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nytt julenummer av Heimhug. Vi takker for alle bidrag til
avisa, ikke minst fra vår unge assistent Albert LantzRognhaug på 8 år.
Det er merkelige tider, og hvem kunne trodd at det skal
ta måneder og år før koronasituasjonen (forhåpentligvis)
slipper taket?
Med få aktiviteter i bygda, i distriktet og i landet og
verden for øvrig - ble det lite å skrive om i høst. Vi
valgte derfor å droppe den faste høstutgaven av
lagsavisa.
I Rana har vi fått kjenne på skrekken ved at viruset har
kommet blant oss, og ikke noe vi bare leser om fra
storbyene. Vi tenker på de som blir rammet og de
problemene det medfører av sykdom, permisjoner,
konkurser, isolasjon og frykt.

Advent er ventetid. I år har vi inntrykk av at mange har større behov for «lys i
mørketida». Inne- og utebelysning dukket opp i hus og hager allerede før vi var kommet
til desember. Regjeringen har oppfordret folk til å tenne mye lys, og forretningene
melder om rekordhøye salgstall for nettopp alle varianter av julebelysning. I skrivende
stund har det kommet et tynt lag med sny, det gjør også omgivelsene mer myke og lyse.
Det sies at koronasituasjonen har medført at folk med mer fritid både baker og steller
mer hjemme. Det er tross alt et positivt trekk ved tida vi er inne i. Vi så tips i Rana Blad
der vår sambygding, alltid sprudlende May Britt Meisfjord, demonstrerte hvordan man
kunne lage sin egen julekrans. Med materiale som lyng, kongler og furukvister fra skogen
på Alteren, tryller hun fram de lekreste dekorasjoner. Skal vi ta
utfordringen?
Uansett hvordan dere skal tilbringe julen - i kohorter med såkalte
nærkontakter, eller på annet vis - så vil vi få ønske hver især en
fortsatt fin desember og en trygg og god julemarkering. Ta vare på
hverandre. Det blir bra igjen!
I redaksjonen: Britt Nancy og Marion

Tusen takk til Mia Rognhaug for det flotte julekunstverket hun har bidratt med til Heimhug!

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – og nytt fra styret

Informasjonsfolderen om UL Daggry og dens virksomhet er laget ferdig og er klar for
trykking. Vi har valgt å vente til neste år før vi gir den ut, fordi vi ønsker å gi den ut
samtidig som vi sender ut medlemsavgiften. En annen grunn er at det kan komme små
forandringer på neste årsmøte.
Å lage folderen har vært et ganske stort arbeid, både med tekst, utforming og bilder.
Takk til de som har bidratt med bilder. Vi ønsker å rette en særs stor takk til Linda
Iren Lysfjord, som fikk tilsendt tekst og løse tømmer for utforming. Hun har gjort en
formidabel jobb med å sy sammen folderen.
Vi gleder oss til å gi den ut til alle beboere Alteren og omegn, som en velkomst til ny tilflyttere, som informasjon og reklame for, og om vårt arbeid, og som vedlegg til
eventuelle søknader.
Sponsormidler og tilskudd: Vi har fått sponsormidler fra Helgelandskraft (kr. 5000) og
tilskudd for aktivitet fra Rana kommune (kr. 3500) for året 2020. Disse midlene har vi
brukt til å kjøpe nye fotballnett i bingen, et sett med freesbeegolf og et bærbart
lydanlegg med mikrofoner. Takk til John-Eirik Sømnes som bestilte fotballnettene og til
Tom Roger Abelsen som monterte de. Lydanlegget kan brukes på ulike arrangement som
for eksempel 17. mai, sommeravslutning, julegrantenning osv.
Vi søkte også Haaland om sponsormidler til utbedring av skianlegget på Bakkamoan, men
fikk aldri svar fra deres hold.
Søknader: Søknader som er sendt inn til nå, for driftsår 2021 er: Helgelandskraft og
Mo industripark.
Her ønsker vi midler til å videreutvikle området på Bakkamoan, som mange bruker aktivt
både fra og utenfra bygda. Vi ønsker å tilrettelegge for bedre parkering og økt
aktivitet.
Med forbehold om tillatelse fra grunneiere ønsker vi å:
-

Å bygge Gapahuk med stasjonert bålpanne i enden av løypa (i svingen)

-

Å bedre parkeringsmulighetene.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – og nytt fra styret

Brøyting utenfor Alteren skole Sist vinter var vi så heldige at
brøytemannskapet fra J. Jacobsen transport AS brøytet inn til skolen, når de
hadde tid. Dette gjorde det enklere å komme seg inn til skolen.

Benker I høst fikk vi tilbud om å hente noen utebenker utenfor gamle Båsmo
ungdomsskole. Vi fikk hentet to blåe benker, som nå står utenfor bingen.
Skader utenfor skolen i forbindelse med oversvømmelse I en av stormene i høst med
mye nedbør, ble det oversvømmelse i noen av stekkrennen ovenfor skolen. Slik vi har
forstått det var det på grunn av at rør hadde blitt tettet av sand fra arbeid med gang
og sykkelveien. Dette gjorde at det vannet fant andre veier. Vannmasser sto og stanget
mot vegg ovenfor skolen, men det kom heldigvis ikke inn i bygget. Men dessverre tok
massene med seg det meste av sand under barnedissene og deler av veien inn mot
skolen. I etterkant har det vært noen nesten ulykker med sykkel og en bil som har satt
seg fast. Alternes velforening har vært i kontakt med kommunen og dette resulterte i
de kom med et lass med subb for å forhindre videre ulykker på veien. Så skulle de se til
neste år om det ble gjort noe mer arbeid rundt dette.
UL Daggry har vært i kontakt med kommunen for å få tømt søppelboksene ved bingen.
Dette resulterte i at de ble fjernet…
Alterenlista På grunn av nye regler på den gamle epostkontoen hovedlaget@uldaggry.no,
(som gjør at vi ikke kan sende ut til mange samtidig) har vi hatt litt trøbbel med å sende
ut informasjon på Alterenlista. Vi håper dette har rettet seg opp nå, da vi sender fra
uldaggry@gmail.com. Vi er usikre på om vi når alle og vil gjerne ha tilbakemelding hvis
noen føler seg utelatt.
Trekking turpostkasse Idrettsgruppa skal trekke premie på turpostkassen, i løpet av
desember. Hvem den heldige vinneren blir, vil bli annonsert på UL Daggry sin
hjemmeside og Facebook side.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – og nytt fra styret

Aktivitet Driftsgruppa Steinrøys har hatt brann og el-tilsyn i år. Elektriker har gjort
det vi fikk påbud om og nye brannvarslere/slukkere er montert. Elisabeth Bakken har
gjort et formidabelt arbeid med å oppdatere brannvernpermen og organisert forbedring
av tiltak. Brannvesenet var fornøyd med fremdriftsplanen og anså avvikene som lukket.
Takk igjen til Elisabeth!

Isfiske i Snefjellåga forsøkes avholdt om forholdene tillater det i løpet av vinteren

Trening med Maiken I september kunne vi endelig starte opp med trening
på skola igjen. Ikke plass til alle som ønsket å delta - kun 12-14 - siden
gymsalen har begrenset med plass. Det gikk ikke mange uker før vi igjen
måtte avlyse på grunn av koronasituasjonen. Vi håper å starte opp igjen i
2021 etter hvert som situasjonen tillater det.

Lys på skoleområdet Etter en lys og fin sommer, ble dagene etter hvert
kortere. På uteområdet til gamle Alteren skole var ingen utelys påslått, og til slutt ble
det tatt initiativ til å kontakte kommunen. Skoleelever som ventet på bussen om
morgenen og barn og voksne som oppholdt seg på området på kveldstid, opplevde et
område i «kølmørke». Det viste seg at kommunen ikke var klar over dette, og de sørget
umiddelbart for å kople det som skulle til.

Alteren andeløp 2021 Det blir løp til sommeren, men loddene
vil ikke være klare til jul. For de som pleier å gi andelodd i
julegave kan kanskje et «gavekort» på andelodd være
løsningen - kvakk-kvakk.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – og nytt fra styret

Teatergruppa - det er vanskelig å planlegge slik situasjonen er for tiden. Det vurderes
alternative aktiviteter.
Soare - blir mest sannsynlig ikke noe av. Tradisjonene står dessverre for midlertidig
fall.

Julegrantenning - det tradisjonelle arrangementet måtte også
utgå, men en trivelig overraskelse for de som sokner til
Alterneset, var å se at «noen» hadde sørget for å få på plass
både juletre med belysning samt adventstjerne på SFO-rommet.
Tusen takk til julenissen med gode hjelpere for å spre lys og
glede i bygda!

Nyttårsmarsj utearrangement - bør være mulig å gjennomføre Vi
kan feire 1-årsdag for gangveien. Må se an smittesituasjonen i
forhold til bruk av skolen – holder oss evt. kun ute. Sett av
første søndag i januar, nærmere bestemt 3. januar, kl. 1300.
Bildebank UL Daggry ønsker å opprette en liten bildebank. Både med gamle og nye bilder
fra UL Daggry sine aktiviteter og virksomhet. Gjerne også fine oversiktsbilder som
viser Alteren og områdene rundt fra sin beste side.
Bildene skal brukes i profilering, eventuelle brosjyrer, for historiske interesser, på
bildevegg i lagets hus for å vise et innblikk i lagets aktiviteter. Både før og nå.
Send bilder med rimelig god kvalitet til hovedlaget@uldaggry.no. Husk å ikke overless
oss med bilder, men velg ut gode og illustrerende bilder og gjerne med litt beskrivende
tekst rundt, der det er naturlig.
På forhånd tusen takk.
Med vennlig hilsen styret.

Alteren 17. mai 2020

Gratulerer med dagen! Ikke noe å si på stemninga.

17.mai-feiring på Alteren har lange tradisjoner.
2020 blir imidlertid et særdeles lite tradisjonelt år,
på så mange måter.
Koronasituasjonen satte en effektiv stopper for
forsamlinger, mat- og kakebuffét, korps og trange
klasserom med festkledte folk.

Det ble allikevel tatt et initiativ til en aldri så liten sammenkomst på uteområdet
ved skolen.
Ca 50 store og små hadde medbrakte stoler, flagg, kaffe, matpakke m.m. Pyntet
som seg hør og bør i bunader og finklær.

Med akseptabel avstand men, uansett sammen, hadde vi ei verdig og fin 17.maistund. Været var fint. Ungene lekte på det fine området.

Da klokka «nærmet seg», ble det opp-og-stå for å delta på felles framføring av
nasjonalsangen. Presis kl. 1300 ledet May Britt Meisfjord og Lantz-Juløy an, slik
at vi sammen med resten av Norge sang for full hals «Ja, vi elsker dette landet!»
Med snøkledte fjell i bakgrunnen ble det en vakker ramme rundt arrangementet
Denne nasjonaldagen med de omstendigheter som rår, vil vi nok huske så lenge vi
lever. Det blir stas om vi kan gå tilbake til en mer normal 17. mai i 2021.

Status Alteren skole

I forrige utgave av Heimhug hadde vi referat fra årsmøtet i ungdomslaget, der
skola og en eventuell overtakelse var tema.
Etter dette statusmøtet har det vært 2 møter med teknisk etat i kommunen –
det ene digitalt i vår da vi alle ble sendt på hjemmekontor og det andre i høst
med fysisk oppmøte på Alterneset.
Det som til nå er kommet fra teknisk etat i kommunen av forslag, har vi vært
uenig i – derfor var vi blant annet på ett møte med dem der vi møtte dem
utenfor skola for å være helt sikker på at de forsto våre planer. Etter dette
møtet har vi ikke hørt noe mer konkret – men nå må vel saken gå mot en
endelig løsning – det er i disse dager to år siden kommunestyret vedtok at vi
skulle få tilbud om å overta……

Bildet under er fra Heimhug 1-2020:

Skiløypa
På Bakkamoan ligger skiløypenettet som, gjennom mange tiår med cuprenn
og Alterenmesterskap, har skapt spenning, skjerpet konkurranseinstinktet,
og ført til både svette og tårer blant store og små på Alteren.
De siste årene har vi vært så heldige at den kommunale tråkkemaskinen stadig har tatt
turen over Båsmofjellet og bidratt til strøkne forhold. I vintersesongen bidrar også
Idrettsgruppa i UL Daggry med løypepreparering slik at løypene bortimot alltid er åpne
for mosjonister, pensjonister, barnefamilier og alle andre.
Utenfor skisesongen utfører idrettsgruppa vedlikehold, nødvendige reparasjoner og
annen tilrettelegging slik at alt ligger til rette for fine
skiopplevelser når vinteren kommer. I forbindelse med disse arbeidsoppgavene har vi
besluttet å åpne opp for at brukere av løypenettet gis muligheten til å bidra med en
frivillig ‘løypeavgift’ på 50 kroner. Alt som betales inn skal utelukkende gå til å
finansiere tilrettelegging og utbedring av løypenettet.
Om ikke lenge blir det hengt opp en helproff plakat på brakka som gir mer informasjon
om dette. Skigruppa har sendt brev til nissen med ønske om masse snø og håper å kunne
invitere til cuprenn på nyåret. Riktig god jul alle sammen!

Krister Salamonsen (Idrettsgruppa)

Alteren Andeløp 2020
Årets andeløp var planlagt til 13.juni og forberedelsene ble gjort til punkt og prikke. UL Daggrys Gerd
og Skytterlagets Line hadde full kontroll; premier var på plass, loddsalget gikk som smurt og resten av
komiteen stod klar.
Endene i Andeløpet er alltid populære og alle 1500 ble solgt. Men selv om loddsalget går lett, var det
også i år, som alle andre år, spørsmål om løpet kunne gjennomføres. Flomfaren er stor, spesielt på
denne tida når ekstreme snømengder i fjellet skal smeltes. Og som om ikke potensiell flomfare var
nok, så nådde også koronaspøkelset Lillealteren, og kunne sette en stopper for arrangementet.
Arrangementkomiteen hadde mangt et krisemøte og befaringer før avgjørelsen om å arrangere løpet
ble tatt.
Kardashi-ands og noen utvalgte ender forberedte seg imidlertid godt. Tidligere år har endene vært
fornøyd med å trene i elva, men ryktene hadde gått om en luksus-jacuzzi på Lillealteren, og eliten la
dermed inn ei hemmelig høydetrening dit. Endene som var med her hadde nok en fordel i selve løpet
da det ble arrangert høyere opp i elva enn vanlig.
Bl.a. and nr 1053 var svært ivrig under treningsoppholdet, og hadde en tendens til å dukke de andre
endene under vann slik at de fikk pusteproblemer.

Torsdag kveld, to dager før løpet, ble forholdene vurdert slik at elva var innafor sine breddegrader og
det dermed var trygt å gjennomføre løpet. Nasjonale koronaføringer satte imidlertid noen
begrensninger, og arrangementet kunne gjennomføres med maks 50 publikummere.
Avstand på en meter måtte også sikres mellom kohortene, og løpet ble derfor flyttet til Litj-hælvete
der en stor åker nedenfor fjøsen til fam. Lillealter, sørget for god plass for de ca. 45 frammøtte.
Komiteen stilte i år med koronatilpasset meny; Kontantløst salg av kaffe, brus og innpakkede lefser,
samt herlige grillpølser.
Publikum ble tatt imot av tre hyggelige karer fra Skytterlaget; Olav Konrad, Svein og Mads i Oppigarn,
og ble så sluset videre til to sjarmerende parkeringsvakter, Tore og John, som hadde god kontroll på
de ca. 10 bilene som kom.
Endene ble sluppet presis kl. 13.00.

Og selv om også
endene ble
oppfordret til å holde
avstand, var dette
nyttesløst. De
klynget seg sammen
der de for nedover
elva fra startpunktet
på Sjerisletta.

Det viste seg at ei av endene hadde
vært på treningsleir i Korgen, og det
ble vurdert om denne måtte settes i
karantene, men før juryen hadde
fattet beslutning var løpet over.
Øyvind Snefjellå, utskremt reporter
hadde sin fulle hyre med å følge
endene som raste nedover elva i
rekordfart. I løpet av kun 8 minutter
var alle premierte ender kommet i mål.
Speaker Kardashi-and sr. ramlet helt
av lasset og fikk ikke med seg
innspurten i det hele tatt.

Heldigvis hang sekretariatet bedre med, Diva-anden
Snefjellåga og Kardashiand jr. bidro sterkt her.

fra

Skytterlaget med Kathrine i spissen stod i elva og fanget inn de
premierte endene i tur og orden slik at korrekte vinnere kunne
kåres.

Gratulerer til årets vinner-and 1053, som fikk et valgfritt gavekort til en verdi av 20.000 kr, Katrine
Stangvik. (I disse korona-tider passa det jo helt perfekt at det ikke va reisegavekort i år…)

Jacob og Jonas Gulla vant løp-i-løpet med
Gull-anda. Dette var andre gang denne anda
vant. Med 24 ender påmeldt ble det den nette
sum av 600 kr. til brødrene.

Andeløpkomiteen satser på Andløp også til neste
år. Premier begynner å bli klare. Men, loddbøker
blir ikke klare før jul. Endene er satt i full isolasjon så de ikke utsettes for koronasmitte, og Kardashi-ands planlegger ei mulig treningssamling for dem til våren.
Foto som alltid av: Simon Kåre Almli

Kardashi-ands takker for i år og så ses vi lørdag 12.juni 2021.

Digital høstbasar 2021 verdenspremiere
Den skikkelig tradisjonelle høstbasaren hvor alle gammel og ung - møtes på Steinrøys til åresalg,
massevis av gevinster, kaffe, brus, kaker og mat DEN måtte vi avlyse i år. I tillegg til det viktige
sosiale bidraget, er høstbasaren en betydelig inntektskilde for ungdomslaget.
Men, vi har praktiske og effektive folk i bygda - som vet å se løsninger «når alt er som
svartest». Marion Brun er helt klart av denne velsigna typen!
20.oktober mottok vi - noen utvalgte damer i bygda - henvendelse fra Marion med
følgende tekst: «E du med å lag dein første digitale høstbasaren i UL Daggrys
historie???»
All møtevirksomhet de neste dagene foregikk på Messenger. I rekordfart samlet vi inn
gevinster fra bedrifter i kommunen. Med hjelp fra støttespillere og bidrag fra folk i
bygda, hadde vi ca to hundre små og store gevinster, som ble komprimert til ca 130
trekninger. Av bedrifter med tilknytning til Alteren som stilte med flotte gevinster må
nevnes bl.a. Nytt Syn, Skjærvik Scooter & MC, Rana hundesenter og
Olsen Dekk & felg.
Det ble solgt tusenvis av lodd i løpet av ei drøy uke. I hovedsak foregikk
dette salget på sosiale medier. Vi må fremheve innsatsen til 8 ½ år
gamle Amanda Olsen Salamonsen, fra Altererneset (bildet). I løpet av
to dager besøkte hun de fleste husene på Alterneset for å selge lodd
for høstbasaren. Hele boka ble utsolgt! Vi er kjempeimponert over
pågangsmotet og dugnadsinnsatsen. Dette lover godt for fremtiden. Det
er ekstra artig å nevne at mange gevinster ble trukket på nettopp denne
loddboka.
Simon ble innkalt som teknisk assistent for å bistå med overføring av trekninga direkte
strømmet på UL Daggrys Facebook-side. Vi var spente på om denne jomfrufødselen
skulle forløses uten de store problemene.

Det gikk for det meste bra! Hjørdis (Mette) og Alma
(Ingvild) geleidet oss gjennom trekninga i kjent stil
med humor, varme og med lykkehilsninger fra både
«Erna» og «Vefsnhanen». En periode trodde de at de
ikke var på lufta, så da ble det direktesendt
kakespising og kaffeslurping minutt-for-minutt.
Fra idé til virkelighet
- på 12 dager. Det
økonomiske resultatet
ble på hele 26 591 kr!
I tillegg fikk man et
engasjement i regi av
UL Daggry som
berørte mange folk.

Et utvalg av gevinstene, behørlig pakket i koronariktig emballasje

Flere fulgte med på
sendinga, enda flere
gav gevinster til
basaren og ytterligere
flere kjøpte lodd.

Når utflytta alterenværinger - Liv Høvik Strandheim - sender gevinst til basaren
(heimstrikka ullsokka) i posten helt fra Tromsø, skjønner man at basaren har en viktig
plass i hjertet til mange.
Vi i komiteen holdt så god avstand som mulig i SFO-bygget, koste oss med kaffe og
kaker som det seg hør og bør på basar, og hadde maratonleverering av gevinster som ble
trukket og annonsert fortløpende direkte ut til hele verden!

Tusen takk til alle som bidro
på ett eller annet vis.
Spesiell takk til Marion.
Du e’ rå både når det gjelder
oppkomme av ideer,
organisering og gjennomføring!

Kevin Leon Aasen Grigorian, 12 år.
7.klasse.
Spørsmål 1: Trives du på skola?
-

Ja, fordi jeg har gode venner der.

Spørsmål 2: Hva synes du om å ta skolebuss?
-

Det er godt og varmt, og vi slipper å gå.

Spørsmål 3: Nå som det er Korona, hvordan påvirker koronatiltakene det å være sammen med
vennene dine?
-

Jeg synes det er vanskelig å holde avstand.

Spørsmål 4: Hva har du ønsket deg til jul?
-

Ratt og pedaler til PS4!

Johan Lantz-Juløy, 8 år.
3.klasse.
Spørsmål 1: Trives du på skola?
-

Ja, på grunn av friminuttene!

Spørsmål 2: Hva synes du om å ta skolebuss?
-

Det går fint, jeg er vant til det.

Spørsmål 3: Nå som det er Korona, hvordan påvirker koronatiltakene det å være sammen med
vennene dine?
-

Jeg synes det er vanskelig å holde seg til alle reglene.

Spørsmål 4: Hva har du ønsket deg til jul?
-

En gitar!

Eskil Sandhei Stanghelle, 8 år.
3.klasse.
Spørsmål 1: Trives du på skola?
-

Middels, men jeg synes det er gøy!

Spørsmål 2: Hva synes du om å ta skolebuss?
-

Gøy, fordi det er avslappende.

Spørsmål 3: Nå som det er Korona, hvordan påvirker koronatiltakene det å være sammen med
vennene dine?
-

Det er irriterende, jeg vet ikke hvor langt en meter er!

Spørsmål 4: Hva har du ønsket deg til jul?
-

En ny Ipad!

Henrik Sandhei Stanghelle, 10,5 år.
5.klasse.
Spørsmål 1: Trives du på skola?
-

Ja, fordi vennene mine er der.

Spørsmål 2: Hva synes du om å ta skolebuss?
-

Det er greit.

Spørsmål 3: Nå som det er Korona, hvordan påvirker koronatiltakene det å være sammen med
vennene dine?
-

Irriterende fordi man ikke kan være så mye i lag.

Spørsmål 4: Hva har du ønsket deg til jul?
-

4G

Vi har fått inn en kopi av en avgangsprøve i rekning fra 1946
fra Gunvor Gullesen.
Kanskje noe å prøve seg på i romjula?

Den gamle julenissen 2020
av Jan Robert Antonsen

Den gamle julenissen hadde denne gangen enda mer å tenke på enn
vanlig mens han satt i gyngestolen og beveget seg sakte fram og
tilbake. Denne jula ville ikke bli helt som de andre. Det var trist å
måtte holde avstand til barna som var en så viktig del av jobben
hans. Smitteverntiltakene som nissen måtte sette i verk overfor
alvene og andre arbeidere ved nisseverkstedet, medførte lavere
produksjon av julegaver. Likeledes medførte
karantenebestemmelsen som gjaldt når han fløy med
julenissesleden over røde land at han måtte starte ekstra tidlig med
utleveringen av gaver. Dersom det ble på samme måte neste år
måtte nissen sette i gang med utdelingen like over påske for å bli
ferdig til jul.
På denne tiden i fjor hadde han ikke hørt om k-viruset: Det gikk en stund før nissen forstod
hvor alvorlig en sak det var. Det var ikke da geriljaer i Sør-Amerika la ned våpnene eller at
det for en tid var stopp i krigen i Jemen, men det var først da det ble minimalt med skriverier
kystnissene, blånissene og rødnissene imellom om lasaretter og landingsplasser for
luftballonger, nisse-sleder og andre flyvende objekter - at nissen virkelig forstod hvor alvorlig
en sak dette med viruset var. Denne tausheten varte bare noen uker, men ble likevel diskutert
på de store nyhetskanalene i verden. Mangel på leserbrev og innlegg ble diskutert foran
leirbålene blant nomadene i Mongolia, de innfødte i Amazonas og i Kalahari-ørkenen og blant
flyktninger på de greske øyene. Ved siden av diskusjonene om de mektige menn som lederne
i USA, Kina og Russland og de respektive lands ledere og klimaendringene i verden var de
alle steder opptatt av mangelen på nye skriverier om lasarettene og landingsplassene mot
nord.
Det var sjokkerende for mange i hele verden, men etter tre uker ble ting etter hvert mer
normalt også her. Det hadde i perioder tidligere vært såpass mye omtale og skriverier at
nissen hadde funnet seg en ny måte å takle det på.
I fjor hadde nissen fylt Nesnalobbene med småstein for å avlede tankene, men nå måtte han
nesten helt til Sahara for å finne nok stein og sand så det hadde han sluttet med. Hans metode
nå var - for hver gang det ble skrevet om dette - gikk han etter å ha lest et innlegg ut og
kløyvde en vedskie.
Dette hadde resultert i at han og medhjelperne hans alvene hadde over 70 favner med ved til
de kommende vintrene. Dette bare i løpet av en måneds tid.
Nissen hadde i løpet av vinteren under transport fått et slag i hodet av en av meiene til nissesleden. Takket være spreke nissemedhjelpere og alver fikk han god hjelp med en gang. Da
han ble fraktet til det nærmeste lasarettet tenkte aldri han på hvilken dialekt
nisseambulansefolkene brukte, bare hvor glad han var for at det fantes et lasarett så nært. Han
hadde, gjennom flere erfaringer lært å sette pris på alle ansatte på lasarettene både de som
pleide og de som opererte de innlagte på lasarettene.

Dessverre så det litt mørkt ut for at samarbeidet mellom lasarettene skulle bli bra.
Kystnissene og blånissene var skeptiske til de som ledet hele lasarettet og bodde blant
rødnissene. På den annen side var rødnissene svært skeptiske til de som var med i styret for
lasarettene og bodde blant kystnisser/blånisser og hadde kjempet for et felles stort lasarett på
aksen mellom blånissene og kystnissene og ikke noe lasarett blant rødnissene. Det så
vanskelig ut. De som skulle bygge broer mellom disse standpunktene og nissene måtte være
ingeniører i verdensklassen. Kunne for eksempel jazznissene være med å bygge bro?
Julenissen var såpass engstelig av all diskusjonen at han aldri brukte tunnelen mellom rød- og
blånissene. Han var redd for å få tunnelsyn.
En sak var likevel bestemt; at det skulle være to lasaretter - et blant rødnissene og et lasarett
på aksen mellom kystnissene og blånissene. Både blånissene og fjordrødhudene tenkte at de
kunne være aktuelle steder for å ha det ene lasarettet som nå var plassert hos kystnissene. Men
så var det som alltid et spørsmål om hvor mye av kongens gull somville bli brukt på dette
lasarettet? Det så ut til at saken var i boks da det ble bestemt at det skulle være to lasaretter.
Selv om kystnissene og rødnissene samlet seg rundt leirbålene i byene sine med korrekt
korona-avstand, litt over en alen, ble det svært varmt både i topplokket og temperaturen ellers
på kroppen blant nissene. Det var betenkelig at dette lasarettet som egentlig var det samme,
men plassert på to geografiske steder hadde problemer med samarbeidet de ansatte i mellom .
Men et lyspunkt var det at ansatte ved begge lasarettene kunne samarbeide ved andre
lasaretter både litt lenger nord og helt mot nord. Uenigheten var kanskje enda dypere mellom
ledelsen som befant seg hos rødnissene og de ansatte hos kystnissene. Denne uenigheten
mellom de to stedene som skulle utgjøre et lasarett hadde ført til at noen operasjoner til slutt
ble overført av styret og administrasjonen i Helse lenger mot Nord til et sted som navnet tilsa
var enda lenger mot nord enn hos rødnissene og kystnissene.
Det så ut som konseptfasen som det var mye snakk om, var en periode det var om å gjøre å gå
mest mulig fra konseptene. Det gjaldt også den aller øverste ledelsen i lasarettet.
En av bladskribentene for kystnissene hadde mange gode tips om hvilke yrker som passet best
for lederne av lasarettet som for tiden var bosatt i rødnisseland. Det gjaldt både administrative
og faglige ledere. Dette med å finne ut hva folk passet å jobbe med var en egenskap som
kunne være bra i en framtidig jobb som f. eks arbeidsformidler ved et NAV-kontor.
Landingsplassen for luftfartøyer og flyvende reinsdyr var nå overtatt av den organisasjonen
som driftet andre landingsplasser nemlig AV i Nord. Rødnissene håpet det skulle gå hurtigere
med byggingen, men det så ikke ut til å skje. Det var først da statsministeren sa ifra på en
måte som noen blånisser oppfattet som at hun ikke helt var seg selv, at rødnissene så et lys i
enden av tunnelen. Nissen lurte på om blånissene mente statsministeren var indisponert eller
syk siden hun støttet et forslag fra rødnissene såpass sterkt. Skribenten for kystnissene skrev
også om dette og trakk her paralleller til vikingkongen Olav Kyrre som sa hvor hovedstaden
skulle ligge. Rødnissene som hadde planer som naboene ikke bestandig likte, syntes det var
voldsomt å sammenligne avgjørelsen for landingsplassen for luftskip, reinsdyr og andre
flygende objekter med plassering av hovedstaden i kongeriket mot nord. Rødnissene ble
forresten ofte beskyldt for å ha sugerør rett i den kongelige statskassen. Julenissen hadde
studert noen rødnisser opp gjennom årene, men enda ikke sett noen som hadde blitt født
med sugerør i ansiktet eller andre steder. Det var mulig at de engang hadde hatt et lite

sugerør, men disse hadde rustet eller forvitret etter 30-40 år. Heller ikke hadde han sett at de
var født med lengre armer enn andre. De var beskyldt for særlig fra sør for tunnelen at de var
flinke til å karre til seg selv. Men igjen kunne det hende at rødfargen i drakten gjorde ham litt
blind for feil ved rødnissene i forhold til de andre nissene? Han hadde ellers ikke sett at f. eks
de vanlige blånissene var født med et spesielt gen for misunnelse.
Det var ikke slik at det ikke fantes skribenter blant rødnissene. Disse kunne også uttale seg
med sterke ord og klare meninger. Virkelighetsoppfattelsen virket helt forskjellig. Det var så
mange som skrev så mye rart at det til slutt ble slutt på tillatelsen til å kommentere om
lasarettet både blant kystnissene, blånissene og rødnissene. Men det var fortsatt lov å skrive
innlegg.
Blånissene og kystnissene var flinke til å skrive brev for å fortelle lederne i landet at de ikke
var enige med rødnissene og mente de fikk tildelt for mye. Men det hjalp ikke alltid, men var
til god hjelp både til å øke datatrafikken og også gi større vekst til postvesenet og de ansatte
postnissene som var offer for nedskjæringer. Men nå hadde også rødnissene i større grad
begynt å bruke brev og telefon for blant annet å kontakte den Høie ministeren som de lenger
ikke hadde særlig høye tanker om.
Nordpolen der nissen fortsatt hadde sitt hjemmekontor i perioder, hadde ikke blitt mye
tryggere siden både USA, Russland og Kina interesserte seg for nordområdene. En ting som
forundret ham var at de som til enhver tid hadde makten i kongeriket mot Nord, kunne
bestemme hvor iskanten i nordområdene skulle gå. Han trodde iskanten var et fast begrep,
men den var bokstavelig talt svært flytende. Han var også bekymret for vindturbinene på land
når han var ute og kjørte med nisse-sleden og det var mørketid.
Men nå gikk nissen ut på trappen om kvelden som han
brukte, mens han så mot stjernene på nattehimmelen. De
var klare, mens månen var lett skjult av en sky. Han
sendte en tanke mens han så mot månen til mentoren sin
som hadde oppmuntret ham til å sette tankene sine ned
på papir. Nissen visste ikke om dette hadde gitt glede til
noen, men han håpet og trodde ikke det var til skade for
noen nisser eller mennesker.
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Han hadde også dette året lyst til å be en stille bønn om
at forholdene mellom blånissen, kystnissene og
rødnissene skulle bli bedre. Samt tenne lys for
samarbeidet disse imellom. Men samtidig hadde han lyst
til å stå på en stein på et fjell over en tunnel og rope høyt
at nå måtte de få til et bedre samarbeid ellers så kunne de
miste den unge generasjonen av nisser alle tre stedene.

Men i kveld ville han starte med å tenne 4 lys. Et for hver av kystnissene, blånissene og
rødnissene + et lys for verden som hadde vært gjennom svært tøffe tider det siste året. Et lys
for et ønske og håp for at 2021 skulle bli annerledes. Så kastet han enda et blikk mot månen
og stjernene før han snudde på trappa og sparket snøen av Nesnalobbene og gikk inn for å
tenne lysene.

Alterhaugen 27/11- 2020.
Da eg sa ja til å skrive innlegg i julenummeret til Heimhug, fikk
eg øyeblikkelig, og ikke uventa, en intens skrivesperre! I håp
om å få inspirasjon satte eg meg ned med neste ukes
Programblad, for å se hva radio og TV har å by på av
adventsstoff! Den ser det ut til at folk har glemt, og hoppet
rett over på jula. Til stor forargelse for oss grinebitera i
aldersklasse 75 +! Og joda, noen julekalendere har de jo, både
nye og gamle, men ellers går det på julefilmer i lange baner.
Enkelte kanaler mistenker eg nesten for å ha spilt julefilmer
hele året. De var i hvert fall startet først ioktober! Og eg talte 25 julefilmer i løpet av neste uke. Ikke
det at vi ser på dem, neida, men allikevel: det minner litt om tvangsforing. «Se her! Spis! Det er jo så
innmari koselig at!» Nei takk, sier nå jeg.
Nå skal eg ikke sitte her og gulpe opp sure oppstøt, men kanskje mimre litt om adventstida i min
barndom. Er jo kommet i den alderen da man innbiller seg at «alt var bedre før.» Det var jo ikke det,
og det eg minnes er at det var mye arbeid og styr på de voksne heile tida. Slaktinga var nok overstått
tidligere på høsten, men kan huske at de laget sylteflesk og rull til jul. Det lukta veldig godt av krydder
da det ble kokt, men smaken levde ikke opp forventningene! Måtte bli voksen før den falt i smak. Nei
det var kakebakingen som var mest i skuddet hos oss ongan, som rimelig var. Hvor meget vi fikk
hjelpe til vet eg ikke, men antar at vi gikk mest i veien og maste, så vi tilslutt ble påkledd og sendt ut. I
kulde og snø, som det var rikelig av i de dager. Vi hadde det egentlig storartet!
På skolen ble det jo også bedrevet adventsysler, øving på julesanger, og opplesing av små,
oppbyggelige historier som skulle leses på juleavslutningen. Husker en bestemt adventssyssel vi holdt
på med i tegnetimene et år, husker ikke hvilket. Vi tegnet og klippet ut et julehus av kartong. Det
skulle settes sammen, limes og plasseres på en liten finèrplate. Så fylte vi på med bomull rundt huset
og på taket som snø. Tror vi konstruerte små grantre også av kartong og plasserte rundt huset. Var så
stolt av dette, og besluttet at bestemor og bestefar i Mekkalhåjen skulle få det i julegave fra meg. Det
var nå visst både litt skakt og skjevt, men mine snille besteforeldre hadde det nå fremme til pynt i
flere juler etterpå!
Jo nærmere jula kom, jo mer opptatt ble vi ongan av hva vi, kanskje, kunne forvente å få i julegaver.
Som den fødte lesehesten eg er, ønsket eg meg alltid bøker. Men bøker var dyre på 40 og 50-tallet,
så det hendte ikke så ofte. Og jo lykkeligere ble vi jo når det skjedde. Et bittelite skår i gleden for
meg, var at Johan fikk så mye mer spennende bøker enn meg. Det var såkalte guttebøker og
pikebøker som ble utgitt, og det var guttebøkene som var mest spennende: «Den siste mohikaner»,
«Tarzan», «Ivanhoe» o.s.v. Jentebøkene var svært oppbyggelige og handlet om snille piker, som det
bare gikk bra med om de oppførte seg fint. Juleheftene var også et kapittel for seg. «Vangsgutane»
og «Stomperud» hadde vi alltid husker eg. Det var fort gjort å lese igjennom, sant å si!
Skal slutte å mimre nå, husker allikevel ikke så mye. Men vi fant for noen år siden, i en av fars
notisbøker, noe han hadde skrevet om julesjauen. Syns det er ganske morsomt og tar det med her.
Teksten er noe haltende når det gjelder rim, og det er blandig av dialekt og riksmål, men stemningen
er der. Har fikset litt på grammatikken,og hadde eg hatt tid kunne dette blitt en skikkelig
«juleræpp».Men den var jo ikke oppfunnet i 1948, «ræppen» altså, så det blir:

Julesjau anno 1948. Av Hans Alterhaug
Det første tegn på en julesjau,er fundering på å få julgrisen dau.
Hos meg gikk det bra, det kan eg fortæl, for grisen den svelta vi greit i hjel.
Grisebusta med varme eg svidd, i jula ska vi jo all vara flidd.
Hva er vel ei jul uten syltaflesk? Med ribbe og smult blir det julefest.
Det neste det er å skaff juleved. Den må vara tørr ska det i huset bi fred.
For hvis den er sur, blir også kvinnfolkan det,
Og skjeller oss mannfolk både nord og ned.
Så må man teskogs for å juletre hugge. Da er det best å få fart på sin lugge.
For dagen er kort og treet vrang å finne. Det som eg fant, det legna en pinne.
Småfaulan også skal i jula ha mat, så julneket sett eg på fjøsen sitt tak.
Men da eg sku ned så gjekk det vel fort. Eg dompa på rompa i møker og lort!
Julskjenken fekk eg, rent ved et under. En kompis lånt meg ei flaska med dunder.
Er den stygg å drekk, smør eg den utenpå, Denne undermedisin for store og små!
Ja mye skal gjøres før jula kommer. Julvask bedrives i alle rom, og kvinnfolkan kava i et hav av skom.
Lystakan pusses i gloria blank, kasseroller og gryter og kjeler med hank.
Ja alt skal pusses, tel og med potta, for å vinn over alt, må man opp i otta.
Julaften måtte eg bade i stampen, så drevet sto av såpa og dampen.
Negler ble klipt på fingre og tær, fra innerst tel ytterst fekk eg reine klær.
Når dagen heller og det begynn å skjømmes, tas jultreet inn for da skal det pyntes.
Med englehår og kuler, både blanke og rau.
Og ongan dem spør: « Du far. Klept du engelan snau?»
Til middag hadde vi fesk som var luta, og risengrynsupa, ikkje kvit, men rutat!
Fargeblyantan tel en av de små, ved et uhell i suppgryta måtte forgå!
Julaften i radio er det mye å høre, og mangt å lære for den som har øre.
Klokka ett de snakket om våpenhjelp et sted, klokka to de sang om den evige fred.
Jens Bolling han leste om Gudbrand i Lia. Book Jensen sang om Ave Maria.
En professor preika om overtru, presten han preika et evangelium.
Så kom nissen med sekk på ryggen, ongan vart redd, som om det var styggen!
Han delte ut gaver til store og små, den siste pakken sto navnet mitt på.
Da eg åpna pakken, så måtte eg le: den innholdt en boks med DDT.
På lappen sto det med boktaver støe; «Dette pulver skal hjelpe mot skrivekløe».
Så er julsjauen for denne gang over, ongan har lagt seg og ligger og sover.
Ute faller sneen så dunlett ned, over huset nu senker seg julefred!
God Jul og Godt nyttår til alle Heimhugs lesere!
Hilsen Inger – Anne

Julekort som er kommet
via Heimhug:
Julehilsen til mamma og pappa som
bor på Høybakken på Lillealteren:
Vi tre ungene fra høybakken ønsker å
sende en julehilsen til vår gode mamma
og pappa på Lillealteren. Selv om vi har
flyttet til hver vår regning av landet setter
vi pris på dere, med omsorgen dere gir og
alle timene dere sitter i bilen for å hjelpe
oss med byggeprosjekter.
Sender også en julehilsen til bestemor,
gleder oss til å komme hjem til
vannkringla di.
Stor klem fra Silje i Troms, Stian i
Trøndelag og Hilde på Østlandet.

God jul ønskes tel Oddny og
Jan i Klipæ!
Et dåkk no ikkje førderva!
Vi har mange goe minna fra
allskens julespræll å diverse
alternativ nissing i vårt
ganske land mellom Rana og
Rena. Som her da
homsenissen i full glam og
parabolRudolf dukka
uventa opp i Østerdalen.
Håp vi sees snart igjæn!
Ørjan og Kristina med familier i Trondheim og Meråker

En liten julehilsning til
Borgny og Asbjørn!
Tenk at vi er så heldig at
ongan våres har
tippoldeforeldre i
Altermarka! Vi e veldig
takknemlig for at vi har
dokker og at ongan huska
dokker begge. Håpa at
lillegutt får sjå dokker når vi
kjem heim
Vi e supergla i dokker
Mange juleklemma fra Leah, Sofie og Benjamin + mammaen
og pappaen.

Eg har dei 20 siste åra kunnet besøke
mor og far og all den nydelege familien
eg har på Lillealteren og Mo. Så
kommer covid19året og eg må sitte her
sør å gremmast. Ho mor og eg og
resten av familien har ein ting felles.
Vi set pris på den lille akevitt til alle
dei verdifulle førjulstradisjonane som
pregar adventstida. Alle håpar at tida
etter jul vil være etter gammalt.
God jul frå ein utvandra ranværing;
Mvh Holger

Barne-/ungdomsminner
fra en utflytta Alterenværing
Jeg er oppvokst på Sletten som nr. 2 av 4 søsken. Vi
bodde i Nerstuen. Mamma, pappa og vi ungene- og i
andre enden av huset bodde Mathea, Alf og Johannes,
3 ugifte søsken som var mammas tante og onkler.
Bestemor, bestefar og onklene Bjarne og Kjell bodde på Rabben – rett oppi bakken.
Veldig kjekt å ha dem så nært.
Julaften pleide vi å feire på Rabben. Vi ungene begynte tidlig på ettermiddagen å heng i
«glaset», og vente på Bakkakaran. Det var jo tante, onkel og søskenbarn. «Kjæm dem
ikkje snart – kjæm dem ikkje snart», sa vi om og om igjen. Eg trur vi var veldig
utålmodige.
Endelig hørt vi dem på trappa. Så toga vi alle i samla flokk oppover til Rabben. Med
stort og smått var vi 17-18 stykker. Alle fikk vi plass i stua hennes bestemor.
Eg minnes at eg va litt misunnelig på Bakkaungan. Dem fikk på en måte 2 julaftener. For
da dem dro heim skulle dem til de andre besteforeldran og åpne flere pakka der, ho
Karen og han Arthur på Bakken. Selv om vi fikk pakka fra ho farmor i Sogn og tante og
onkel på Nordmøre var vi ferdig med pakkan.
2-ndre juledag var det juletrefest på Steinrøys. Der fikk vi kakao og masse god påsmurt
mat. Det var også gang rundt juletreet og vi fikk synge kjente og kjære julesanger.
Nissen kom også på besøk. Selv om eg visste at det stort sett var han pappa som var bak
den fæle maska var eg livredd. Faktisk er eg litt redd nissen ennå.
Da vi ble tenåringer og møttes på juletrefesten var det store spørsmålet om vi greidde
å ordne skyss til Utskarpen om kvelden. For der var det jo fest. Hvis vi ikke greidde å
ordne oss hike med noen, måtte vi tinge han Alterås. Han var jo bygdas drosjesjåfør,
men som regel var det noen som kjørte (Knut i Almlien var en trofast sjåfør).
Neste kveld var det fest i Straumen, og til sist på Steinrøys. Artige minner å tenke
tilbake på.
I klassen min på skolen var vi bare 4 stk., Magne, Egon, Torill og eg. Etter noen år
(muligens ikke før i 6. klasse) kom han Harald i Snyfjellåga. Spennanes med nye eleva
(han hadde jo så flott et krøllahår).
Mi første lærerinne var ho Ellinor(Valen) Nilsen. Ho var kjempe snill og vi var veldig glad
i ho. Eg traff ho i vinter på Steinrøys i bursdagen til han Jostein. Ho var akkurat lik seg
som eg husk ho.
Eg flytta fra Alteren da jeg var 21 år. Da dro eg til Sørøya (Finnmark) for å jobbe på
fiskebruk. Jeg var uten arbeid og hadde sett en annonse i Rana Blad om at dem trengte
filetkuttere. Jeg tok hurtigruta fra Bodø til Øksfjord. Søskenbarnet mitt, ho Torill

arbeidde da på den båten, så eg hadde jo kjentfolk på nordoverturen. Da eg gikk på land
i Øksfjord var eg ikke særlig høy i hatten. Og enda var det 1 og en halv time med ferga
til Sørøya. Da eg kom fram til Sørvær, som var stoppestedet, ble eg innkvartert på et
hybelhus der vi bodde to og to i lag. Mi romvenninne var bare 16 år.
Jeg vantrivdes og følte meg ganske så aleine. Jeg tenkte at her skal jeg bare være i 3
uker (da fikk eg første lønna) og så reiser jeg hjem. Men etter hvert ble eg jo kjent
med folk. Det var flere ranværinger der, til og med ei fra Båsmoen.
For å gjøre ei lang historie kort så traff eg jo han jeg ble gift med der. Vi har 3 sønner
og har bodd i Tromsø siden 1979. I sommer ble jeg pensjonist. Jeg har jobbet som
renholder i 37 år. Det er godt å slippe å stå opp før kl. 0600 om morgenene.
Selv om jeg har bodd lengere i Tromsø enn på Alteren regn eg meg som ranværing. Når
jeg setter meg på et fly eller i bilen sier jeg at eg skal heim. Det er på Alteren eg har
røttene mine.
Til sist vil jeg ønske dere alle sammen – både fastboende og utflyttere EI RIKTIG FIN
ADVENTSTID OG EI GOD JUL.
Med hilsen Liv Høvik Strandheim

SLITEN DESEMBER
av Irene Johanne Vestvoll

Desember er forlengst fullpakket
før den er kommet ordentlig igang.
I sine stille netter tenker den kanskje
hvilket ramaskrik det ville blitt
hvis den rett og slett tok seg fri.
Trakk seg tilbake for å tenke igjennom
sine altfor hektiske dager.
For så å komme tilbake med
engler i snøen, lysene tent
og med et silkebånd rundt
den vakreste julestjernen
god advent.

Julehilsen fra Asker

Tenk å få lov til å skrive en liten julehilsen i selveste Heimhug! Det er alltid så veldig koselig å lese
Heimhug. Jeg må først presentere meg litt sånn at dåkk veit kem eg e uinna. Jeg har vokst opp i
Raubergenget som eldste barn til Mette og Hermod, storesøster til han Trond i Snyfjellåga, og
barnebarn til Margrete og Olav Røbergeng. Jeg flyttet fra Mo i 1995 for først et år på folkehøgskole
på Hamar hvor musikk var i fokus, og deretter studerte jeg til sykepleier på Ullevål. Jeg jobbet åtte år
på Radiumhospitalet og har nå jobbet 12 år som kontorleder på et fastlegekontor i Bærum. Jeg bor i
på Billingstad i Asker sammen med min mann Børge og våre barn Even (16) og Helle (13). Jeg blir
alltid så glad når Heimhug kommer, og juleutgaven er ekstra koselig og får meg til å tenke tilbake på
førjulstida heime på Raubergenget og årene på Alterenskola.
Det jeg husker som var fast takst utover seinhøsten var at bestemor Margrete fyrte opp i kjøkkenet i
gammelstua der hun sto og bakte i ukesvis. Flatbrød i enorme stabler skulle folk ha til jul,
bestillingene sto nøye nedskrevet og hun bakte i vei, 25 til den og 50 til den og 75 til den. Vi
barnebarna fikk hjelpe til med å steike og det kunne vi stå og gjøre så lenge vi orket. Det var aldri noe
mas. Men å kjevle, som såg så artig ut, det fikk vi ikke annet enn prøve så vidt, for det var vi absolutt
ikke flinke nok til. Hun bakte massevis av krinalefse også, og det var luksus å få lov å smake på de
som ble litt for godt stekt eller det ble noe annet feil så de ikke ble perfekte.
En annen ting som jeg husker godt er når vi hadde juleverksted på skola og fikk lov til å klippe og lime
glanspapir til lenker i titalls meter lange, og å streve med de flettede hjertene som var så vanskelige å
få til. Og så øvde vi til juleavslutning. Tenk å få lov til å fremføre sanger og skuespill for publikum, det
er så jeg kan kjenne på spenningen enda der jeg hadde kostyme på og lurte på om jeg kom til å huske
replikkene. I motsetning til andre i familien er jeg født helt uten revy-gen. Vi som er født i 1976 var et
stort kull på Alterenskola, så vi var mange nok til å være heile julekrybba med konger og esler og alt.
Vi var selvsagt i lag med et annet trinn også, 5. og 6.klasse var i lag.

Juleavslutning i gymsalen på Alterenskola, kanskje i 1987?
Heime var det alltid et salig kaos før jul. Plutselig viste det seg at vi hadde noe sølv som skulle fram og
pusses, hvor det sølvet var resten av året vet ikke jeg, men til jul skulle det pusses hvertfall. Og det
var ikke det eneste, hos oss skulle det mer enn en gang også pusses opp rett før jul. Ofte så var det
eneste tegnet på at jula nærmet seg at det sto en adventsstake i vinduet. Og selvfølgelig
adventskalender med klementin eller twist, eller kanskje en med små luker med sjokolade i.

Trond fikk dessverre bestandig sjokoladekalender som det var noe feil med, den manglet til stadighet
dagens sjokolade, og en gang på julaften var sjokoladen tatt en bit av.
På julaften våknet vi opp til full jul i huset. Det var helt magisk. Jeg skulle ønske at jeg klarte å gi mine
unger litt av den magiske følelsen. Jeg holder hvertfall fast på at vi har advent, selv om vi ser rundt
oss at det hos mange er jul med en gang. Det er vel de samme som hiver jula ut 1.januar.
Jeg prøver å videreføre noen ranværingstradisjoner til neste generasjon. Jeg baker vannkringle og
rengakaka, og skriverfruens er de beste julekakene. Det er det jo ingen her som har hørt om, men har
blitt ungenes favoritt. Til julemiddagen heime hadde vi alltid kveite, men den måtte jeg gi opp når jeg
fant meg en gudbrandsdøl som vil ha ribbe og pølse med potetlefser og sennep til.

Julenissene på 70- og 80-tallet var ikke for pysete unger, ikke mye tjukk og vennlig colanisse over de
hardhausene her!
I år blir det ei spesiell jul. Smittetrykket har vært høyt i Asker og Bærum helt siden mars og vi har på
merkelig vis vendt oss til å holde avstand og bruke munnbind og antibac. Vi følger med på at høsten
har vært hard i Rana med tanke på smitte der også, og tenker på alle våre kjente og kjære. Det er
godt å ha teknologien som gjør at vi kan snakke og se hverandre selv om vi er på hver vår kant av
landet.
Vi ønsker alle en riktig fin førjulstid og ei god jul 2020. Hald ut og hald fram, snart snur sola og da går
det mot lysere tider på alle vis.
Vennlig hilsen Merethe Vassvik Østby med familie :
Børge, Even Mathias og Helle Marie

I årets utgave av Årbok for Rana, har de lokale teatergruppene i kommunen fått
mye spalteplass – også UL Daggrys teatergruppe. Mette Røbergeng - har sammen
med mange bidragsytere – stått for artikkelen som går over 12 sider i årboka. Fin
historie og mange fine bilder – anbefales!

Redaksjonen har fått inn følgende hilsen fra Grete Kristin Alternes –
datter til Harriet Alternes:

Jeg vil gjerne takke alle som husker og var
glad i mamma Harriet. Hun hadde så mange
gode, interessante og artige år i UL Daggry.
Vet at denne tida og alle de gode vennene
der – husket hun med glede helt til det siste!
Så takk

Bildet av Harriet er tatt av Heimhug
på hjemme-hos besøk i nr 1_2012.

Hjemme hos….i disse tider…
Julenummeret av Heimhug skulle i trykken, og hva gjør man med det
tradisjonelle «heime hos» besøket i disse coronatider?
Det ble å ta et besøk i nabolaget, innen egen kohort, som for
redaksjonens utskremte medarbeider innbefatter nabohuset.
1. søndag i advent banket eg derfor på hos broder Ketil, og
fant både han og fruen heime. Førstnevnte var opptatt med å
ferdigstille oppussing av badet i 1. etasje, mens sistnevnte
var i gang med å smøre lefser.
( Ante jeg ikke at det var tid for ettermiddagskaffe? Perfekt
timing for ei ekte gomatræv )
Bakst og sånn
Iført høvelig smittevernutstyr (forkle fra Amerika og
gummihansker) ble både krinalefse og bondelefse på
nennsomt vis påført smør og sukker i myk blanding.
Ikke noe kanelstyr på lefsene der i gården.
Etter hvert ble det både kaffe og intervju, med smak på
lefser og på rengakaka med nylaga mernpølsa. Her
snakker vi!
I det huset er det nemlig mye
tradisjonell matlaging. Ketil har tatt opp arven
etter mora våres, som var en bakstekjerring av
rang.
Skøtløftet på låven er innredet til
et ekte baksterhus, der er blitt
isolert og det er satt inn nye
vinduer. Nå er det utsikt både oppover, innover og ned mot
fjorden, så man kan få med seg hva som skjer. Der er murt
baksteromn og laget arbeidsbenker med god plass til å
svingle kjevlet. Nå må det nevnes at på skøtløftet der har det
nok vært bakt i mange år. Vår bestefar Johan Bernsa
(Bernhardsen) fra LitjAltern og bestemor Johanna fra
Sletten, kjøpte småbruket sitt i 1911. Det var opprinnelig en husmannsplass
under gården Rauberget. Huset var et tømra bur som ble flyttet fra
Davegården på Ytteren. Det ble etter hvert påbygd med stue og kammers i
den ene enden og gang med trapp opp på loftet i den andre.
Hvor fjøset kom ifra veit vi ikke. I det opprinnelige saufjøset er stokkene
merket, så ble det påbygd med skøt i en ende og møkerkjeller i den andre.
Slik var det vel ofte i de dager. Og det var opprinnelsen til skøtløftet:

Så ble det mimring fra barndommen om Randine Almli, Ane i
Utigarn og Kirsten Alterhaug som hjalp til med å bake flatbrød til
slåttonna, da ble de stekt ute.
Vi minnest ho mamma som satt og snudd flatbrødet på den
runde støpejernsplata som var lagt oppå en firkant av steinerder det ble fyrt bål. Måtte jammen være litt av et arbeid å holde
passelig varme, etter hvert ble det jo elektrisk takke og det ble jo
mye mere lettvint. Husker også den store tynna som sto på
skøtløfte og etter hvert ble full av flatbrød. Med 5 unger gikk det
unna, for til nondag var det alltid «melk og brød» dvs flatbrød
med melk og sukker på.
Med nye generasjoner blir det nye tider. Om den
tradisjonelle baksten fra gården står sterkt, har Ketil og
Tone prøvd seg på fjellbrød og kamkaka i baksteromnen.
Ulike typer brød og pizza blir også gode saker. Men
vanligvis er det lefser og flatbrød som produseres, Ketil
har mange trofaste kunder som får leveranse i den grad
tid og energi rekker.
Til flatbrød og krinalefsa brukes mammas oppskrift,
mens for bondelefsa er det Målfrid Bustnes si. Hun hadde lefsekurs på
Steinrøys, og delte villig sine oppskrifter. Det er en fin ting å gjøre, da lever
tradisjonene videre.
For Heimhugs leser kommer derfor her Margrete Røbergengs oppskrift på
flatbrød:
700 gram siktet rug
700 gram byggmel
ca 1 kopp hvetemel
1 l vann (var opprinnelig melk, men vann går like godt)
1-2 ts salt
Alt blandes, så må man kjenne på deigen at den blir
god å bake ut.
Dette blir ca 35 leiver. Leivene kan brettes dobbelt, og
så dobbelt igjen.
Da blir de lettere å håndtere og få ned i esker for
oppbevaring og frakt.
Det er en kunst å vite akkurat når brødet er passe stekt og klart til bretting,
men teknikken kjæm etter noen svidde fingre..

Fiske og sånn
I tillegg til bakst, driver også Ketil med fiske på heimsjyen.
Som kørv var han ofte på fjorden og reppa, og var med og dro
laksgarnan sammen med han pappa. Da Koksverket og annen
industri ble etablert og fjorden ble forurenset, vart det mesta slutt
på etanes fisk i indre Ranfjord.
Man kunne oppleve å få fisk der finner og spol var deformert, tangen
langs fjæra forsvant, olje og tjæra la seg i fjærsteinan. Det var trasig.
Utover 80-tallet ble det mindre utslipp i fjorden. Sakte, men sikkert
kom fjorden til liv igjen. Tangen kom tilbake, tangsprell levde igjen
under steinan, småfisken leka seg, og fuglelivet tok seg opp. De
siste årene har også hegrene dukket opp igjen, de sitter og
speider etter fisk i vannkanten. Ender og ærfugl svømmer og
dykker langs landet. Og god fisk ble atter å få når fjorden
fikk en ny sjanse. Både Tone og Ketil er glad i å fiske, og
mang en tur blir det på fjorden. De får både hyse, torsk og
sei til eget bruk.
I sommer var det en skikkelig stortorsk som beit på kroken
utpå grunnen, og i høst drog han sågar på land en skikkelig
storsei. Laksen er vanskelig å få, men blir til god røykalaks i
eget røykeri.
Noen av våre lesere som har kjørt langs fjorden på tur inn til Mo de senere
år, har kanskje fått med seg at det foregår en opprusting/
utbygging av naustet i fjæra nedenom husan i
Røbergenget. (Hvor gammelt naustet er veit vi ikke, men det
sto no der da faren vår vokste opp, og han ble født i 1920).
Det har vært vedlikeholdt og ble reparert først på 80tallet, men var nå blitt dårlig både i tak og vegger og litt
lite for dagens båter.
Det å ta vare på tradisjonene er viktig for Ketil.
Så da ble planene lagt for et naustprosjekt.
«Det har vært et langsiktig prosjekt», sier han sjøl. Men
sånn må det vel bli når man først skal i skogen for å
hogge tømmer, så skal det skjæres til material, så skal
grunnarbeidet gjøres, osv, osv. Ting tar tid, og det hele
skulle også gjøres med gammel byggeteknikk. Og hva betyr
det for en uinnvidd journalist fra lagsavisa? (Ingenting, er
absolutt blank på det området.)

Det ble derfor en liten befaring på bygget i fjæra for å ta bilder og notater.
Han fortalte om tradisjonene med noe som het «åstak». Der man har
rundtømmer, og så sperrer med åsene imellom, og så var det noe med en
teknikk som het «demling». Det var å slå inn noen treprøtta som stokkene
skulle stoppe imot. Han berømmer gode naboer i Almligårdene som var
behjelpelige da han skulle hente røtter i skogen. De ble brukt for å lage
knekter som nå ligger klare til å settes opp som undergutt (for å stive av
veggene)
Eller noe sånt.. (de som ikke forstår kan ringe Ketil og få det forklart på bedre
vis enn eg kan)
Men - eg kan jo fortelle om den gode atmosfæren i
naustet, for den er tilstede selv om det er blitt større.
Der henger de gamle garnan fra da vår onkel Reidar
var i Lofoten før krigen, de med små sandsekker og
neverkruller på. Et kulturelt minne og et kunstverk.
De henger side om side med nylongarnan etter han
pappa. Der er gamle fiskeredskaper og der er et
auskar og gummihanskan etter onkel Leif. Og
fiskeredskaper og utstyr som forteller at ny tid også
inntar gamle naust. Men når man lukker øynene og
snuser ekstra godt, henger ennå tjæralukta igjen, sjøl
om det er god lufting med delvis åpne vegger just no.
Byggherren er fornøyd med framdriften i høst. Med
god hjelp av snekkersønnen og gode venner, ble det nemlig tett på taket og
vindsperre i vesterveggen før vinteren kom. Fortsettelse følger til våren.

Helsenytt: Ketil har for øvrig et dårlig kne som han ikke vil snakke så mye
om, men eg veit- og eg forteller. For det har faktisk sitt utspring i det
selvsamme naustet.
Han og sønnen Tomas skulle sette inn båten i 2017, og der snubla gubben i
et tau og deisa på kne i støypgolvet. Kneskåla sprakk i ymse deler, og
ambulanse ble rekvirert. Det var dramatikk i fjæra!
Det vart sykehus og operasjon og bitene satt i hop, men ble ikke helt bra
med den «hesjestrengmetoden». 2 operasjoner til vart det, den siste no i mai.
Han har ikke samme bevegelser som før, men har ikke så ondt lenger så han
er fornøyd.
Og bra er det, for i tillegg til aktiviteter som før nevnt har han enda et
byggeprosjekt på gang.

Lafting og sånn
Oppe i storgarasjen ved Gamle Nesnaveien har det fra
2006 og utover reist seg en tømmerbøling. Det starta med
at han gikk et laftekurs hos Hugo Tverå i Leirskardalen i
2005.
Det var god kunnskap å ha med seg når han i ettertid har
henta ut tømmer fra skogteigen, høvla og styra og øksa i
hop stokk etter stokk.
De siste stokkene fikk han grovhøvla på saga hos
kursholderen Hugo Tverå.
Bygningen er delt inn i 2 rom, så det ble mange knuter å
sette sammen.
Han er nå kommet helt opp til raftene, og skal
begynne med taket.
Når alt er ferdig skal de merkede
stokkene tas ned, og fraktes til
hytta i Plurdalen for å brukes
som uthus/anneks.
Han ser nå fram til å avslutte de
nevnte prosjekter og få tatt de i
bruk
( men kjenner eg karen rett, så
dukker det sikkert opp noen
nye)
Rusletur i Gamle Nesnavei
Som en avslutning på adventsreportasjen gikk
eg tur langs veien og stoppet noen karer i en bil
for å høre om de var klare til advent.
Hadde de pynta noe heime eller?
De så bare uforstående på meg, og mumlet noe i
skjegget om at nja,tja,nei , var det advent? Det
skinte gjennom tåkepraten at damene tok seg av
pyntinga.
Nei, de skulle no kjøre opp til Altermarka en tur
og sjå på Gruvas Hemmelighet!

Jaja, intet er nytt under solen, eller
vi må vel si månen denne kvelden.
Eg vandret videre og kunne slå fast
at naboene mine hadde sannelig
laga lys i mørketia. Det skinte og
glitret i både lyslenker og
adventsstjerner, noen hadde pynta
postkassehuset, og det det ene
huset var finere enn det andre.

Eg ble målløs
av beundring.
Mitt eget
bidrag til
lysfesten er
nemlig så
langt bare ei
lenke i
utestua. Foreløpig sitter der bare to ugler og glaner,
men når jula nærmer seg dukker nok også nissen
opp.. Og sikkert meira lys!
Ønsker en god og trivelig advent til kjente og kjære lesere av Heimhug, med
et vers av Helge Stangnes sitt dikt Lys Langs en fjord:
«Så kom la oss tenne små lys for kverandre
som bål imot natt på ei vinterkald jord,
der frosten skal vike når menneskevarme
får nå gjennom mørkret- som lys langs en fjord»

Mvh Mette Røbergeng,
på oppdrag for lagsavisa

