hytta 

ligger perfekt til for å kunne fiske både i havet, i elva og 

i Silavatnet. Med eget røykeri kan fisken prekiveres 

klar for brødskiva. 

Sjøl om de trives der, syns Ole det begynner å bli mye 

arbeid med alt vedlikeholdet. Han begynner å bli klar 

for å selge, men Grete trives så godt at hun vil ikke 

høre snakk om det enda. Og det skjønner vi egentlig … 

Ole var aktiv i idrettsgruppa i UL Daggry i mange år. 

Han var med å starte cuprennene på Alteren og jobbet 

da mye sammen med Per Kjerrvang, Signar Karlsen og 

Oddmund Bustnes. Ole og Grete har sjøl vært aktiv i 

skisporet, de er de eneste som har gått alle 40 første 

årene i Båsmorennet (Båsmofjellet rundt). Fine pokaler 

vitner om aktiv deltagelse både på ski og innen friidrett.  

Fremdeles kjem de til Alteren når det er noe som skjer 

der ute, de syns det er trivelig å møte kjenninger.  Bakken-genene slår inn 

når det gjelder gevinster på basaren…. 

Nydelig treskjæring (sjekk 
linselusa) 
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Ole er på Facebook, og der følger han med og oppdaterer seg på det meste. 

Han har arbeidet siden han var veldig ung og det kjennes på kroppen, men 

er likevel aktiv og har humøret. Han forteller en historie om da han ble spurt 

om han spiste sushi. ‘ Åjada’, sa han, ‘Både kokt og 

stekt’! Han er tilhenger av god gammeldags kost, og 

pizza er blant annet noe som ikke kommer innenfor 

dørene i Langneset.  

Ole er begynt å skrive minner fra barndommen til glede 

for sine etterkommere og andre interesserte. Vi fikk 

med oss noen historier fra krigen, og de finner du på 

de neste sidene.  

Vi takker så mye for oss og for all gjestfrihet, og ønsker 

god tur sørover! 

 

Like før 2.søndag i advent 2014;  

Mette Oddny og Marion 

 

 

 

Dette fant vi på kjøkkenveggen – brodert 

av Ole’s mor:  

 

 

 

 

 

  

Dukskuffa ble selvfølgelig 
inspisert! 
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MINNER – av Ole Bakken  

Jeg ble født i 1937 og vil prøve å skrive ned noen minner fra min barndom 

på Alteren. Det kan kanskje være interesse for mine barnebarn eller andre 

etter mine dager. Det blir ikke skrevet i den rekkefølge som det skjedde, men 

etter som jeg kommer på forskjellige hendelser som dukker opp i minnet.  

Barndommen i 40-åra var ei god tid selv om krigen var der. Vi som unger 

merket ikke så mye av den, vi hadde stort sett ikke noe særlige bekymringer. 

Men enkelte ting sitter som klistret i minnet. Slitet til de voksne for å skaffe 

mat til seg og sine var en del av det. Selv om foreldrene hadde arbeid og 

tjente noen kroner, var problemet at det var ikke noe å få kjøpt for pengene. 

Det var rasjonering på alt.  

No var vi jo heldig vi som bodde på landet, de fleste hadde enten gard eller 

ett småbruk med ei ku eller to og sauer. Enkelte hadde ei geit også. Og vi 

hadde fjorden. Ranfjorden var en kjempegod fiskefjord på den tiden – ingen 

forurensning.  

Krigsårene 

Det første jeg husker fra krigen var fra 1940. Jeg var da nesten 3 år. Jeg tror 

det var den 16.mai. Krigen foregikk da på sørsiden av Ranfjorden. 

Engelskmennene lå i Dalselv. Tyskerne kom fra Hemnesberget, og Mo var 

evakuert.  Det var en familie fra Mo som var evakuert på Bakken hos min 

onkel Arthur og tante Karen. De bodde mer utsatt til enn vi som bodde på 

Langlamoen, nesten oppunder Alteråsen. Familien hette Røberg.  

Ut på dagen den 16. kom alle fra Bakken opp til oss. Vi oppholdt oss delvis i 

kjelleren. Det var et tysk rekognoseringsfly som kretset over Rana, og det ble 

beskutt av engelsk luftvernartilleri fra Dalselv. Splinter fra granatene falt ned 

så det ble bestemt at vi måtte dra opp til Altermarka. Jeg vet ikke sikkert, 

men jeg tror at onkelen min hadde med seg hesten. Imidlertid dro vi no opp 

til gruva i Altermarka. Akkurat hva som skjedde husker jeg ikke,  noe av det 

jeg har skrevet har min mor fortalt meg, men en ting husker jeg godt:  Det 

var kanonsmellene - og at flyet ble truffet og måtte nødlande på sjøen rett ut 

av elva på Sletten. Vi så at flyet mistet høyde. Hvor lenge vi var i Altermarka 

husker jeg ikke.  

Det neste jeg husker var fra 1941, da var jeg 4 år. Da fikk jeg meslinger (de 

kalte det ‘krægda’). Jeg lå nede på kjøkkenet på en divan. Jeg lærte å skrive 

navnet mitt da. OLE var jo veldig kort og lett å skrive, og ring og noen rette 

streker.  
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17.februar 1942 ble min bror Asle født. Jeg husker at jeg ble plassert på 

Bakken mens begivenheten foregikk. Far min arbeidet da i Mofjellet Gruber, 

og han var heime bare i helgene. Vi hadde slektning av oss fra Sørfjorden i 

Rødøy som var heime hos oss da for å hjelpe mor. Hun hette Gerd og var 

tremenningen min. Hun kom og hentet meg og fortalte at storken hadde 

kommet med en liten bror til meg.  

Gerd reiste heim til påske, og etter påske kom hun tilbake. En dag gikk jeg 

til mor og la hodet på fanget til henne. Da hun strøk meg over hodet 

oppdaget hun at jeg var full av lus. Det ble litt av ett oppstyr. Mor lurte på 

hvor i all verden jeg hadde fått lus hen? Jeg lå sammen med Gerd om natta, 

så mor ville vite om hun hadde lus. Da begynte hun å gråte – hun hadde lus 

hun også. Hun hadde prøvd å bli kvitt udyrene uten å si noe, for hun 

skjemtes. Hun sa at hun sannsynligvis hadde fått lusa om bord på 

lokalbåten mens hun var heime, for heime i Sørfjorden hadde de det ikke. 

Nok om det – lusa ble vi no kvitt! 

Da jeg ble litt større lagde far min en ambrøst til meg av gulvbord og einer til 

bue. Tyskerne hadde hovedleir på Ytteren, men hadde Alteren som 

treningsområde. Et stykke fra husene var et skogsområde som de brukte til 

leirområde. Der hugget de granbar og lagde barhytter om vinteren. På 

slutten av krigen var nesten all gran snavet for bar, det var bare ett lite 

juletre igjen på toppen. Tyskerne lagde skyttergraver i snøen. Der øvde de 

seg på krig. Noen lå i skyttergravene og andre angrep. De skaut med fis-

skudd. Kulene i patronene var av tre som var hul innvendig. Jeg sprang 

sammen med tyskerne og skaut med ambrøsten. De syntes jeg var en god 

soldat, men da jeg traff en av tyskerne  i hjelmen med pila, ble jeg tjala (jaga) 

heim.  

Tyskerne hadde med seg feltkjøkken når de var på øvelse, og det var hester 

som dro det. Kjøkkenet hadde store trehjul, så det var ikke enkelt å få det 

med seg ut av hovedvegen om vinteren. Jeg husker en gang at det var mye 

snø, det gikk under buken på hestene. Kjøkkenet skulle 300 m av 

hovedveien. Det var ei stang (skåkel) fra kjøkkenet og mellom 2 hester som 

dro. Hestene hadde ikke sjans å dra kjøkkenet fram. Det hadde jo hjul og 

ikke meier. De slo hestene med sveiper til blodet pep fram. Kjøkkenet skulle 

fram – koste hva det koste ville. Jeg syntes det var grusomt. Dette skjedde på 

veien som gikk fra hovedveien og mot huset vårt.  

 

Til slutt måtte tyskerne gi seg, for hestene var så utkjørte at de ble liggende. 

De måtte avlives. Tyskerne skrudde av hjulene og la planker under og dro 

dem for hånd dit de skulle ha det. Det ble stående i skogen nedfor huset vårt 

til våren kom.  
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En vinter da det var øvelse og veldig kaldt, kom tre offiserer inn til oss og 

forlangte å få ligge der. Mor sa at vi ikke hadde noen plass til overs. Vi hadde 

ei seng for voksne og ei lita seng som jeg lå i. Bror min lå i samme seng som 

mor og far. Møbler hadde vi nesten ikke. Noen pinnestoler, bord, en 

gyngestol, en hjemmelaget fluktstol og en divan på kjøkkenet. Resultatet ble 

at offiseren med høyest rang fikk divanen, nest høyest rang fluktstolen og 

laveste rang gyngestolen. Vi lå på loftet, men mor torde ikke sove den natta.  

Samme kvelden kom det inn en menig som frøs noe forferdelig, han hadde 

forfrosset tærne. Han ble kjeppjaget ut av offiserene. Mor sa da at hun skulle 

gi kyrne mat, og gikk ut etter soldaten. Hun låste opp fjøsdøra og tok han 

med seg i fjøset. Der fikk han kle av seg skoene  og massere tærne. Han 

stappet høy i skoene. Mor torde ikke la han være i fjøset lengre enn til hun 

hadde melket kyrne senere på kvelden.  

Ei helg da far min var heime, hørte han at det banket på døra. Han gikk ned 

og ute sto det 2 fanger, antagelig polakker, som hadde rømt fra fangeleiren i 

Utskarpen, Sjona. Mor hadde bakt rengakaka om dagen. Da vi sto opp  

morgenen etter var en god del av rengakakene borte, det samme var far. Han 

kom heim utpå formiddagen. Mor spurte hvor han hadde vært, men han 

svarte ikke. På spørsmål om hvor rengakaka var, svarte han at det hadde 

han spist opp. Mange år senere fikk jeg vite at han hadde fulgt fangene over 

Alterfjellet til Øyjorden og vist dem vei videre så de ikke skulle komme for 

nær Ytteren hvor tyskerne hadde leir.  

En gang kom en fange som hadde rømt til Alteren. Han ble gjemt i kjelleren i 

et hus på Alteren. Jeg vet ikke hvor lenge, men tyskerne kom for å lete etter 

han. Da de begynte med å undersøke hus etter hus, turte ikke de ikke ha 

han der lenger i kjelleren. Fangen gikk i fjæra og gikk i vannet for å skjule 

sporene for hundene. Nedfor Steinrøys er det en stor stein som er oppe av 

vannet på fjæra sjø. Der gjemte fangen seg og der ble han funnet. De tok han 

med seg og han ble senere henrettet ble det sagt.  

Det var enkelte ord man lærte på tysk. Blant annet ‘Habst do bonbon’?. Det 

betyr  ‘Har du sukkertøy?’. Vi ungene brukte å få sukkertøy hos dem. Jeg 

husker også den dagen det ble fred. Vi var noen som sparket fotball på 

skoleplassen. Det var ikke en ordentlig fotball av lær – men en striesekk eller 

to som var ballet i sammen og surret med papirsnøre. Plutselig var det en 

som sa at det måtta ha tørnet for han Hans på håjen (Alterhaug) for han 

hadde hengt opp det norske flagget på ei råvedstang, men:  

Freden var kommet til Alteren og Norge! 
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Vannrett   Loddrett:   

1: bakverk 29:personligheten 1: fest 25: dyr 

10: Vise følelse 32: plass. 2:gå rundt grøten bestemt form 27:godteri 

11: nyte 33 a: korn 3: melkeprodukt 30:geskjeft 

12: Avløpet 34: Trofè 4: tre 31: ungen 

14 a: studere 38: bakverk 5: omvendt denger minus vokal 33 b: dyr 

15: syn 40: 0rdne 6:lesehest 34: salgslag 

17: Tal ! 41. støtter 7:nynorsk farge 35: matrett 

19: Odde 42: vinterarena 8:resultat av behov for større kaloriinntak 36: omvendt tidsperioden 

20: forkortet grunnstoff 44: FØK 9: Danmark 37: tvinge 

21: Anløp 45:forkortelse 10: Norge 38: dyst 

22: forsiktig 46. Ryk 13: salve 39: minket 

23: sjø 48: skli 14 b omvendt spørreord ranværing 43 a: farlig nikk 

24: før middag 49: læreraktivitet 16: mat 43 b:gjenklang 

25: vokaler 53:ule 18: gruer 50: tyn! 

26: pess 54: hvis 20: ledertype 51:lengdemål 

28: Havn   23: den eldre 52: omv ligger 
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