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God jul!  



 

 

Fra redaksjonen:  
 

Å du salige førjulstid! 
 

Førjulsstress eller ikke – vi synes det er godt 
med denne førjulstiden! Ufattelig bredt utvalg 
av konserter og underholdning tilbys – både av 

proffe og amatører. Vi kan velge og vrake og la 
oss forføre inn og ut av julestemningsmodus – 

akkurat som det passer oss selv.  
 
Hvem har sagt at kjøkkenskapene må vaskes 

akkurat til jul? Absolutt ingen – men hvor 
deilig er det ikke å få det gjort og så bruke jula 
som en unnskyldning for å få det utført? Helt 

perfekt når man trenger et spark i 
baken…Men: du trenger slett ikke gjøre dette 

hvert år – gjør det når du selv føler for det – de 
fleste av oss har ingen som tar det fra oss…. 
 

I julenummeret har vi de tradisjonelle 
innslagene; litt smånytt, påmelding til soareen 

etter nyåret, reportasjer fra aktiviteter i 
sommer/høst og hjemme-hos ++. I tillegg kan 
vi kose oss med artikler fra bidragsytere som 

på oppfordring fra oss, har sendt sine bidrag. 
Tusen takk til hver og en av dere! 
  

Vi ønsker alle våre lesere en fin og god juletid – og så høres vi i nytt år – ett 
år vi satser på blir spennende og godt for alle og enhver.  

 
Marion og Britt Nancy 

 

(JULE)AGURKNYTT 
 

Da en av redaktørene var på Selfors for selge de 

tradisjonelle andeloddene, kunne hun få vite at årsaken 

til at det ikke var blitt «jul i huset» var at man hadde 

blitt Jehovas vitner! Effektiv måte å ta litt lett på 

juleforberedelsene. I hvert fall om man skal reise bort 

i høytiden. Naboene trenger dermed ikke bry seg om 

hvorfor ikke adventsstaken har kommet på plass i 

vinduet! Hva det blir med vitnene etter jul, vites ikke. 

Det får vi kanskje svar på i en «annen episode». Herved 

er tipset brakt videre.  

 
 

Utgis av:  
U.L. Daggry, Alternesveien 1  

8616 Mo i Rana  

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Redaktører:  
Marion Brun 

E-post: slagfjellet@gmail.com 
Tlf.: 977 39102  

og 

Britt Nancy Westgaard  

E-post: britt.westgaard@nb.no 
Tlf.: 906 34943  
 

Forsidebilde:  
Fra nissegrøtfesten på Steinrøys  

Opplag:  50  (trykt utgave)  

 300 (distribuert med e-post) 

3 nummer pr.år. 

Planlagt neste utgivelse:  
Påske 2018 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

TV-aksjonen 2017 - Å lære barn å hjelpe andre barn er vel kanskje noe av det 

viktigste vi kan lære den oppvoksende generasjon. Også i år fikk husstandene på 

Alteren besøk av elever fra Alteren Skole med bøsser til inntekt for årets TV- aksjon. 

En erfaring de har gjort seg er at teknologien skyter fart. I år ble Vipps mer brukt enn 

mynt og sedler. Likevel skal disse ungene sambygdningene være stolt over den innsatsen 

de har gjort. FAU- stilte med pizza og kake på SFO til de engasjerte elevene da de var 

ferdige med runden sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bak fra venstre: : Eline, Oda, Agnes, Anie, Henriette, Maria og 

Solvei. Foran fra venstre: Markus, Håkon, Victor, Heine og Patrik. 

 

 

Ny bru i skiløypa - Et knippe av bygdas beste menn har også i år 

gjort forbedringer i skiløypa på Bakkamoan. Det er blitt laga ei bru 

over bekken rett ved skibua, slik at lite snø ikke skal sette en 

stopper for skigleden i bygda. I tillegg har det blitt fjernet en del 

busker og kratt i løypa. Tusen takk for innsatsen. 

 

Revy på storskjerm – pubaften – Steinrøys 10.november 
UL Daggry sitter med et veldig godt opptak 

av årets revy. Det ble derfor invitert til 

filmkveld i sammenheng med pubkveld. De 

som ikke hadde fått mulighet til å se revyen 

«live» fikk nå en sjanse. Ryktene sier at det 

ble en trivelig og morsom kveld for de som 

møtte opp.   



 

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Andelodd for 2018 er nå i salg. Kr 100 pr. lodd. Gevinster: 

1. reisegavekort, 25.000 kr 

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

3. Felleskjøpet, bålpanne verdi 2.000 kr 

4. KIWI – Langnes, gavekort 1.000 kr 

5. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr  

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

7. Scandic Meyergården Hotell, gavekort 1.000 kr      

And nr. 13 – LuckyDuck, Poweradapter 12V til 230V, 150w med USB, verdi 

kr 699 kr.fra Telemix AS  

Endene slippes lørdag 16.juni kl. 13.00. Løpet avholdes i Busteråa (Slettaelva) på Lillealteren. 

Kontakt Britt Nancy om du vil kjøpe lodd før jul! Tlf. 906 34 943 /  britt.westgaard@nb.no  

________________________________________________________________________ 

Trening på Steinrøys – vårsemester - Oppstart tirsdag 9.januar.  

 PRISER 

 Man kan velge én time på bestemt dag i uka - tirsdag eller torsdag - tilsammen 18 
treninger før sommeren. det vil koste 900 kr. (50 kr pr time) 

 Man kan velge til sammen to timer i uka - tirsdag og/eller torsdag - totalt 36 
treninger før sommeren. Det vil koste 1440 kr. (40 kr pr time) 

 Man kan velge «full pakke» alle fire timene i uka – totalt 72 treninger før sommeren. 
Det vil koste 2160 kr. (30 kr pr time) 

 Man kan velge "klippekort" med 10 klipp=10 enkelttimer - på valgfri dag og valgfri 
time. Det vil koste 750 kr. (75 kr pr time) Ingen forhåndspåmelding på timene, kun 
meldeplikt. 

 HALV PRIS FOR UNGDOM 15-18 ÅR og studenter.    

TIMEPLAN 

 Tirsdag  kl. 1830-1915: Kondisjon og bevegelighetstrening 

 Tirsdag  kl. 1915-2000: Styrketrening  
 Torsdag kl. 1830-1915: Styrketrening 

 Torsdag kl. 1915-2000: Kondisjon og bevegelighetstrening  

Er du interessert? Ta kontakt med Britt Nancy for påmelding. Er du usikker 
på om dette er noe for deg, kan du komme på en prøvetime før du 
bestemmer det for om du vil fortsette eller ikke. 
  
Opplegget passer både damer og herrer. Man styrer selv hvor intensivt man vil trene. Du konkurrerer 
kun med deg selv. Ta med ei venninne eller en kompis. Kanskje naboen trenger å få akkurat deg til å 
dra han/henne ut av godstolen. Start det nye året med å investere i deg selv!  
  
Maiken Aasebøstøl har takket ja til å fortsette som instruktør på Steinrøys. Vi holder fram med et 
bredt og fleksibelt tilbud for alle som vil komme og trene i lag med oss.   
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SOARÉ  

DEN FØRSTE OG BESTE  

FESTEN PÅ NYÅRET  

 
Lørdag 6. januar kl. 2000 inviterer LAG 1 

med solid antall hjelpere til tradisjonell 

nyttårsfest på Steinrøys.  

 
For kr 375 får du mye for pengene:  

 God middag  

 Kaffe og dessert  

 En øl eller et glass vin til maten – evt. mineralvann  

 Levende dansemusikk  

 

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

 

Kun 120 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 Britt Nancy på tlf. 906 34 943   

eller e-post som over.  
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Prosjekt stedsnavn på Alteren 

 
Både nåværende og tidligere 

Alterværinger møtte opp på Steinrøys 

1.november da ungdomslaget hadde 

invitert til prosjekt ‘Stedsnavn på 

Alteren’.  

Prosjektet er godt i gang og det ble satt 

ned grupper som skal jobbe med 

forskjellige områder. Arbeidet fortsetter 

etter nyåret og vi gleder oss til resultatet! 

 

Med utgangspunkt i det faktum at mange lokale 

stedsnavn er i ferd med å gå i glemmeboken, bestemte styret seg for å 

sette i gang et stedsnavnprosjekt for Alteren. 

Hensikten er å finne fram tidligere arbeid som er gjort på området, samt å gå 

systematisk til verk for å få plottet så mange navn som mulig inn på kart.  

Det er ønskelig å få registrert både navn som er av mer lokal- og til og med 

intern karakter, samt de som allerede er godt kjente. 

Forklaring/uttalelse/beskrivelse av opphav til stedsnavnet er også av stor 

interesse.  

I dag har man ikke samme behov for å «legge navn på alt», men i tidligere tider 

uten GPS, mobiltelefon og andre hjelpemidler, hadde f.eks. gjetere, bønder og 

andre, behov for å kunne presisere hvor man var, hvor man skulle – eller hadde 

vært – eller hvor man skulle møtes osv. Stedsnavn preges ofte av beskrivelser av 

landskap, hendelser og oppkalling av personer. 

 

Når folk som har kunnskap om disse gamle navnene kommer sammen, vil man 

gjerne stimulere hverandre til å komme på ytterligere flere navn. Det er i hvert 

fall et håp for dette prosjektet. 

 

Det finnes utmerkede skoleoppgaver og artikler i f.eks. Årbok for Rana – hvor 

bl.a. Bustnes, Altermark og Lillealteren har gode beskrivelser på det nivået vi er 

ute etter. Disse vil bli flittig benyttet for å unngå dobbeltarbeid. 

 

 



 

 

Vi har ingen deadline på når dette skal være ferdig. Tar det et halvt år – eller 

ett år – så får det gjøre det. Hvordan vi skal synliggjøre det ferdige resultatet, 

er heller ikke avklart. Det kan være aktuelt å legge det elektronisk på vår 

hjemmeside som et dynamisk dokument, og/eller lage en samlet publikasjon. Det 

vil tiden vise. Når det gjelder gruppene for Storalteren og Altermark/Snefjellå 

er det særlig interessant å få med flere folk i arbeidsgruppene. Ta gjerne 

kontakt om du vil være med! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Denne gjengen jobber med strekningen fra 
Røberget t.o.m. Alterneset 

Fra Storalteren og utover mot Skjærvika 

Gjengen som skal jobbe med Sletten, Lillealteren og heilt til og med Bustnes 

 

 

Kart og diverse relevant litteratur var naturlig nok 
gjenstand for interesse og diskusjon 



Stedsnavn – Alterhaug av Inger Anne Sletten og Hans Alterhaug 
 

I en regnskapsprotokoll fra 1941 med halve boka uskrevet i, har far på sine gamle dager fått 
det for seg å skrive ned forskjellig. Bl. a. stedsnavn fra Alterhaugen. Det må han ha gjort en 
eller annen gang på 80-tallet utifra andre ting han har skrevet. Etter ei lang remse med navn, 
kommer så den lille historia om gjeting da han var liten.  
 

«………Melkerstø, Melkerstøflåget, Busterlia, Pallan, Langåsen, Stortjønna, 
Stotjønnstrupen, Bekkjenesan, som også ble kalt for «steikpanna» der hvor 
Ytterabekken renner nordover før den snur østover.  
Frampå flåget var der en utkikksplass som hette Teppen. Og så var der lengre 
nord en alltid åpen kilde som hette Ramnskarlikjelda, den renner nedover flåget 
ved Melkerstø. «Stegen» hette stien som gikk ned fra Ramnskarliflåget, enten 
mot Skaret eller kom ned i Raplia. Terrenget fra Bekkjenesan, eller 
«steikpanna», og nordover og østover mot Øijord, kalte vi for Trollfjellet, og det 
var for at hvis buskapen for dit i den tette granskogen, så blev vi så plaget med å 
finne dem. Og langt var det å gå for små gjetere å leite dem opp om kvelden. Vi 
brukte om morgenen når kjørne var sluppet ut fra sommerfjøsen, å jage dem 
opp buveien i Krokveien, forbi gjerdegrinda og opp Springbakken, forbi 
Granlunden, og så forlatte vi dem på Melkerstø. (I gammeldaga gikk de og 
melket kjørne midt på dagen.) Kyrne for da nordover Alterfjellet om dagen. Om 
ettermiddagen samlet vi oss som var gjetere ved 5-tiden og startet til skogen for 
å leite opp kyrne. Vi var mange ilag, ungene fra Bakken, Åsen og så vi fra 
Alterhaug, både store og små. Det hendte vi var 9 stykker på leiting, og da var 
det mangt å oppdage og forskjellige leker som skulle prøves, så det gikk ikke så 
fort med kuleitinga! På melkerstøet laget vi gjetere en liten dam i bekken, 
dammen ble ganske stor, og der hadde vi små båter laget av trefjøler. Vi laget 
også kai som båtene kunne gå til. Men vi hadde også «stø», likedan som nede 
ved Altersjyen hvor hver gård hadde sitt naust og stø.»  

"Gjeterjenter" 
på Alterhaugen! 
Fra slutten av 
20-tallet. Den 
største jenta er 
Haldis Sletten 
og den minste 
er Åse 
Stanghelle. 
Alterhaugen, 
ein dag i 
september. 



Til redaksjonen i Heimhug!           Av Inger Anne Sletten    

                                                                                                                                                                             

Så på facebook at dere etterlyste stoff til oktobernummeret av Heimhug. Da kom eg på at eg 
faktisk laget en tekst i fjor høst som ikke ble sendt inn. Dere hadde med noen små notiser fra 
gamle Rana Blad, der skola og ymse lærere er nevnt. Likeså når skolens fane ble tatt i bruk. 
Det var definitivt ikke i 1951! Det skoleåret var det han Aksel Nordeng (fra Sjona) som var 
lærer i «storklassen», og ho Anna Rydså som hadde «småklassen», så de hadde ikke noe med 
fanen å gjøre. Rolf Hansen var så vidt jeg vet sløydlærer, og var således bare periodevis her 
når gutta hadde sløyd. Det er mulig at han og Bjørg Skonseng var med på å planlegge 
skolefanen, men den ble først tatt i bruk 17 mai 1956, og da var det Trygve Alsos som var 
lærer. Det var broren min, Johan Alterhaug, som bar fanen. De som går foran er Harald 
Bustnes med det store flagget, Johan med fanen, og de to jentene som holder snorene er 
den ene Gerd Heien, og sannsynligvis er den andre Gerd Rydning. Håper jeg ikke har rotet 
det ytterligere til, men med 8 lærere på 7 år går man lett i surr.  Og så vil jeg ,som et a propos 
til Ole Håvel si historie om fisking i Skarbekken/Kvernbekken, der han fikk både agnet og ål, 
fortelle at jeg fikk både spekesild og saltsei på «stainnva»! Da ble det slutt på fiskingen for 
min del. Tenk å gjøre seg slikt umak for å lure en troskyldig 5åring! 
           
Syttende mai 1956. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Johan sin første fisk i Skarbekken. 1943 
                                                                                                        

 

 
 
  



Jubileumsfest Nord-Rana bygdekvinnelag 

Jubileum for Nord-Rana bygdekvinnelag ble feiret på Steinrøys 4.november, 

med nåværende og tidligere medlemmer, samt inviterte gjester. Rundt 50 stk 

møtte opp og fikk oppleve en flott feiring på alle vis. Inger-Anne Sletten har 

skrevet lagets historie, og hun delte utdrag fra denne. Her finner vi følgende 

om oppstarten:  

’19.november 1967 innbød Nord-Rana Bondelag, ved formann Kristian 

Ildgruben, til møte hos Ole J. Røsvoll. Formålet var å starte et bondekvinnelag i 

Rana. Tilstede var Petra Einrem fra Nordland Bondekvinnelag. Været og føret 

var ikke det aller beste denne søndagen, mens seks kvinner møtte opp: Tre fra 

Røssvoll og tre fra Alteren. Alle stilte seg positive til forslaget, og valgte et 

foreløpig styre som besto av de fremmøtte: Halfrid Sletten – formann, Julianne 

Røsvoll – nestformann, Olea Henningsen, Ingjerd Sandhei, Gunvor Gullesen og 

Ragnhild Lillealter – styremedlemmer. Referatet fra møtet er ført i pennen av 

Gunvor Gullesen.’  

Når bonkjerringer inviterer til fest er 

det ittno knussel: Lokalet og bord 

ble vakkert pyntet med høstens 

farger. Det ble servert koldtbord 

med alskens retter, kake og 

dessertbordet ordnet medlemmene 

med. 

Og dét matbordet -med det utvalget! 

Frivillige fra Ul. Daggrys 

teatergruppe som var i komiteen 

denne kvelden fikk nyte godt av asleppan, å så mykje godt fra alle kanter av 

Nord- Rana.  

 

Må nevne en 

spesiell rett som 

Målfrid Bustnes 

hadde med, bygg-

grynsdessert med 

frukt. Med 

fløtemelk til var 

det bære lekkert.  

 

 

Vi gratulerer så mye med jubileet og 

ønsker lykke til videre. 

  

Bondekvinner fra Alteren som har vært aktive i laget.  

Fra venstre: Solrun Almli, Målfrid Bustnes, Ann-Elise 

Altermark, Gunvor Gullesen, Inger Anne Sletten 



Høstbasar 2017 skrevet av Hilde Anita Vassvik Snefjellå 

 

I år var det komite nr. 5, som sto for høstbasaren og mange hadde tatt turen til høstens 

koselige og tradisjonelle arrangement. Mange flotte gevinster var sponset fra både 

bedrifter og private, og spesielt artig var det at det var så mye håndarbeid som premier. 

Dette hører jo etter tradisjonen med på en basar. 

 

Hovedpremien som var fotmassasje til en verdi at 1000 kr, var det Kirsten Ræstad som 

var den heldige vinner av. Gratulerer så mye! 

 

I år som i fjor sto noen av Alteren-elevene for underholdningen. 2. og 3. klasse gav oss 

et lite innblikk i deres musikalske verden, fra skolen. Flotte onger, med flott røst og 

formidlingsevne og en musikklærer som yter for de små. Takk til lærer Helen, som 

stiller opp på fritida.  



Fra kjøkkenet ble det servert de flotteste kaker og alt annet en søttunge kan begjære. 

Åresalget er en av hovedattraksjonene på basaren og er like morsom og spennende både for 

liten og for stor.   

Høstbasaren gav som andre år, et pent overskudd til ungdomslaget. Hurra for det! 

Tusen takk til alle som sponset, kjøpte lodd og som laget så god stemning på selve dagen. 

 

Vise ved vintersolverv 
 
No sløkkes en dag som så vidt rakk å gråne 
og vise fram landet ei skjømmingsblå stund, 
og gjømt bakom fjellan i aust står en måne 
som snart skal strø sølv over fjorda og sund. 
I sør  ligg ei strime av lys over tindan 
der dagen blør ut før han slokne for godt, 
og vi står igjen med oss sjøl og med minnan 
i mørketidslyset der allting blir blått. 
 
Så kom og vær nær meg - vær sol i desember 
når midtvinters-tanka tar rom i mitt sinn, 
førr året må følle sin kurs og kalender 
og stian blir tungtrødd når lyset forsvinn. 
Men hold meg i handa og lær meg å vente 
på solkvervingstimen då allting skal snu, 
i mørketidslyset e varme å hente 
for den som har mot til å trosse og tru. 
 
Ja, streif mine strenga og løys meg i tonen 
tel landet som kvile ved midtvinters tid. 
La mørketids-tankan og haust-depresjonen 
få vike førr strofe av blå poesi. 
Vi leve med rest av en sommer i minne, 
i lengting mot daga vi ikke har fått. 
Men kjem du meg nær skal vi solvarmen finne 
i mørketidslyset der allting er blått. 
 
Helge Stangnes 



Middagskafe på Steinrøys 

 
Den står så visst ikke tilbake for andre kafeer når det gjelder servering.  

 

Denne ettermiddagen i november var det fårikål og 

thaisuppe på menyen. Den nydelige suppa hadde Hege 

Rølvåg æren for, mens Leander Nilsen og Einar 

Nymo hadde kokt en fårikål som gjorde at folk ba om 

påfyll både en og to ganger….. 

 

Til kaffen etterpå hadde medlemmene i lag 6 ordna 

med gode kaker og nystekte vafler. Og sågar gele med 

vanliljesaus.  

 

 

 

God stemning og bra med folk som møtte opp. En fin tradisjon på Steinrøys! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Britt Nancy Westgaard sprang i gangen 

sammen med barnebarnet Magnus. 

Viktor Soleglad har gått på god 

komiteskole og svinger seg med 

kjøkkentralla og hjelper til.  

Komiteen hadde det travelt, men det ble 

tid til en pause når folket var servert. 

Bjørn Soleglad , Alf Arne Eide og 

Elisabeth Bakken smaker på utvalget , 

mens Vebjørn Sletten som sto i 

oppvasken plasserer brett på plass i 

steikovnen.  



Julegrantenning 2017 

 
Den første gangen det ble arrangert julegrantenning på Alteren, var i 1996.               

Knut Haugen og Britt Nancy Westgaard startet det hele, og de arrangerte det i 

10 år før de sparket ballen videre til FAU. Med unntak av ett år, har det siden 

vært julegrantenning ved skolen i regi av 2.klasseforeldrene. Til sammen ble 

altså årets tilstelning den tjueførste i rekken. Vi håper tradisjonen vil vedvare 

til tross for de planene som foreligger for skola vår. 

Årets komité hadde fått juletre fra Bjørn Olav Lillealter og nissepakker sponset 

av       bl. a. Line Antonsen (Kiwi), Trine Gabor (Mo veiservice) og Bunnpris. 

Norengros bidro med kopper. Det ble servert både kaffe, gløgg og pepperkaker 

til de ca 70 fremmøtte.  

Det var godt vinterføre til å både fure i bakken og til å gå rundt juletreet. 

Nissen kunne ikke dy seg, han kom jammen i år også.  Og, det ble pakker til alle 

som stilte seg i køen. Ekstra bonus i år, var et vakkert musikalsk innslag av Ane 

Meisfjord på sang. Hun framførte Selmas sang fra Snøfall akkompagnert av 

Trond Vassvik Snefjellå på gitar.  

Takk for ei trivelig førjulsstund!   



Grøtfest på Steinrøys 
Det var en gang en søt, liten, men stor og langstrakt bygd. En bygd som så ut til å 

være glemt av storfolket, altså adelsfolket, inne i byen. Men tross dette, var denne 

bygda full av kreativitet, engasjement, samarbeidsevne og her bodde flittige og 

arbeidsomme innbyggere som tok tak for å skape sin egen og andres lykke. I 

denne bygda bodde det naturligvis mange ildsjeler og en av dem var like glad og 

skinnende som sola selv. Prinsesse Merete het hun. Hun var så glad i bygda si og 

folket som hørte til, at hun ønsket å samle store og små til fest i adventa. 

Nissegrøtfesten hadde hun nå arrangert i 7 år. Med seg hadde hun flittige mus 

som gjerne hjalp til.  

 

Den store festen lå i år på 11. desember og fylte huset med ca. 50 store og små. 

Alle nissebarna sang og sprang, og alle nisseforeldrene var takknemlige for at 

barna var ornøyde og at dagens middag ble ferdig servert. Senere på kvelden kom 

selveste stornissen på besøk, som var riktig så søt og spretten. Han kom med 

gavesekken og delte ut nissegodter til stor glede for alle.  

Etter at alle har fått en godtepose, kom en liten Nissegutt løpende, litt sjenert og 

stiller seg stille, fremfor nissen og ser forhåpningsfullt opp. Nissen var heldigvis 

ikke så høy, så han la fort merke til den lille gesten. Nissen bøyer seg forsiktig ned og gir han en god 

og varm nisseklem. Den lille nissegutten stråler og løper stolt tilbake til sin far. Julemagi!  

 

Jammen, tror du ikke at prinsesse Merete også var å stjal seg en klem fra nissen. Da ble hun enda mer 

Soleglad. Like fort som nissen kom så var han borte på magisk vis. Igjen var det feststemte folk som 

syns det var deilig å se på at barna lekte sammen og at de voksne fikk snakke voksen ting. Bygdehuset 

var fylt av latter, kos og julestemning.  

 

Etter er slik fest er det som alle som har bidratt i komiteer før, vet, en del etterarbeid. Til stor glede og 

sosialt samspill for komitenissebarna. Litt hjelp, masse nissedans og nissegjemsel. Den minste nissen 

ble så trett at han la seg rett ned under tralla på en gryteklut som pute. Godt at barna på Alteren er 

løsningsorientert.  

 

Dugnadsånden er stor i bygda og at nye generasjoner er med og ser hvilke verdi det gir, er viktig. 

Faktisk så ble dugnad Norges nasjonal ord i 2004. Ordet kommer fra norrønt og betyr «hjelp, god 

gjerning og kraft» og det sier jo bare litt.  

 

Bygda ligger i disse dager i stjernedryss, vintermagi og er klar for å ta imot den fredfulle juletiden. 

 Og tenk, så er plutselig tiden der, for Alterens tradisjonelle julebukk. Og i  

år ligger julebukk dagen på en lørdag, så da er det duket for julebukk både 

for barn og for de voksne senere på kvelden.  

 

Riktig god og fredfylt jul til alle og enhver.  

 

Hilde Anita Vassvik Snefjellå 

 

 

 

 
  



Reisebrev til Heimhug – desember 2017 
Av Johanne Tro 
 

Ja, da har eg fått forespørsel fra høyeste hold (les: mor i Litjneset) om å 
skrive et reisebrev til lokalaavisa Heimhug. Det va jo såklart stor stas – 
så det va bare å hiv seg i gang.  
 
Eg e på et års tur med to trøndera rundt om i verden. Vi reist fra Oslo 
22. september - et fly vi nådde med et nødskrik, fordi teltet vi hadde 
bestilt var kraftig forsinka. Her mått tursekkan sjekkes inn gjennom 
sikkerhetskontollen, så alle speiderkniva og økse mått dessverre gå. 
Knallstart med andre ord!  
 
Men, takket være en hederlig innsats fra Annette Skogheim Hansen 
som kjørt Mo i Rana til Oslo i ett sett(så klart innenfor satte fartsgrenser), 
vart teltet pakka i sekken. Vi va klar for første destinasjon: Hawaii!  
 
På Hawaii bodde vi i telt i 35 daga, mens vi jobba på en gård som grodd tomata, squash, 
forskjellige typa kål, salat og masse forma for urta. Her va alt på gammelmåten, så vi grevd, 
sådd, og høsta med hendern. Vi va på Hawaii-øya som heita Kauai – også kalt ”The Garden 
Isle” – og øya passa beskrivelsen. Grønnere plass ska man leit lenge etter. Som vi også sku få 
opplev, hørt da mye fukt også med. På øya her fantes nemlig verdens mest regnfulle plass. 
”Partyteltet” som vi hadde teltet og tingan vårres inni va ikke akkurat rusta for det her 

regnværet som skylte inn 4-5 ganga om dagen 
– så det vart nån runda med MacGyver-fiksing 
med tråd og tape før det omsider vart 
noenlunde tett.  
På Kauai villa vi på tur. De store kontrastan på 
øya gjor at vi fikk sett helt utrolige landskap på 
den måneden vi hadde der.  Fantastiske Kalalau 
Trail e nåkka helt for seg sjøl. Det samme e 
Waimea Canyon. Massevis av mil, og omtrent 
2,5 uke på ute på tur. Måten vi kom oss rundt 
på va ved hitchhiking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reisefølget på Kalalau Beach, 

gjemt 2 mil fra nærmeste vei 

Fra Waimea Canyon – i det her teltet har vi 

tilbringt store dela av de siste 3 månedan 

 

Tradisjonelle dansera fra Hawaii, et arrangement Kathy, ei 

dama vi haika med, va så snill å ta oss med på 

Kauai Island Organics – gården vi jobba på 

gjennom programmet WWOOFING  



Med å haike nesten kver eneste dag, inkludert kver gang vi sku på tur, vart vi kjent med 
masse spennanes menneska. Kver bil va en ny historie, og vi va heldig som vart plukka opp av 
gavmilde og snille folk som vist oss rundt, bedd oss på middag og arrangementer for å få 
opplevd Hawaii.  
 
Etter Hawaii va det på tide å sett nesa 
mot turens neste destinasjon: Sør-
Amerika sto for tur.  
Vi hadd en liten layover i Los Angeles 
(der vi utnytta 9 tima tel å utforsk 
byens natteliv, veldig kontrast til 
gårds- og teltlivet i Hawaii), før vi kom 
til Lima, hovedstaden i Peru. Peru va 
et land rikt på kultur, tradisjona og 
ikke minst turisme. Vi brukt 
mestparten av tia i Cusco, som var 
basen vårres mens vi utforska 
områdan rundt byen. Vi gikk til den 
imponeranes inkabyen Machu Picchu, 
som va verdt innsatsen tross mygg  
 
som syntes norsk blod va ekstra fristanes og 
matforgiftning som slo ut én av oss. Ikke alle som kan skryt av å ha kasta opp på et av 
verdens syv under, trøsta ho seg med.  
 
 
 
Etter mye pruting og fekting med arman (i mangel på ordentlig spansk) kom vi oss masse 
rundt med buss for å se det som sku vær verdt å se rundt den nydelige byen Cusco. Vi dro til 
”Sacred Valley”, der man virkelig fikk innblikk i peruansk og gammel inka-kultur. Guiden vi 
hadde med va full av kunnskap og forklarte ivrig om hvordan Inkaene på imponerende vis 
hadde greid å bygge byer og drive landbruk på 4-5000 meters høyde, og kom med flere 
elegante småstikk mot spansk kolonisme her og der. Guiden snakket engelsk, men nordmenn 
som vi e, villa vi ikke være til bry og utgav oss for å snakk flytanes spansk. Vi fikk også testet 
oss på litt høyere høyder på ”Rainbow Mountain”(5300 moh), som ble vår første topptur.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machu Picchu – et fantastisk syn! 

Rainbow Mountain(5300moh), Peru 



Etter nån travle daga i Cusco, va det dags for et nytt land: 
Bolivia. Hittil i Peru hadde vi alt hatt 30 reisetimer i buss, 
så vi va allerede godt vant når vi satt oss på den 14 timers 
lange bussturen til La Paz. Bussbilletten inkluderte visst 
også en grenseovergang med 4 timers venting, og tre 
busslass med veldig forvirra turista på ville veia. Hvis man 
treng å tren tålmodigheten sin, vil eg anbefal en tur tel 
Sør-Amerika. Om du har tålmodighet i deg eller ei: her 
finn du den frem. For ting tar tid!  
 
Bolivia va et fantastisk land, som hadd en kultur vi følt va meir ekte og 
mindre påvirka av turisme enn Peru. Lokal mat på  
kvert hjørne, travle gate, en rekke marked og en gondol som tvinna seg rundt heile byen gjor 
La Paz tel en by vi trivdes overraskanes godt i.  Omringa av fjell, va det også masse 
klatremuligheta, og vi klart ikke å la sjansen gå i fra oss.  
 
Vårres første tur på brevandring, første runde med 
isklatring og vårres første tur over 6000 moh fant derfor 
sted litt utenfor La Paz et par daga seinar. Tross at vi va 
klar over kor mye høyden kun ta på, vart vi overraska 
over kor påvirka vi vart. Samtlige var sjuk på sin måte, 
men vi klart likevel med god hjelp fra vårres bolivianske 
guida å karr oss på toppen etter 3 daga. Tross mangel på 
oksygen og knallblått ansikt va det en fantastisk følelse å 
kom seg opp dit – men det bi lenge til neste gang eg ska 
så langt bort fra havet.  
 
Vi har siden da vært ramma av en kombinasjon av høydesjuka og 
matforgiftning – så de to trønderan vart ligganes inne på et hostell i 
en landsby i Bolivia (som egentlig va meint som et mellomstopp) i 5 daga. Da va det bare å 
legg de ambisiøse planan vårres på is, og bestemt oss for å reis tel en liten by på østkysten av 
Chile for å besøk nån venna som driv camping der. Der kun vi hjelp til å vask og rydd hytte, og 
fikk vær der gratis og nyt veldig godt av chilensk gjestfrihet. Ikke minst va synet og lukta av 
havet igjen medisin i seg sjøl. Litt surfing vart det jammen meg og.  
 

 

La Paz fra høyden 

Huayna Potosi(6088 moh), 

Bolivia 

Salar de Uyuni, Bolivia – en så flat plass 

mått utnyttes for kreative bilda! Vamanos!  Torres del Paine, Patagonia, 

Chile 

Nån av våre nye venna, og 

fantastiske verta,  i Pichilemu, 

Chile 



No e det i skrivende stund blitt 7. desember, og vi e på runde i Patagonia 
sør i Chile og Argentina. Vi har brukt litt tid i Torres del Paine national 
park, der vi har gått fantastiske (men tunge) tura i et landskap som kan 
minn mye om heime. E spesielt å vær her, da den skarpe lufta, lukta av 
lyng og de lange lyse dagan minn en del om norsk sommer sånn som vi 
kjenn det.  
 
No står to uke tel i telt rundt om i Patagonia før tur, før vi sett oss på et 
fly til sol og varme i Cuba. Det bi julefeiring langt fra heime, for første 
gang i livet. Det bi veldig rart, men samtidig bi man jo ei erfaring rikere. 
Det ryktes at heime på Altern ska e kveita bytta ut med lutefisk, nåkka 
som vitner om at når katten e borte danser musene på bordet.  
Eg regn med dem bi å storkos seg, og gled meg allerede tel jul i nord 
neste år. Akkurat kordan vi ska feir jul, e enda litt uvisst, men vi har hvertfall husrom hos en 
lokal cubaner!  
 
Etter jul vent det fleire destinasjona, først Colombia, siden Sør-Afrika og deretter India. En 
liten svipptur til London e tel og med planlagt for å møt opp med ”gamlingan” fra begge hold 
før vi sett nesen mot Sør-Afrika. Vi gled oss veldig, og håp at vårres lave versjon av det lave 
budsjettet hold oss gåanes ei god stund tel. Det enkle liv har jo en viss sjarm!  
 
Da gjenstår det bare å ønsk alle dåkk der heime ei riktig fin julestri, fylt med masse glede, 
god mat, overraskelsa og hygge. Massevis av helsinge fra meg i sør!  
 

 
GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR FRA OSS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perito Moreno, Patagonia, Argentina 

Eirin, Johanne og Vilde 



Rydningsmannens jul 

 
av Arnfinn Småli 

 

 
Det var lillejulaften morgen, en gang i andre 

halvdel av 1800-tallet. Det var enda 

halvmørkt da Peder Olsen huka seg ut av 

døra på den vesle stua ved Litjvatnet og 

satte kursen innover skauen og lia opp mot 

Storfjellet. Plassen, som lå på ei flate i lia 

tett oppfor vatnet hadde han og kona hans, 

Johanna, rydda sjøl. Det var ikke rare 

plassen, men de hadde da tre kyr og fire 

sauer og denne høsten hadde de fått inn tre 

tønner poteter. Noe slags korn gikk ikke an 

å dyrke så høgt opp mot fjellet som der, men 

med jakt og fiske og noen småjobber nede i 

bygda, klarte de seg da på et vis. Blant annet 

hendte det ikke så sjelden at Johanna fikk 

oppdrag med å sy klær for bøndene nede i 

bygda. Hun var flink med det, Johanna. 

 

Førjulsvinteren hadde vært mild, med lite 

snø. Ved gårdene i dalen nedafor vatnet lå 

det bare et par tommer snø, og sjøl oppe på 

fjellet gikk det greit å ta seg fram til fots. De 

siste dagene hadde det imidlertid klarna opp 

og blitt kaldere. Peder hadde børsa med seg. 

Han håpa å kunne spe på med noe ekstra til 

jul. Inne i liene beita haren i 

fjellbjørkekrattet, og der hadde han satt opp 

snarer av vidje og tæger. Oppe ved 

skoggrensa holdt fjellrypa til. Det hadde 

ikke vært noen tradisjon i bygda for fangst 

av fugl, men siden handelsmannen hadde 

begynt å ta i mot ryper for eksport, hadde 

Peder så smått begynt å prøve seg på fangst 

av disse fuglene, som det var store mengder 

av. Snarene hadde han forsøkt å lage av 

hestetagl, og nå var han veldig spent på 

resultatet. 

 

Mens han gikk der tenkte han på  Johanna 

og de to småjentene, Oline og vesle Mathea. 

De hadde holdt til i Vassenget, som de kalte 

plassen, i over fire år nå. Sjøl om dette året 

hadde vært bra, hadde det vært et slit og et 

liv på grensen av eksistensgrunnlaget den 

første tida, og han visste at det var begrenset 

hvor lenge de kunne holde ut her inne. 

Vassenget kunne for så vidt være greit nok 

om  sommeren, men den var kort, og når 

vinterstormen ulte rundt novene og snøen la 

seg opp til takskjegget, da var det ikke mye 

trivelig hverken for folk eller fe. Oline var 

kommet i skolepliktig alder, og måtte være 

heimefra den tida omgangsskolen var 

innom på en av gårdene nede i dalen. Han 

unte Johanna og ungene så mye bedre enn 

dette livet, kilometervis fra folk. Faren 

hennes Johanna, han Mathias Johansa på 

Slettjord, hadde ikke vært mye blid da 

eldste dattera hans gifta seg med en 

husmannssønn. Hun var jo fra den største 

garden i bygda, måtte vite. Det gjorde 

sjølsagt ikke saken bedre at de hadde fått 

Oline før de gifta seg. «Uægte», hadde 

presten sirlig skrevet ved navnet hennes i 

kirkeboka, etter dåpen. Han Stor-Mathias 

ville ha minst mulig med dem å gjøre, og de 

hadde da heller ikke vært på Slettjord etter 

dette. 

 

Verst var det nok likevel for Johanna. Hun 

hadde et godt forhold til mor si, og han 

visste det sleit på henne at hun så lite til 

mora. Når de møttes på kirkebakken av og 

til, stakk de seg gjerne til sides og samtalte. 

Et par-tre ganger hadde Ingeborg Slettjord 

vært oppe i Vassenget, og da hadde hun hatt 

med seg «litt småtteri», som hun sa, noen 

lefser og litt mjøl. Sjøl om Johanna ikke sa 

noe, var Peder ganske viss på at mora stakk 

til henne noen skillinger også. 

 

Peder tenkte på alle de som hadde flyttet fra 

bygda. Når all jorda var opptatt, 

barneflokkene store og det lite og ingenting 

var å få av arbeide, var valget enten å flytte 

eller å leve et inderstliv rundt på gardene. 

Flere av de som Peder kjente hadde brutt 

opp og reist til landet på andre sida av det 



store havet; Amerika. Peder gikk og telte på 

knappene. Det var et stort skritt å ta, det å 

bryte opp for å starte et nytt liv i et annet 

land. De hadde vel nok til billetten når de 

solgte dyra, stort annet hadde de ikke, men 

han skulle så gjerne hatt litt ekstra. Det ville 

nok bli minst like hardt den første tida der 

borte, som her. Om han kunne få seg arbeid 

i den nye gruvedrifta på andre sida fjellet, så 

ble det kanskje litt. Han fikk se. Det kunne 

i hvert fall ikke bli noe før til sommeren.   

 

Kommet opp på Litjvassnuten stoppa han 

og pusta på. Han vendte seg mot nord og 

snuste i været. Dagslyset hadde kommet 

mer nå, og han kunne se at skyer hadde 

begynt å samle seg i horisonten, over breene 

langt der borte. Det var et drag i lufta, som 

han ikke likte helt. Best å se til snarene,  ta 

seg en liten runde i terrenget og så sette 

kursen heimover, før det satte inn uvær. 

 

Snart etter var han ved de første snarene i 

den glisne bjørkeskogen. Han gliste, litt 

overraska, for seg sjøl: Jamen satt det ikke 

ryper i åtte av dem. Han tok ned snarene og 

putta dem i lommen på vadmelsjakka. Det 

skulle ikke bli mer fangst nå, før utpå 

nyåret. En fikk da respektere julefreden sjøl 

om sulten gnagde i tarmene. Han putta 

rypene i skreppa, slengte den på ryggen og 

fortsatte inn dit han hadde haresnarene. 

 

Her ble han stående og stirre. Det eneste 

spor etter haren som hadde vært der, var 

noen blodflekker i snøen. I lia opp mot 

Storfjellet gikk et tydelig dyrespor. 

Avtrykkene i snøen var trekantete og nesten 

nevestore og satt i svakt skråstilte 

sporgrupper på fire: Jerv! En stor en, og. 

Peder brukte ikke lang tid på å tenke seg 

om, men satte etter i det ferske sporet som 

tråkla seg oppover fjellsida.  

 

Gjennom krattet, over Tverrdalen og opp på 

snaufjellet gikk forfølgelsen. På 

snaurabbene ble sporet borte, men han fant 

det snart igjen. Innover mellom knauser og 

skar, steiner og søkk. Helt på andre sida av 

fjellet bar det, før sporet ble helt borte for 

ham i et snøfritt landskap mellom store, 

forrevne steinblokker. Peder stanset og så 

seg om. Rett nedafor ura flata fjellsida ut i 

mosekledde rabber ved kanten av et stort 

platå. Nedafor platået kunne han se litt av 

vatnet som samene kalte Jengeljaure; ”det 

djupe vatnet”. På andre sida av vatnet lå det 

lågere fjellet Kammen, og bakom der bredte 

Storvatnet seg ut; tre kvart mil, på det 

bredeste. Der inne, i  ei vik på østsida holdt 

nærmeste naboen hans til, han Abraham 

Sjursa. Abraham var reinsame, eller lapp, 

som de sa. De kalte ham bare Abe. Han 

bodde i ei gamme sammen med kona si, 

Sara. Det ble sagt at Abe kunne mer enn sitt 

fadervår. Hadde han ikke truet med å kaste 

gann på Ol’ Iversa, da han ikke ville gjøre 

opp for sytingsreinen sin? Peder syntes det 

var nesten absurd at den ugudelige lappen 

hadde fått slik et kristelig navn. Og Sara, det 

gamle skinnet, når hun satte de svarte 

øynene i han, var det som hun så rett inn i 

sjela hans. Peder skuttet seg. 

 

Han hadde satt seg ned og tatt fram et stykke 

tørka kjøtt, som han skar ei flis av. Mens han 

satt der og tygde, tenkte han at det nok var 

like greit å snu heimover mens det ennå var 

dagslys. Tjuvfanten av en jerv så han nok 

aldri igjen. Med ett ble han var en bevegelse 

på moserabben nedafor seg. En stor 

reinokse hadde kommet fram fra ei 

senkning i terrenget. Peder slutta å tygge. 

Storoksen hans Abe!  Sønnene hans Abe lå 

med flokken i fjella ute ved kysten, nå 

vinterstid, men Abe sjøl hadde beholdt noen 

dyr her inne. «Det bi´ ikkje nokka sny i 

vinter» hadde han sagt. «Rein´ veit å finn 

maten. Vesst han vel uti øyan, så fær han vel 

dit»  

 

Peder huka seg ned bak en stein. Enn om 

han skjøt storoksen hans Abe? Tanken fikk 

det nesten til å svimle for ham. Det ville gi 

mat for hele vinteren. Men hva som kunne 

bli følgene av et sånt slakt skremte ham 

enda mer. Det var stor straff for å begå en 

sånn handling. Peder visste om folk som 

hadde havna flere år på tukthus for slikt. En 

tanke slo ham med ett: Han kunne ta med 



seg så mye han klarte å bære, og pakke noe 

inn og gjemme det i ura. Kjøttet ville fryse, 

og han kunne hente det når det passet. 

Resten kunne han legge igjen til åtsel. 

Jerven ville ikke la seg be to ganger. Jerven 

ville få skylda! Jo mer han tenkte på det, 

dess mer sikker ble han på at det kunne gå. 

 

Han måtte ta seg sammen for ikke å riste på 

handa da han ladde børsa, men han skalv da 

han la seg ned. Reinoksen var kommet 

nærmere. Et svakt vinddrag sto imot Peder. 

Han la an og tok sikte. En svettedråpe lurte 

seg ned i øyet. Peder hutra litt og drog handa 

over øynene. Reinen beitet rolig, knappe 

hundre meter unna. Akkurat da Peder 

forsiktig heva geværet, kom det en stemme 

fra et sted rett bak ham:  

 

- Han Peder skjut vel inte på Abraham sina  

renar? 

 

Peder hadde nær brent av i forskrekkelsen. 

Som han pleide, hadde den gamle lappen 

dukka opp som troll av eske. I det samme 

skvatt det et stort, svart dyr fram ut av ura 

til høyre for dem, og satte i kjappe byks rett 

mot reinoksen. Peder tenkte ikke. Han 

hadde allerede børsa oppe. 

Skuddet runga utover dalen. Reinoksen 

skvatt til sides, før den satte i lange klyv 

bortover flata. Snart så de bare horna på den 

før den ble borte bak en rygg. Så ble det 

stille. 

 

Peder reiste seg. Ingen av dem sa noe, bare 

stirra nesten fælne på jerven som hadde gått 

kast i kast nedover, og lå stille ved foten av 

hellinga. Stein død. 

 

-  Det var som tusan, sa Abraham, omsider. 

-  Du bi’ en holden mann no, Peder. 

Peder stirret på ham. 

-   Du mein at…? 

-  Det e’ bra skuddpremie på den er karen.  

Kanskje så mykje så 8 spesidaler. 

 

Det svimlet for Peder. 8 spesidaler! Han 

hadde nesten gjort seg til forbryter, og så 

fikk han i stedet servert det som kunne bli 

en vei ut av armoda. Det var nesten for godt 

til å være sant!  

Et vindkast fikk ham ut av tankene. Mørke 

skyer dekka fjella i nord. Nå gjaldt det å få 

flådd jerven og komme seg på heimveg før 

uværet satte inn! 

 

Der jerven hadde gjemt seg lå den døde 

haren. Peder skar av hodet der jervtennene 

hadde sittet, og putta skrotten i sekken. De 

fikk koke kjøttet, så skulle det vel ikke 

skade om jerven hadde vært på den. 

Med Abrahams hjelp var jerven hurtig 

flådd, og Peder skulle til å binde skinnet 

utenpå skreppa da en tanke slo ham: 

 

- Vil du ha skinnet, Abe? Eg treng bærre   

labban før å få premien. Ta skinnet med 

heim åt kjerringa. Kanskje ho kan få tel 

nokka ut a’ det. 

 

- Jag kanskje  kan få meg en jervmøssa? 

   Det ha’ vøre nå’t, det! 

 

Abraham gliste med snusbrune tannstubber, 

før han fortsatte på sitt svensk-norsk: 

 

- Sjå her, jag ha’ vøre hos handelsmann’.  

Han Peder får ha lite før åt han berga  

storoksen hans Abe. 

 

Han rakte Peder en pose. Peder kikka neri. 

Ei heil mark kaffe! Dette var storveies. Han 

kunne ikke minnes sist han smakte kaffe. 

 

- Og så får han ta med litt sockerpinna åt 

små flickorna. Abraham stakk til ham et 

kremmerhus. 

 

- Du må ha så mange slags takk, sa Peder. 

- Takk själv, og så får dokk ha god jul! Nu  

tror jag det e’ best han kjem seg på veg, før 

jag trur han bli’ stygg te’ kvelds. Jag får 

vind’ bakom, og flyg fort hem. Du får han 

imot, og du har lang veg. 

 

Dette var en lang tale, til Abraham Sjursa å 

være. Men han hadde rett. Snøfiller hadde 

allerede begynt å hvirvle gjennom lufta. 

Snart hadde de to karene tatt farvel og dratt 



avgårde til hver sin kant. Peder så etter 

samen der han huska av gårde. Han Abe var 

nok ikke så gæren som folk ville ha 

Det til. Det var nok plass for dem begge her 

inne. 

 

Da Peder kom opp på fjellet slapp uværet 

løs. Nordvesten og snøfokket beit ham i 

ansiktet, og snart så han nesten ikke handa 

for seg. At det hadde blitt nesten mørkt 

også, gjorde ikke saken likere. Han gikk så 

han fikk vinden inn fra sida, for han skjønte 

at han måtte krysse fjellet og komme seg 

ned i lia på sørsida. Det ville gi en tanke ly, 

og så hadde han litt å holde seg til for å finne 

leia. «Jag tar bærre över Jengel’n», hadde 

Abraham sagt, «senn åker jag ned 

Fløttskardet, ned tel Storvatnet. Så höll jag 

bare ette’ stranda tills jag e’ hem’»  

 

Joda, den seige gamle gubben flaug nok 

lettbeint heim på komagene sine, med 

vinden i ryggen, det var ikke Peder i tvil om. 

Sjøl hadde han ingen sikre landemerker å gå 

etter, og han visste hvor lett det var å miste 

retninga når sikten var nær null.  

 

Det var blitt mørkt da han kjente det 

begynte å gå nedover. Han gikk stødig på, 

med snødrevet på høgre kinnet til han kom 

nedafor skoggrensa. Her stoppa han, snudde 

ryggen mot vinden og pusta ut. Han 

stramma reima på skinnhuva og prøvde å 

tette til klærne i halsen. Nå ble det verre. 

Han måtte gå langs lia nå, med nordvesten 

rett i ansiktet. 

 

Peder kunne ikke la være å tenke på de 

heime, der han sleit seg fram i snøstormen. 

Han innså nå at denne turen allerede hadde 

tatt lenger tid enn den burde, og de begynte 

nok å bli redde for han nå. Han angra seg 

nesten at han hadde lagt av gårde. Der 

heime gikk de jo i uvissa. Folk hadde forgått 

seg i fjellet før, i slikt vær, og han skulle jo 

bare ut for å se til snarene. Peder beit 

tennene sammen og gikk på, mens han 

konsentrerte seg om å holde kursen. 

 

Han syntes han hadde gått en liten evighet, 

da han skjønte at han var nede i Tverrdalen. 

Han kryssa det lille dalsøkket og kom seg 

inn mellom bjørketrærne på andre sida. Nå 

var det bare ei kvartmil igjen, men han var 

ikke helt sikker på retninga.  I den glisne 

bjørkeskogen og det kuperte terrenget var 

det lett å gå feil i mørke og snødrev. Alt ble 

liksom helt likt.  

 

Han skjønte at han var på tur tilbake, samme 

veien han kom idet det gikk opp for han at 

han hadde vinden i ryggen. Han var for 

sliten til at han hadde merka at han holdt på 

å gå i ring. Da han snudde seg mot vinden 

igjen, syntes han at han skimtet et lys. Så 

han syner? Han prøvde å se en tanke til sides 

for der han mente å ha sett det, men nå så 

han ingenting.  

 

Peder seig ned bak et vindfall. Han kjente 

trøttheten seig inn over han. Det måtte da bli 

et opphold i været snart! Nordvesten var 

slik. Rett som det snødde som tettest, så 

klarna det opp, før det så tok til igjen.  

 

Han kom til seg sjøl av at han frøs. Han kom 

seg på beina og så seg om. Det var blitt 

nesten stille rundt ham. Bare noen lette 

snøfiller dreiv i lufta. Med ett så han det han 

trodde å ha sett tidligere: Det var et lys der 

borte! Peder småsprang gjennom snøen. 

Han var nesten heime! 

 

Noen minutter seinere kom han fram til stua 

i Vassenget. Det stod en skikkelse utafor 

døra, med ei løkt i handa. Sjalet som dekket 

hodet og skuldrene var kvitt av snø. 

 

- Du e’ då vel på styr, kjerring, du må då   

ikkje stå her ute å frys! 

- Du vart sein, sa Johanna. 

- Ja, men bærre vent tel du ser ke eg har   

med meg! 

- Du ha’ no vel ikkje skøte rein? 

- Nei, eg har nokka mykje likar i skreppa. 

 

 

 

 

 



Etter at de hadde kommet inn, Peder hadde fått 

av seg klærne og flidd seg litt, åpna han 

skreppa. Han var ikke lite stolt da han dro fram 

fire jervlabber, åtte ryper og ein «høvlaus» 

hare. Johanna slo hendene sammen og smilte 

lykkelig. For en rikdom!  

 

- Og så traff eg nissen, sa han, og smilte lurt til 

Oline og Mathea da han dro fram kaffeposen 

og kremmerhuset med sukkertøy. Jentene bare 

så storøyd fra ham og til mora, og fikk ikke 

fram et ord. Johanna bare smilte og var blank i 

øynene.  

Så snudde hun seg, var som snarest med 

forklesnippen oppe i øyekroken, og begynte å 

leite fram mat til gubben.  

 

I mens satte Peder seg ved bordet, tok 

jentungene inn til seg og fortalte, så de nesten 

glemte at de hadde hvert sitt sukkertøy i 

munnen. Og mens Peder berettet om da han 

møtte julenissen på Storfjellet, satte Johanna 

mat på bordet og tenkte med seg; det likaste var 

no likevel å få kallen velberga heim.  

 

Så ble det jul i Vassenget. 

 

 



JULFEST av Kjell Sletten 

Me ein va liten, så kunn jula va ei nervepåkjenning. Ondt i magen i dagesvis 

før julaften, før ikkje å sei vekesvis. Det begynt lekså å laga seg tel neri magen 

når lukta a de første julkaken fylt kjøkken. 

Å så bøgd spennenga seg opp – dag før dag. Julaften va rett å slett nesten 

ikkje tel å hald ut. Å så lang så han va! Før det første så va det no ikkje snakk 

om nåkka jul før klokka va fem, kanskje me unntak a at lutfesken vart smøgd 

nefør kragen før den ti. 

Så va det fjøstid, ulite mat å kaffe å småkake 

før det endele var julaften å løv tel å begynn å 

åpne pakkan. 

No va no ikkje innholdet i pakkan på langt nær 

så mangfoldig så no før tida, men av å tel så 

dokka det opp en leke eiller ei bok imella 

uinnbrøkern, sokkan, vøttan – å nye lugga. I den tida mått en laga jul. No før 

tien kan en kjøp jul om ein ikkje ist å laga ho. 

Førresten uinnbrøker – her skjedd ei utvekleng så va med på å auk spennenga 

med åpneng a julpakkan: Det va storveies å åpne pakken med den første 

makkolanguinnbroka – enten det no va Rose- eiller Dovremakko. 

Før et framskrett ifrå de heimvevde vømmølsuinnbrøkern me et pent kanta 

høl tel høsbandstrekke nedpå låran! Varm va dem, men dæken ke dem klødd!! 

 

Å me nyluggan, så va lekså neste steg på julfeiringa annonsert: 

E du fødd å oppvøksen på Altern, så bi du tile introdusert før fæstlive. Straks 

du ha fått de først luggan, så bær det på fæst – jultrefæst eller barnefest – 

eiller så smårampen etter kvart døpt samlinga tel – barnetrefæst. 

 

2. juledag va dagen før den tradisjonelle jultrefesten på Steinrøys. Å der møtt 

folk ifrå heile bøgda opp før å prise jula. Aill ha me seg et fat eller to a 

julmaten – gjerne det beste huset ha å by på: En kunne jo ikkje skjæm ut sett 

eie matstell. Å mett på salgolve stod jultreet – hemmelhøgt. Det va nokka 

ainna enn treet på Rabben der stua va såpass lita at det va begrensa før plass 

tel ei gran inne – sjøl i jula. 



Derfør så stod jultreet oppå et bord – med andre ord – vi ha sånn rundt 

rekna et halvt jultre. Tel gjengjeld så va det tett å fint i baret. Om det va et 

lite "hakk" i førdelenga a kvestan, så vart det omhyggele børa inn en ekstra 

kvest. Og i treet hong de finest jultrekulen du kuinn tenke deg – de fleste ifrå 

åran før tidenes morgen 
 

 Ette kvart så folk va samla på Steinrøys, så vart 

det gang rundt jultreet,   

- ein reng, to renga, tre renga. Det faste utvalget 

av julsanga vart søngen. Nån ha rusta seg med 

sanghefta å kuinn vart opp me vers ette vers, men 

bortsett ifrå de me heftan, så datt fleire og fleire a 

lasset jo lenger uti versrekka man song seg. Ny song 

og rengan skifta retneng. Sånn fotsett det tel man ette kvart vart lei a å møt 

de same ansektan gong etter gong. Nån begynt vel å bi sånn høvele svang og.  

Derfør neste høydepunkt: kakao og fri telgang tel et rikholdig utvalg a 

brøskive, sjøl om ruillapølsa å mernpølsa nok va de hyppigst gjengangeran – å 

så egg – med eller uten gaffelbita eller ansjos. Sålessen kuinn det heinn at det 

smaka ansjos a skiva med mernpølsa på.  Og så va det småkake a ymse slag. 

Vi va jo ikke overfødd me slepper på den tida – sjøl i jula, så en sånn romsle 

telgang tel søtsaker va velkommen. 

 

Så kom tida då de eldste og de yngste ga seg på knaten på tur heim. Større 

unga og ungdom i ymse alder vart igjen. Jultreet vart førvist innåt eine 

veggen. Det va ti før å gang Greppa – og Tyven tyven. Det va vel restan a det 

han far kailla før "julspæl", sangleka så du må tel Drevja før å finn i bruk no 

før tien. De ska ha temmele spiss næse de så ser nokka erotisk i å henk Greppa 

på langs over salgolvet på Steinrøys. Ikkje desto mindre, så va det hære våres 

første møte med å holde i handa noen av "det annet kjønn", holde rundt livet 

og kanskje driste seg til å blunke til partneren. Og før aill del, det skjedde 

neppe nåkka så no før tida vil ha komme på nett under overskrifta #metoo. 

Kanskje det e ifrå den tida man har den innebygde angsten før å "bi en 

gammel gris". 

Før øvrig så va det ordinær julfæst i Utskarpen annendagen. Den fæsten va 



lite telgjengele før oss, så Utskarpfæstan fekk vi nøtt høve tel å besøk høst eller 

vår. Då va det sykkelføre å gjekk an å kom seg om veret va så laga. 

 

Då va det enklar med Straumen tridagen. Han sku va vanskele med ver å føre 

om det ikkje gjekk an å kom seg til Straumen – på spark. 

Utoverturn gjekk man helst to og to eller i små gjeng. Ha man så fått med 

seg "rette tøtta" på sparken, så bruka det å va ein rettele trivele tur, sjøl om 

Bustneslia va laaang, eller kanskje akkurat derfør.  

På heimturn vart det "sparktog". Vart aill me, 

kuinnn toget va nokså langt, å desto meir 

utsatt va den så satt på første sparken. Før 

øvrig va liv og velferd i heinnern på den så satt 

på andre sparken og styrt toget. Og så kanskje 

låg det ulite ansvar på de så satt og stod lenger bakover og ha en vess styring 

med om det sku bremsest eller ikkje.  

 

Historia om julfæstan i Straumen kan ikkje førtæl om uhell a nokka større 

omfang. Men aill bakkan kunn røyn på. Eller så han sa han så va me på turen 

før første gongen: Først va den ein oeinnele lang oppmotbakke opp tel 

Bustneshøgda. Så kom en ditto nedmotbakke neover Bjerklia. Å jaggu va det 

ikkje det same på heimturn!  

 

Ka så me festen? Jau, salen va tettpakka a folk, full a sigarettrøyk ispedd en 

snev a heimbrentlukt . På scena satt ein kar og drog i et trekkspæl og ein stod 

og banka på ein gitar. Fin musikk med takt, rytme og sug som lokka ein utpå 

– tæl råsveng, vals eiller klinisk tango.  

Fjerde juldagen va det ti før festen på Steinrøys. Når 

sant ska seiest, så skjelt den seg ikkje mykje ut ifrå 

festen i Straumen dagen før. Kanskje ulite førskjell 

på musikken og ulite meir kjentfolk, men ellers kunn 

man vel strengt tatt bære ha fortsett i Straumen. 

Men så han sa main så dreiv å fæsta på tredje  

døgnet: Einten så må vi slut, eiller så må vi begynn på nytt, før å fortsett – 

det går ikkje! 



Den store fordeln med fæstan på Steinrøys, va vel at det låg an tel at nokka 

kunne skje etterpå – enten det no va å "spaser" jenten heim, eller det vart 

opplegg tel ein ettepåfæst. Den hær natta va vi en liten gjeng så hamna på 

Remmen.  Han Arnstein fyra i komfyrn og fekk kaffekjeln på. Snart va det 

lunt og godt i kjøken, og varm kaffe i koppan va sånn høvele skjerpa. 

Det gjekk pyntele før seg, så då han Aksel kom ne i halvseks-sekstida, så 

bedyra han at det ikkje va vi så ha vekt han. Han va sånn høvele påkledd, i 

ullundertrøya og vømmølsbrok. Bære det at dein eine sæla hång neover låre 

makert på at han va i full mundur. 

Han ordna seg mårakaffe og ei brødskiva attmed 

kjøkenbenken. Så va han klar før fjøsen. Og ho 

Ingrid ha ikkje vist seg enno. 

 

Då va det at tanken slo ned i meg – ka med å gje 

ho Ingrid kaffe på senga. Jaudå, han Arnstein 

ordna to rengakake med rullapølsa på, eg slo kaffe i ein kopp og så stabba eg 

opp løfttrøppa me koppen i eine handa og et tefat med rengakaken i den 

andre. 

Om ho Ingrid vart ulite overraska då ho fekk sjå meg, så gjor ho ikkje nokka 

væsn a det. Ho bedyra at no i jula – då han Aksel før det meste gjekk å stulla 

i og rundt husan - så bruka ho å ligg ulite frampå. Så ha han Aksel både 

moka, tåga, veska og vatna tel ho kom i fjøsen klar tel melkengs. 

Ka ho Ingrid tenkt sånn innerst inne, kan eg sjølsagt ikkje veta, men eg 

opplevd at vi ha ei rekti så ralt der vi prata om mangt og mykje sånn så det 

høv seg å snakk om på sengkanten ein tile mårra i romjula. 

 

Då kaffekoppen va tom, tusla eg meg ned igjen. Straks ette kom ho Ingrid – 

fjøsklar. Då va det at ein i selskape orda frampå at no når vertskape va gådd i 

fjøsen, så va del vel på sin plass at vi avslutta festen. 

Han Arnstein ymta om at vel ikkje va nokka i veien før å forsett ulite tel.  

Han kom imidlerid i same situasjon så han Carl I Hagen og nobekommiteen; 

han kom i mindretal. 

Vi mått jo tenkje på heimturn. Det e et stykke væg ifrå Remmen tel Rabben. 

Så takka vi før skjenken og starta turen etter gangstien ned tel Rota.  



Der stod fire sparka klar før heimturn.  

 

Vi kom velberga ned både Åsen og Rognhågbakken, og snart stilla eg meg inn 

på kjøken på Rabben. 

Han far va sjølsagt førn på arbeid, så ho mor satt aleina på kjøken, med en 

kaffekopp og ein fattigmann og blavera i Hjemmet. No i jula sku både kala og 

rokk, kjøvel og bindingsstekke få kvil. 

 

"Åja, no e det ti å kom heim," kom det – med heilt vanle stemme. Svaret va 

vel omtrent det ho venta – ingenting, så ho fortsett: "Ska du ha nåkka å et 

før du legg deg?" 

Så vart det to rengakake igjen, men no bære ei me rullapølsa. På den andre 

va det brun geitost ifrå ho Aslaug på Bustnes. 

 

Det knett ulite i komfyrn og omnskjerrenga gneill, langt og ønkele. 

"Kan du førtæl meg, e det kommen ei råvedskiva ilamme julveden?" 

Ellers va det stilt i kjøken på Rabben.  

Stilt og godt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den gamle julenissen 2017 – av Jan Robert Antonsen 
 

Den gamle julenissen satt i gyngestolen og gynget fram og tilbake som han pleide før jul. 

All gyngingen gjennom mange år hadde ført til store furer i de brede golvplankene. 

Som vanlig grunnet han og tenkte på mange ting mens lysskjæret fra det nytente stearinlyset 

skapte en koselig stemning i stua. 

 

Noe som bekymret nissen var om han sjøl var så snill at han fortjente gave til jul. 

I den saken var han nok inhabil. Han og alvene skulle jo vurdere barn og voksne i hele verden 

for å finne ut hvem som var kvalifisert til å få gave. Det skulle svært mye til for ikke å få en 

julegave fra nissen. Han måtte likevel grunne på om han selv fylte kriteriene. Nissen måtte 

innrømme at han hadde vært en skikkelig villstyring og råtass i ungdommen. Det verste han 

hadde gjort torde han bare hviske fram når han var alene - han strevde hardt med å fram 

ordene og innrømme det for seg selv - han hadde plantet tre lupiner i unge år. Det var godt å 

få det sagt. Det var nå regnet som stor miljøkriminalitet. 

 

Nissen måtte videre innrømme at han likte å erte 

blånissene når det gjaldt både landingsplass for 

reinsdyr og andre flygende objekter og likeledes hvor 

lasarettene for de trengende skulle plasseres. Nissen 

forstod at blånissene kunne bli litt lei av og til. Men 

han visste ikke om han klarte å la være å erte dem litt 

i det kommende året heller. 

 

Uansett forstod han at lasarettene hadde stor 

betydning for tryggheten til både folk og nisser i et samfunn. Det viktigste for nissen 

uansett hvor mange lasaretter det ble og hvor de ble plassert, var at de som trengte disse 

ikke ble behandlet som bionisser/biomasser, men som levende folk og nisser. 

 

Nå var ikke han av de skarpeste nissene så han forstod ikke hvorfor blånissene snakket så 

mye om planene til rødnissene når det gjaldt landingsplasser for flygende objekter m.m.. Det 

var kanskje slik at han hadde i fordums tid vokst opp med en rustrød røyk og dermed var 

påvirket av rødnissene sin tankegang og forstod den best. Nissen måtte finne ut om det nye 

standardropet hans fra julenissesleden Hau, hau, hau som var en lokal variant av Ho, ho, ho 

fortsatt kunne brukes. Under spesielle vindforhold kunne det høres ut som Hau, hau, Hauan. 

Dette kunne skape dårlig stemning noen steder..  Blånissene syntes rødnissene hadde fått 

mye av kongens gull gjennom årene. Han hadde hørt noen blånisser si at til og med navnet på 

byen hadde de "Rana" til seg.  

 

Blånissene ventet nå lengselsfullt på å få en institusjon som skulle romme mange "Ransmenn" 

og andre kriminelle. Nissen så fram til å høre fra blånissene om taubaner og stier laget av 

flittige hender som førte til at folk kom seg opp på fjelltopper, besøkende som gikk og koste 

seg mellom vakre trehus og spiste god mat på et flott hotell/spisested. Kanskje de også kunne 

fortelle om andre planer de hadde for at folk, nisser og andre kunne trives i byen deres. 
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Når han leste i avisa til blånissene om plankeløp på snø seint på våren følte han glede 

innvendig. Han fikk lyst til å gjøre et rundkast, men måtte huske på at han ikke var 103 år 

lenger. Derimot ble nissen trist når de skrev om rødnissene som var så egoistiske at de bare 

ville fraktes med flygende gjenstander sørover fra heimplassen sin i stedet for å ta 

jernhesten som blånissene. Han ble lei seg når han så skrevet at rødnissene heller ville reise 

til varmen sydpå framfor å tenke på de som var syke og trengte å ta et flygende objekt til et 

større lasarett fra blånissene sin landingsplass. 

Da ble han så nedfor og følte seg så ussel fordi han følte seg beslektet med rødnissene at 

han gikk bokstavelig ned i kjelleren, og deretter ned i tenketanken sin under huset. Det var 

en sylindrisk metalltank der han kunne gå helt i bunnen dersom han ville tenke ekstra dype 

tanker. Nissen var i tenkeboksen og tenkte også utenfor boksen om han skulle kalle den 

tenketank eller tankesmie. 

   

Nissen hadde også fulgt spent med hvem som skulle styre over hele landet 

mot nord. Ville det bli blånissene eller rødnissene? Disse nasjonale blå og 

rødnissene var av en litt annen type enn rød- og blånissene i de to 

nabobyene. Han hadde sin mening om det - det kunne hende at den 

rustrøde røyken hadde påvirket han der også. Nå ble det de blåblånissene 

som skulle styre, men de var avhengig av de lyse grønnblåe nissene og de 

påskegule nissene som ikke ville bli med på lasset så han visste ikke 

hvordan dette skulle gå etterhvert. 

 

Men han kunne like andre farger, og han måtte innrømme at han i blant svartmalte ting også. 

Men der mente han at blånissene i nabobyen var enda bedre enn ham. Det kunne være mulig å 

få laget en fabrikk som bare laget svartmaling. Det kunne gi mange arbeidsplasser. Andre 

steder i området mot kystnissene var det planer om å bygge en tunnel under havet. Det var 

spennende fordi det kunne gi mye arbeid til vennene hans både blant nissene og dvergene som 

ifølge sangen både boret og sprengte bort fjell.  Hæhren av folk, nisser og dverger som 

jobbet på landjorda med vegene strevde hardt med både krutt, maskiner, hakke og spade. De 

hvilte nesten aldri og det gikk fykende fort unna. Veiene ble så fine og brede at de frista folk 

til å få hestekreftene til å arbeide hurtigere. Dette ga ekstra penger i kassen til kongens 

menn. 

 

Nissen tenkte på å bygge en mur av is på heimstedet sitt Nordpolen til vern mot presidenten 

med hårfin brautende framtoning og den andre presidenten som likte å ri med bar overkropp 

på hesteryggen. Det var to problemer med dette. Hvem skulle betale for denne muren? Han 

kunne ikke sende regningen til alvene eller noen av de andre hjelperne sine. Den globale 

oppvarmingen førte også til at det var en stor risiko for at hele ismuren ville smelte bort i 

løpet av kort tid. Da ville alt arbeidet være forgjeves. En tanke som hadde slått han ville 

være å bygge en tryggere heim for å verne mot farene som truet. Den verste trusselen verre 

enn rasfare i fjordene i landet mot nord, var den utrolig skumle tsunamien eldrebølgen som 

skulle komme snart. Alle fryktet den og mange barn var redde for å gå ut på stranda fordi de 

fryktet at skumle personer med rullator og hvitt hår ville dukke opp mellom tang, tare og 

fjæresteinene. 
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Nissen tenkte også på at dersom han virkelig hadde hatt penger var det da mest lønnsomt å 

investere det i en supertanker, boreplattform eller i en fotballspiller? Hva ville være mest 

bærekraftig i et miljøperspektiv? Prisen var omtrent den samme. Nissen måtte da tenke over 

hvem som slapp ut mest klimagasser i atmosfæren. Dette måtte han tenke igjennom en kveld 

mens han satt i gyngestolen med et glass julegløgg.  

   

Uansett var nissen glad for at han ikke var politiker, da ville han måtte trene seg opp i 

øvelser som Hurtigtvitring med sleivspark, opptrening i ferdighet i middels, sterk og kraftig 

fordømmelse, 360 grader vending med fossroing til motsatt standpunkt m.m. 

Dersom han hadde vært politisk leder måtte han også regne med å kysse sel, spille fotball, 

feste dyrehoder på stake m.m. Han kjente på seg at det var for slitsomt.  

         

Når det gjaldt gaver til voksne og barn i Asia var det noen som han visste ikke ville få 

fyrverkeri denne jula til å bruke nyttårsaften. De fyrte av både i tide og utide ellers i året. 

Når det gjaldt mannskapet hans var det litt fornyelse, men han gikk ikke inn for totalt 

mannskapsbytte som en spesiell amerikansk president. Men etter som den gamle lederreinen 

Rudolf måtte gi tapt i møte med en øst-europeisk trailer hadde det blitt en utskiftning. Den 

nye lederreinen Justin strevde med å få med seg den nyeste musikken etter omleggingen til 

DABB 2+ Extra. Når han mistet kontakten med lyden på øret mistet han lett retningen på 

sleden og det kunne bli farlige situasjoner i lufta når han skulle prøve å få inn lyden igjen. 

    

Den gamle julenissen gikk ut på trappa mens tankene fløy. Månen var stor og hel. Det var 

vakkert og stille og han tenkte på barnet som ble lagt i en krybbe for 2000 år siden. 

Samtidig tenkte han på barna som vokste opp i dag. Så mye hadde skjedd bare de siste 50 

årene han som husket FM, Radio Luxembourg på mellombølgen og kassetter som av og til ble 

til båndsalat. Det siste var ikke en matrett. 

  

Han var forresten spent på om han ville få noen gaver fra blånissene i år. Han måtte lure enda 

noen dager. Nå var tiden kommet for å slukke stearinlyset inne. Da han snudde seg så han at 

det hadde dannet seg flere små skyer som dekket deler av månen. Den var like vakker. Nå 

begynte fjærlette snøflak å dale ned. 

 

Nissen tenkte at han hadde mye å være takknemlig for og han måtte ikke 

glemme å takke alle små og store hjelpere som gjorde det mulig at barn 

fikk sine ønsker oppfylt rundt omkring på alle kontinenter.  Nissen kjente 

til at ikke alle hadde det like bra, noen barn hadde skikkelig ille. Det han 

kunne gjøre først og fremst var å forsøke å gi barna noen gode og 

positive opplevelser i en urolig verden. Han trodde forresten det ville 

ordne seg mellom blånissene og rødnissene til slutt. 

Andre konflikter var nok verre å få løst. 

 

Nå var tiden kommet for å gå til ro så han så på den skinnende månen en 

siste gang, mens han gjespet og strakte seg håpet på enda en ny god 

arbeidsdag i morgen.  
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Hjemme hos……midt i adventa… 

 

Bladfykan fra Heimhug  har det travelt i førjulsstria – ikkje med 

baking og sånt, men det e jo så mange aktiviteta som dukker 

opp og som vi gløm av år førr år at det skjer akkurat no…. Og vi 

har bare voksne unger – hvordan står det egentlig til i førjula 

hos de som har små barn?  

 

I ett vakkert nordlys og ni kuldegrader på stokken, hadde vi pekt ut målet for 

Hjemme-hos i dette Heimhuget. Vi kjørte i hver sin bil for sikkerhetsskyld – og 

heldigvis var det god plass for parkering hos Soleglads i Rognabakken. Ja – så 

mykje plass at reportern i fra Litjalteren mæska seg med en stor plass og fekk 

rygga inn dit i fred.  

 

Vi ha vekt ulite oppsekt når vi kom med to bila, og husfaren sto 

klar i yttergangen når vi sku reng på. Han vart litt overraska 

når han såg at det va vi – ja vi e jo ikkje akkurat daglig innom i 

nr 32 – det ska seies. Men han tok det hele med fatning og 

poengterte at ‘ho mor e ikkje heime endå, men ho kjem snart’.  

Med minus ni ute og kledd som byfolk, va det utrolig godt å 

kom i inn i yttergangen der det sto en gedigen vedovn og dura 

på høytrøkk. Vi bruk å sjekk opp vedkorga på våre ferder i de 

mange hjem, og her var det ikke tvil om at den var godt brukt 

og et midtpunkt i huset. Når vi kom øverst i trappa – ja da va 

det strålevarme under føttene – og det va fantastisk! Der kunne 

vi egentlig ha stått lenge…. 

 

Vi har glemt å nevne husets unge firbente som også tok i mot oss – som erfarne 

hundefolk vi er – så var vi helt sikre på at den flotte retriveren Ludvig var godt 

voksen så rolig som den var, men her har nok egne erfaringer feilet….det går 

tydelig helt fint å ha kontroll på en valp på 8 måneder…noe vi er helt ukjent 

med…. vi sliter på 4.-5. året…. og ikke nok med hund: Victor forteller stolt at nå 

planlegges hønsefarm, og gleder seg til svært kortreiste egg på middagsbordet. 

 

Bjørn, Merete, Victor, 

Mathilde, Marius og Ludvig 

bor i nr 32 i 

Rognhaugbakken og er en 

aktiv familie. Merete og 

Mathilde var ikke 

hjemkommet fra 

juleforestillingen med  

 

 

 



turnforeningen når vi kom, mens gutta koste seg hjemme. De yngste hadde 

funnet godstolen fremfor tv – viktig med litt kvalitetstid før kvelden kommer.  

 

Og aktiv er de. Viktor (11) driver på med ski, skikyting og friidrett, Mathilde (9) 

med turning og ski og minstemann Marius (6) har også startet med ski. De trener 

mye på Båsmoen og i byen, men er også aktiv når det arrangeres noe i 

ungdomslagets regi. Viktor forteller om at han har ski som står Fredrik Gjesbakk 

på – og det er stas når vi nå ser at Fredrik henger med de beste i sin sport. ‘Har 

du eget smøreteam da?’. Nei det har han ikke, men pappa stiller opp – og det er 

ikke fyklakk det smøres med lenger syns det er helt flott – da får de brukt masse 

tid sammen – og det er verdifullt mens barna vokser til.  

 

Bjørn er opprinnelig fra Leirfjord, mens Merete er oppvokst på 

Ytteren. Hun hadde som sin ung-jentedrøm å flytte til Alteren. 

Og heldigvis ble det slik – og ikke Molde som var alternativet da 

huskjøpet gikk i orden for 11 år siden.  

 

Bjørn pendlet til Nordsjøen en stund, men jobber nå som 

ingeniør på Celsa. Merete er lærer på Båsmo barneskole og har i 

år 6.klassen der. De har imidlertid prøvd sitt ytterste for å sikre 

rekrutteringen til skola på Alteren i håp om at den skulle 

opprettholdes, men selv med 3 skoleunger kan det se ut som om 

de må akseptere at ungene må gå på Båsmo. Vi syns dokk ha 

gjort et godt og ærlig forsøk ! 

 

Hytte har de selvfølgelig i Leirfjorden, og der høres det ut som ungene også 

stortrives. Der er det gode forhold for aktivitet og skigåing for de som vil det.  

 

Hvilke juletradisjoner har de som de holder på? Juleaften er det pinnekjøtt – helst 

fra Hanssen – og med riskrem til dessert og deretter kaffe og kaker. I stua lyser ei 

stor og flott adventsstjerne og adventspynten er på plass. Det meste Martine 

gleder seg i julen, er lange frokoster med god mat og eggerøre!  

 

Vi mistenker begge to for å like og holde på tradisjoner, og de røper at lefsene vi 

får til kaffen har de bakt selv, de har sylterulle i fryseren og pepperkakene er 

kommet i kakeboksen. Merete har også et 

samarbeidsprosjekt med Jostein neri 

bakken; han holder melk og ho lager 

gomme. Og det va jo lurt – gomme må jo til 

på lefsa når ho e smurt.  

 

Dukskap hadde de også…nå var det 

juledukene som lå  ytterst og vi tok en liten 

sjekk på om de var klar til årets feiring.   

 



Temaet ‘stearin på duker’ ble nøye diskutert 

– og for de som vil ha et godt råd: Har du 

fått stearin på noe; bruk tørkepapir (med 

god sugeevne) – gjerne flere lag, og legg det 

over flekken. Stryk frem og tilbake med 

varmt jern inntil at papiret har sugd til seg 

stearinen (du må flytte papiret underveis). 

Er det noe igjen da? Prøv en liten flekk med 

Zalo og vask av – det meste skal være borte 

da! Det blir spennende å høre om dette 

funka!  

Vi lurte litt på hva turningen som Mathilde 

hadde vært på, innebar. ‘Hvilke øvelser 

gjorde dere?’. ‘Salto, flygerulle, araber flikk 

flakk, rulle og mer til’ forteller Mathilde. Da briljerer en av reporterne med sin 

erfaring den gang da hun var turner i kjerringforeninga. Det ble visstnok utført et 

splitthopp som skal ha satt seg godt i minnet – vi sier ikke mere…. 

 

Victor gleder seg til i morgen på skola – da skal de 

intervjue hverandre på engelsk. Det høres spennende 

ut og vi ønsker han lykke til.  

Før vi skal av gårde, blir vi tilkalt til 

kjøkkenet – vi må sjå husets nye 

investering og stolthet: En ny assistent 

kjøkkenmaskin. Den va utrolig flott der 

den skinte i sin blanke krumskrud. Det 

va en ingeniør verdig!  

 

Vi må lure oss av gårde ut i kulden 

igjen for å rekke leveringsfristen til 

Heimhug. Vi takker for oss – en gjestfri 

mottakelse fikk vi og det er vi veldig 

takknemlig for – ikke bare å ta imot gjester på strak 

arm i førjulsstria!  

 

Vi håper at familien Soleglad får en jul med alt de 

ønsker seg og at vi ser dem sammen med oss andre i 

mange år fremover på Steinrøys!  

 

Bladfyker i denne runde; Ingvild og Marion 

Fen nydelig duk brodert av Bjørns mor. Her er ‘Bjørn’ og 
‘mamma’ brodert inn i hver sin ‘snipp’ – vakkert! 

Husets yngste har en flott 
adventskalender 



 


