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Forord

Boken om Skjerdingen har vært et langsiktig prosjekt. 

Jeg selv har hatt den store glede av å være gjest på 

hotellet på Skjerdingen gjennom de siste 30 år. Særlig 

i forbindelse med det årlige Jegerseminaret i midten av 

september. Dette har vært en stor fornøyelse gjennom 

alle disse årene. Videre har jeg lært meget om geo-

grafien, lokalområdet og menneskene i «Skjerdingen-

landsbyen» gjennom alle de årene jeg var husadvokat for familien Johansen, 

fra de kom på Skjerdingen i 1988 til de solgte hotellet i 2001.

Ideen om boken har vokst frem etter hvert, og nå lar bokprosjektet seg 

realisere.

SkotteBu, Sunnmøre/Skjerdingfjell

5. september 2014

Asbjørn Skotte
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Asbjørn Skotte

Skjerdingen – Hirkjølen
beliggenhet og historikk

Skjerdingen, Skjerdingfjell, Imsdalen og Hirkjølen 
ligger i grenseområdene mellom Oppland og Hed-
mark. Men rent geografisk ligger det i Hedmark, 
men tilhører Ringebu kommune i Oppland. Denne 
tilhørigheten rent administrativt har vært en spore 
til strid i mer enn 700 år ! Naturen her er storslått, 
og er et yndet turmål for både fastboende og til-
reisende. Setrene på Skjerdingfjell benyttes av gård-
brukerne fra «bygda» Atna og Koppang, beliggende 
i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.

Striden om Hirkjølen har gjennom tidens løp 
medført seg en rekke rettssaker, utredninger og 
flere små og store tvister mellom de forskjellige 
aktørene. I mer moderne tid så ble saken påbegynt 
utredet i 1972, der man tok utgangspunktet i gren-
setrekkelsen fra 1734. Det såkalte Mjåland-utvalget 
ble nedsatt av Kongen i 1972, og de kom med sin 
innstilling overfor myndighetene. Men den egent-
lige striden begynte helt tilbake i året 1273 da Kong 
Magnus Lagabøter innkalte til et Riksmøte i Ber-
gen. Der ble det bestemt at daværende Opplandene 
skulle deles i to, slik at Østerdalen skulle skatte 
til Kongen, mens det øvrige av Opplandene skulle 

skatte til Hertug Håkon, senere Kong Håkon Mag-
nussøn. Dette nødvendiggjorde en grenseoppgang 
mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. 

Resultatet ble, ifølge et skinnbrev som av øster-
dølene ble lagt frem i forbindelse med det store 
grensekommisjonsarbeidet i 1728-34. Her var 
grensen ment å følge vannskillet, som var veldig 
naturlig både på den tiden og pr i dag. Grensen ble 
fastsatt av Kongelig reskript av 16. april 1734, og 
de tre setreneHelakseter, Storfjellseter og Skjerding-
fjellseter, som tilhørte storelvdølene, ble liggende 
på Ringebusiden av den nye fastsatte grensen. Og 
dermed var stridighetene i gang. Grensekommis-
jonen som holdt delingsforreningen i 1730 bestod 
av tre sorenskrivere, og det var en delt innstilling 
de kom med; to mot en. Etter at Mjåland-utvalget 
hadde lagt frem sin innstilling, kom saken opp 
for Regjering og Storting i 1976. Kong Olav V 
kom med sin innstilling over-for Stortinget den 3. 
desember 1976, og han anbefalte ingen endring av 
grensene på det tidspunktet. I det videre gjengis de 
formelle dokumentene for dette saksforholdet om 
Hirkjølens tilhørighet.
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Stor-Elvdal kommune                                                                                                  
15. september 1972.
Koppang

Hirkjølen Statsalmenning.

Deres brever av 24/7 og 15/8 er mottatt.
Kommunen har bedt meg om en utredning av 
de rettslige spørsmål som foreligger vedrørende 
Hirkjølen statsalmenning. Den administrative 
grensebehandling gjelder også Imsdalen. Imidlertid 
har jeg ikke hatt anledning til å forsta noen under 
søkelser hva Imsdalen angår. Jeg behandler derfor 
bare Hirkjølen statsalmenning.

I. Grensetrekkingen i 1734.

Som kjent er grensen fastsatt ved Christian 
VI’s kongelige faling av 16/4 – 1734. denne 
grensetrekkingen strekker seg helt fra Øier i syd 
til Sollia i nord. Om grensesaken kan jeg vise til 
utredning av G.Tank av 10/1 1924 med bilag trykt 
etter foranstaltning av Landbruksdepartementet. 
Jeg har tidligere sendt over dette trykte heftet.

Til denne grensetrekking skal jeg komme med 
noen få komentarer. 

Det er ingen tvil om at Hirkjølen også før 
1734 var statsalmenning. De bønder som opptok 
bruk i almenningen gjorde det i kraft av den 
almenningsrett de mente å ha, jfr. N.L. – 3 – 12 
-3. Tvisten som ble avgjort i 1734 gjeldt om 
almenningen tillå Ringebu eller Stor-Elvdal. Den 
kongelige befaling ga området til Ringebu. Det 
var en høyst ulykkelig avgjørelse i strid med 
realitetene. Den naturlige og riktige løsningen 
hadde sikkert vært at Hirkjølen tillå Stor-Elvdal. 
Selv om Hirkjølen da hadde vært ansett som en 
fellesalmenning for Ringebu og Stor-Elvdal, kunne 
nok meget av de tvister som idag pågår vært ungått.

Forholdet er at bønder fra Stor-Elvdal lenge før 
1734 hadde tatt ibruk og i hevstid jevnlig brukt 
den mest markante og fornemste almenningsretten, 
nemlig seterbeiting, jakt og fangst. I dom 18/11 
1937 av Norges høyesterett, som jeg kommer 
tilbake til, sier også førstvoterende på grunnlag av 
det historiske materialet følgende:

«Det er visstnok så, at mens de setrende på de 
tre Stor-Elvdalssetre må antas gjennom alle år fra 
forut for 1734 å ha utnyttet almenningen for sitt 
seterbehov og herunder i særlig vid utstrekning 
utnyttet og belagt almenningens beiteområder, så 
har på den annen sine Ringebyggene kun spredt og 

i ringe utstrekning hatt bruk innen Hirkjølen. En 
nærmere gjennomgåelse av sakens opplysninger i så 
henseende finner jeg ufornøden. Ringebu hverken 
har, eller har tatt noen setter i almenningen og vites 
ikke å ha hugget skogsvirke eller ved til eget bruk 
utover hva der kan være tatt til de meget få fe -, 
fiske –eller jaktbuer som de har hatt i almenningen, 
eller nær dennes grenser. Tømmer eller ved er ikke 
opplyst å være tatt hjem fra Hirkjølen til Ringebu, 
og den hugst av salgstømmer som Ringebyggene i 
1750- og 1760-årene måtte ha drevet i Hirkjølen, 
med eller uten behørig hjemmel, synes i intet 
tilfelle å ha foregått regelmessig eller å ha hatt 
noe større omfang. Heller ikke er det godtgjort, at 
Ringebu i større utstrekkning har utnyttet beitet i 
Hirkjølen. I virkeligheten blir da ikke synderlig av 
annen bruk enn flekning av never folk fra Ringebu 
eller vedkommende bygdelag i Ringebu har hatt 
i Hirkjølen. Og selv denne neverflekning er ikke 
godtgjort å ha foregått regelmessig eller å ha hatt 
noe betydelig omfang. Neverflekning fra Ringebu 
vites nu ikke å være foretatt på en rekke av år. Den 
av Ringebu utøvede bruk i Hirkjølen synes da å ha 
vært nokså spredd og tilfeldig.»

Denne uttalelssen, som de øvrige dommerne 
i Høyesterett ikke hadde noe å bemerke til, er 
meget illustrerende og utvilsomt meget riktig. Mens 
Hirkjølen gjennom århundrerer har vært ett meget 
vesentlig næringsgrunnlag for en rekke gardsbruk i 
Stor-Elvdal, har Hirkjølen ikke hatt noen betydning 
for Ringebu. Det er først etter at vegbygging ga 
Ringebu lettere adkomst, at interessen for utnytting 
er våknet.

Ved nevnte Høyesterettsdom av 18/11- 1937 
seiret imidlertid vanlig tradisjonelle juridiske 
konstruksjoner over livets realiteter og Høyesterett 
kom til følgende konklusjon som er rettskraftig 
dom og som man idag ikke kommer forbi:

Den kongelige befaling av 16/4- 1734 hadde 
ikke bare for øyet å fastsette jurisdiksjonsgrenser, 
men den tilsiktet også på endelig og bindene 
måte å trekke opp grensene for på den ene side 
Østerdalens, på den annen side Gudbrandsdalens 
rettigheter å områdene. Kongens avgjørelse 
hadde samme rettsvirkning som en dom. Trass i 
at bøndene fra Stor-Elvdal gjennom flere hundre 
år hadde vært så og si enerådende i Hirkjølen og 
nyttet områdets muligheter ved beite, jakt, hugst 

AVSKRIFT
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m.m., så var det Ringebu som etter befalingen av 
16/4- 1734 hadde den alminnelige almenningsrett.

Stor-Elvdals bønder var gitt seterrettigheter 
og Høyesterett sier at disse seterrettighetene som 
er hjemlet ved reskriptet må bli å oppfatte som 
særrettigheter, ikke som gjeldene almenningssetrer 
i alminnelig forstand. Dette er bygget på følgende 
pasuss i reskriptet av 16/4- 1734: «dog som 
Elvedalerne har tvende setre på vestre side av denne 
anførte delestrækning, nemlig Skierlingsfjeldsæter, 
Storfjeldsæter og Hellagsæter, saa kunde de 
fremdeles beholde samme med sine havner fri, 
ligesom XXXXX derved fulgt haver fra den tid, 
da de bleve innrettede.» Jeg skal komme tilbake til 
de rettslige spørsmål som Høyesterettsdommen av 
1937 omhandler og som den delvis løser og delvis 
ikke løser, men det kan være grunn til å se litt på 
bruken av Hirkjølen i de siste 200 år.

II. Bruken av Hirkjølen i kjent tid.

I foged Lyngs beskrivelse av Hirkjølens almenning 
6/8- 1800 fremgår det at skogen er «mådelig og 
ringe». Det er ingen uskuldsatte plasser, men en 
rydningsplass ved navn Hirkjølen. Denne plassen 
eies av Østerdøler. Fogden sier at plassen er kjøpt 
av Arne Helgesen Westgaard av Østerdalen og 
tilføyer: «for som Arne sier, hvilket er rimelig, 
da Pladsen ligger saa godt som i Østerdøhlenes 
Sæterhavning, at forekomme Fornærmelse paa og 
flere Østerdøhles Havnegange.»

Foged Lyng oppgir at der er 4 seter-områder:
1. Skalsæter hvor 6 oppsittere fra Sollia setrer
2. Skieringsfjeld med 5 oppsittere fra Østerdalen 
3. Storfjeld med 5
4. heilags med 3

Skalseter eller Skarseter som den nå heter, er 
antagelig opptatt fra Sollia i almenningen etter 1734. 
etter Foged Lyng skal den være opptatt ca. 1760. 

I år 1800 har det på de tre seterområdene 
som er nevnt i reskriptet av 1734 vært 13 gårder 
som utnyttet beitene. Senere har det funnet sted 
oppstykking av XXXXX gårdane, men de ankelte 
utskilte bruk har fått andel i seter-og beiteretten. 
Muligens er også helt nye bruk fra Stor-Elvdal 
kommet med. Av en oppstilling satt opp i 1934 på 
grunnlag av lensmannens innberettninger fremgår 
at i 1934 var det dette antall seterberettigede:

      
  Hellakseter                                   12
       Storfjellseter                                    6
       Skjærdingfjellseter                       13
                                                             31 setre

Senere er etter hva jeg har fått opplyst antallet 
steget til 38 seter-og beiteretter fra Stor-Elvdal i 
Hirkjølen statsalmenning. Dertil kommer Skarsetra 
fra Sollia. Av samme innberetninger framgår 
dyretallet fra Stor-Elvdal i Hirkjølen i 1845, 1866 
og 1932. jeg setter dette opp i tabellform:

Hellakseter.

1845 15 hester 134 storfe 136 sau 285 ialt 
1866 18   “ 103   “ 86  “ 207  “
1932 12   “ 74     “ 86  “

Storfjellseter.

1845  12 hester   93 storfe     88 sau      193 ialt 
1866  11     “      67     “      57   “       135  “
1932 17     “ 78    “  95  “

Skjærdingfjellseter.

1845 24 hester 198 storfe 202 sau 424 ialt 
1866 25   “ 160   “ 136   “ 321  “
1932 13   “ 112   “ 125   “

Som det framgår var dyretallet i Hirkjølen meget 
stort. På grunn av hard utnyttelse av beitene fastsatte 
setereierne selv et forbud mot beiting med sau, og 
det er grunnen til at det i 1932 ikke er oppført noe 
sauetall.

Av det foreliggende materialet ser man at 
Storelvdølene hadde utnyttet almenningen så godt. 
Gården Landet hadde også hingst med hoppefølge 
30-40 stykker, i tilleg til nevnte oppgaver. Denne 
hingstehavnen er også en stadfestet særrett for 
gården Landet. Bruk fra Hingebusiden fantes neppe 
- - i ett hvert fall ikke beitedyr. Jeg viser ellers til den 
uttalelsen i Høyesterettsdommen av 1937 som jeg 
har sitert foran. Det kan være grunn til å nevne at 
det mest utsatte tvistemålet i grenselandet mellom 
Østerdølene og Gudbrandsdølenes beiteutøvelse 
er Brettingsdalen, det vestligste beliggende dalføre 
i Hirkjølen. Det strekker seg opp nordvestover fra 
Storfjellseter. Her har driftebeiting (altså ikke seter- 
beiting) fra Ringebu støtt sammen med seterbeiting 
fra Storfjellseter.

Ved underrettsdom av 29/8- 1800 og 
overrettsdom av 11/1- 1802 ble det fastslått at 
beitingen fra Ringebu måtte holde seg øverst i dalen 
ovenfor en grense som ble trukket opp på ett kart 



18

tvert over dalen. Storfjellssetereierne måtte holde 
seg nedenfor denne linjen. I 1841 var det igjen strid 
om denne linjen. Det ble inngått forlik mellom 
partene om at linjen av 1802 skulle respekteres 
fullt ut. I 1882 var det igjen strid. Grensen var da 
blitt vardet opp med store steinrøyser og denne 
grensen ble uttrykkelig stadfestet på ny ved en 
herredsrettsdom av 8/6- 1885. Vardene står den 
dag i dag og er plassert litt nord for den offisielle 
grensen mellom Setningen og Hirkjølen, mellom 
Hirsjøhøgda og Breidskardet.

Det er altså ingen tvil om de seter-og 
beiterettigheter fra Stor-Elvdal har nyttet områdene 
og fått dom for at Ringebu ikke har adgang til å 
beite over grensen.

III. Administrasjonen av Hirkjølen 
statsalmenning før Høyesterettsdommen 
av 1937.

Bortsett fra den befatning som Statens 
fogder og senere skogforvaltere hadde med 
administrasjonen av Hirkjølen Statsalmenning, 
var det før 1893 ikke noe almennings-styre for 
Hirkjølen. Etter innhentede opplysninger bestemte 
Indredepartementet at fogden i søndre Østerdalen 
skulle sørge for opprettelse av almennings-styre 
etter skogloven av 22/6- 1863 §47.

Departementets vedtak om dette er gitt i brev av 
14/2- 1893 til amtmannen i hedmark og bygger på 
et det var de bruksberettigede fra Stor-Elvdal, det 
oppgis ialt 49 eiendommer, nemlig Vestgaard (27 
bruk), Neegaard (15 bruk) og Trønnesgaardene (7 
bruk) som i realiteten behersket hele almenningen. 

Etter dette ble opprettet et almennings-styre fra 
Stor-Elvdal. Dette styret administrerte almenningen 
fram til 1930-årene. Styret fastsatte bruksregler og 
gjennomførte bl.a. forbud mot beite med sau fordi 
beitene var overbelastet.

Ved den sak som Ringebu herredstyre og 
Ringebu fjellstyre reiste og som ble endelig 
avgjort ved Høyestretts dom av 18/11- 1937, 
fikk imidlertid Ringebu i første instans, dvs. ved 
herredstettens dom av 4/10- 1932 medhold i at de 
bruksberettigede fra Stor-Elvdal ikke hadde rett til 
å avgi stemme ved valg av almenningsstyre og var 
heller ikke selv valgbare som medlemmer av dette 
styret. Dette førte altså til at Stor-Elvdal mistet sitt 
eget styre for almenningen. Herredsretten bygger 
sin avgjørelse på en fortolkning av skogloven 
av 12/10- 1857 og senere lov av 3/8- 1897. Den 
sistnevnte loven begrenset stemmerett og valgbarhet 
til dem som hadde hugstrett til gårdsbehov. I 
og med at retten fant at de ikke inn under lovens 

bestemmelse. Høyesterett tok ikke standpunkt i 
dette spørsmål. Mellom herredsrettsdommen og 
Høyesterettsdommen var det kommet en ny lov av 
10/7- 1936 om valg av styre for bygdealmenning 
og for statsalmenningæ Etter loven skal tvist 
om valgbarhet i første omgang avgjøres av 
departementet, jfr. lovens § 6.Høyesterett fant 
at dom stolene ikke kunne ta stadpunkt før 
framgangsmåten i § 6 var fulgt.

Forholdet er da at det ikke ved domstolene er 
avgjort noe om bruksberettigede fra Stor-Elvdal 
kan være med i et almennings-styre. Herredsrettens 
dom har bare gyldighet fram til loven av 1936, men 
ikke for tiden etter denne loven ble gitt. Jeg har 
ikke kjennskap til om spørsmålet om stemmerett 
og valgbarhet er blitt forelagt for departementet. 
Forholdet er vel at almennings-styret i Ringebu etter 
1937 uten videre har overtatt all myndighet hva 
skogbruket angår, og Ringebu fjellstyre har overtatt 
hele styret hva beite m.v. angår.

For Høyesterett var også oppe spørsmålet om 
det kunne etableres et forsterket fjellstyre etter 
fjellovens § 4 tredje ledd. Men Høyesterett fant at 
dette spørsmål var undergitt kongens diskresjonære 
avgjørelse og derfor måtte avvises fra domstolene. 
I domskonklusjonens pkt.6 ble også krav om 
forsterket fjellstyre avvist.

IV. Rettighetene i Hirkjølen 
statsalmenning.

I. Matrikulering.
Etter det kgl.reskript av 1734 ligger Hirkjølen 
stasalmenning i Ringebu. Imidlertid skal det etter 
lov om den nye matrikkel av 17/8- 1818 og lov om 
revisjon av matrikkelen av 6/6- 1863 tas hensyn 
til alle de herligheter som tilligger en eiendom av 
jordvei, skog, seter og havneganger. Ved den nye 
matrikkuleringen etter loven av 1818 og 1863 
er sikkert de eiendommene som hadde setrer i 
Hirkjølen skyldlagt for sine rettigheter der. På 
den annen side hadde ingen eiendom i Ringebu 
noen reell rettighet eller herlighet i Hirkjølen 
og kunne følgelig ikke belastes noen skyld for 
disse områdene. Grensetrekningen ved det kgl. 
reskript av 16/4- 1734 kommer ved dette også i 
et tragikomisk lys. Det var nemlig ett tungveiende 
hensyn for Kongen til å henregne Hirkjølen til 
Ringebu at Østerdølene bare betalte halv skyld for 
sine gårder, mens Gudbrandsdølene måtte betale 
full skyld. I reskriptet står det: «men derved endog 
skal være at observere, at om det skal lægges til 
østerdalen, vores casse da derved tabte, siden 
Østerdalerne ikkun betaler halv skat af deres 
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gaarders skyld og eiendeele.» Det synes å ha vært 
en tvist om matrikuleringen av Hirkjølengårdene 
en gang i 1920-årene. I hvert fall foreligger det 
ett brev av 1/1- 1925 fra Søren Hirkjølen til 
Finansdepartementet hvor han protesterer meget 
kraftig mot at Hirkjølens matrikkel skulle henføres 
til Ringebu. Han sier i brevet at det ville være 
ensbetydende med å legge gården øde for alle tider, 
for en mer unaturlig forbindelse kan vel neppe 
tenkes. 

Når det gjelder matrikulering ellers i Hirkjølen 
statsalmenning kan nebnes at Kirkedepartementet i 
1903 solgte den seteren i Hirkjølen som tillå Stor-
Elvdal prestegård. Seteren ligger på storfjellet. 
Seteren ble særskilt skyldsatt 18/9- 1902 og har 
fått gnr.13bnr.30 i Stor-Elndal. Den har igad ingen 
tilknytning til noe bruk i Stor-Elvdal.

II.  De enkelte rettigheter.

Inntil Høyesteretts dom i 1937 synes det å herske 
stor uklarhet om rettighetenes rettslige karakter. 
Det var klart at Hirkjølen var statsalmenning, 
og lå i Ringebu. Det var lie klart at alt beite ble 
utnyttet av setereierene fra Stor-Elvdal. Disse drev 
også jakten, tok tømmer og ved til setrene og en 
kan si de behersket Hirkjølen helt og holdent. Fra 
1893 hadde Stor-Elvdal almenningsstyret og rådde 
seg selv. Det var derfor helt naturlig at setereierne 
regnet med at de hadde full almenningsrett i 
Hirkjølen statsalmenning Høyesterettsdommen 
av 1937 slår imidlertid fast følgende som er 
rettskraftig avgjort:

1. Ringebu eller vedkommende bygdelag i 
Ringebu er almenningsberettiget i Hirkjølen. 
Hvilket bygdelag i Ringebu som har 
almenningsretten er meg bekjent ikke avklaret.
2. Setereierne på Skjæringfjell, Storfjell og 
Hellak har ikke alkenninsrett, men bruksrett 
(særrett) for setrenes normale behov til ved og 
tømmer og beite for besetning som vinterfores 
på gårdene. 
3. Gården Hirkjølen har full almenningsrett i 
Hirkjølen.
4. Det lovlig valgte fjellstyre og/eller 
almenningsstyre må samtykke i:
a) oppdeling av setre hvis det ;ker 
vedforbruket eller beitebelegget i almenningen.
b) inntak av fremmede dyr (med 
fremmede dyr menes dyr som eies av noen 
som ikke har seterrett).

I og med at eierne fra Stor-Elvdal ikke er almen-
ningsberettiget kan Ringebu hevde at de ikke har 
jakrett eller fiskerett i almenningen trass i at denne 

bruksutøvelse har vært foretatt i mere enn 200 år. 
Spørsmålet er ikke blitt satt på spissen og er heller 
ikke blitt løst.

Større interesse knytter det seg til beiteretten. 
Den har i all kjent tid vært helt eksklusiv for Stor-
Elvdals side. Ringebu hevder dog nå at beite fra 
Stor-Elvdal bare kan utøves som ledd i det gamle 
tradisjonelle seterbruk og ikke omlegges til moderne 
beiteutøvelse – driftebeiting-sauebeiting- fellesseter 
m.v. Fra setereierne hevdes at de har en beiterett 
som kan og må utnyttes på den måten som tidens 
driftsforhold tilsier og at de derfor har full rett til 
å nyttig gjøre seg sine gamle beitestrekninger med 
sauedrifter eller annen husdyrbeiting.

Ved enstemmig dom, sorenskriveren med 2 
domsmenn, av Sør-Gudbrandsdal herredsrett 
17/8- 1971 har setereierne fått fullt medhold. Jeg 
går ut fra at kommunen har utskrift av dommen. 
Retten gir eierne på Storfjellseter fullt medhold 
i at de kan legge om beitebruken sin. Retten har 
også gitt Landet gård medhold i at det kan beites 
med leiedyr tilsvarende hva som ble beitet tidligere 
av hingstefølge. Videre fastslår retten at Ringebu 
fjellstyre ikke har adgang til å tillate andre å 
komme inn med beitedyr i strekningene uten 
samtykke av eierne av Storfjellseter. 

Herredsrettsdommen som er meget velbegrunnet 
er etter min oppfatning helt riktig. Det sentrale i en 
seterrett er jo nettopp utøving av beiterett. Denne 
beiteretten har hittli vært nyttet slik at ingen fra 
Ringebu har beitet med ett eneste dyr i Hirkjølen. 
Beitingen har vært og må fortsatt være et viktig 
næringsgrunnlag for brukene i Stor-Elvdal. Det 
skjer ingen urett mot Ringebu om denne beitingen 
fortsetter i andre former på setrenes gamle 
beiteområder, som i utstrekning er hele Hirkjølen 
Statsalmenning.

I denne forbindelse kan nevnes at staten i 
Hirkjølen har satt bort ganske mange hyttetomter. 
Tidligere har staten selv innkassert hele tomteleien, 
men har i de senere år delt denne inntekten med 
fjellstyrene i almenningen. Dette er begrunnet i at 
tomtene griper inn i bygdefolkets almenningsretter, 
spesielt i beiteretten. I Hirkjølen burde defor 
50% av tomteleien ha tilfalt setereierne. Siden 
staten alltid har hevdet selv å kunne innkassere 
tomteleien, kan det nok være tvil om fjellstyrene 
eller de beiterettigede har krav på denne leien. 
For Hirkjølen er da ordningen etter tilbud fra 
Direktoratet for Statens skoger i brev av 14/3- 1966 
til Hirkjølen seterlag ved h.r.adv. Einar Løohen blitt 
den at 25% av tomtefesteavgiftene skal avsettes til 
fordel for Hirkjølen seterlag. Jeg kjenner ikke til 
om noen av disse midler er blitt frigitt. Direktoratet 
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og fjellstyret i Ringebu betrakter disse 25% som en 
erstatning inngrep i setrenes beiteområder.

Etter høyesteretts dom av 1937 er setereiernes 
beiterett en særrett, ingen almenningsrett. Det 
innebærer at beiteretten ikke kan administreres 
etter fjellovens regler. 

Fjelloven gjelder i det hele tatt ikke for 
beiteretten i Hirkjølen. Fjellovens § 48 sier også 
uttrykkelig: forsåvidt der ifølge særlig adkomst 
tilkommer nogen særrettigheter til noen av de i 
loven omhandlede herligheter i statens almenning, 
berøres de ikke av denne lov.

Beiteretten i Hirkjølen kommer da såvidt jeg kan 
se i nøyaktig samme stilling som beiterett i en privat 
eiendom. Setereierne i Hirkjølen er eiere av graset. 
Dette begrenser i sterk utstrekning fjellstyrets 
myndighetsområde, hvilket vel Ringebu fjellstyre 
ikke er fullt klar over.

V. Forholdet mellom Ringebu og Stor-
Elvdal.

Hva enten Hirkjølen statsalmenning ligger i 
Ringebu eller innenfor Stor-Elvdals administrative 
grenser, blir de private rettsforholdene de samme. 
I og med at Høyesterett i dommen av 1937 har 
lagt til grunn at det kgl.reskript av 1734 avgjør 
både kommunegrensen og rettighetene i Hirkjølen, 
vil altså rettighetsforholdet bli det samme om 
Hirkjølen blir overført til Stor-Elvdal.

Når det gjelder administrasjonen av rettighetene 
i Hirkjølen, har Ringebu både et almenningsstyre 
og et fjellstyre. Almenningsstyret administrerer 
skogen, mens fjellstyret skal administrere de øvrige 
rettigheter i almenningen. I begge disse styrer er 
setereierne holdt utenfor, og begge styrene utøver 
et «fremmedvelde» over setereierne som de naturlig 
nok finner ganske utholdelig. 

Etter min oppfatning blir det aldri fred og 
slutt på tvister i Hirkjølen om det ikke blir en 
administrasjon hvor også Stor-Elvdal kommer 
inn. For fjellstyret i Ringebu er også forholdet at 
det ingen myndighet har over setereierne sålenge 
disse utnytter sine rettigheter i samsvar med 
Høyesterettsdommen av 1937. 

Almenningsstyret skal velges etter lov av 10/7- 
1936 nr.4 blant de i almenningen bruksberettigede. 
Jeg viser til loven. Etter min oppfatning burde 
spørsmålet om setereierne har krav på å bli 
med i valget av almenningsstyre forelegges for 
departementet ved en klage, se lovens § 6. Dette 
måtte da tas opp ved neste valgav styre gjennom 
lensmannen i Ringebu, jfr. lovens §4. Setereierne 
måtte sette fram krav om å bli med i manntallet 

over stemmeberettigede i almenningen. Hvis de 
i almenningen berettigede eiendommer hører til 
forskjellige kommuner, skal departementet fastsette 
det samlede antatt styremedlemmer. Selv om 
herredsrett tsdommen av 1932 bare har gyldighet 
fram til den nye loven av 1936, og Høyesterett ikke 
tok noe standpunkt, har jeg desverre mine sterke 
tvil om departementet vil anse setereierne som 
valgbare til almenningsstyre.

Fjellstyret skal etter fjellovens §3 velges av 
kommunestyret i den kommune hvor almenningen 
ligger. Hvis den bygd som har almenningsretten 
ligger i en annen kommune enn hvor almenningen 
ligger, kan kongen bestemme at det skal opprettes 
et såkalt forsterket fjellstyre, og at dette skal velges 
av et fellesstyre bestående av kommunestyrenes 
representanter i like antall, se lovens § 4 siste ledd. 
Hvorvidt vilkårene for slikt forsterket fjellstyreher 
er tilstede kan være tvilsomt. 

Spørsmålet bør forelegges for departementet. 
I og med at almenningen ikke ligger i Stor-Elvdal, 
og i og med at de bruksberettigede fra Stor-Elvdal 
ikke har almenningsrett, vil antagelig Ringebu å 
medhold i at Stor-Elvdal ikke har krav på forsterket 
fjellstyre og at bruksberettigede fra Stor-Elvdal 
heller ikke har krav på å bli valgt inn i fjellstyre, da 
dette skal avgjøres av kongen.

I loven heter det at minst 2 medlemmer og disse 
varamenn må være jordbrukere som har beiterett i 
almenningen. De eneste som såvidt jeg kan se har 
beiterett i almenningen i kraft av sin almenningsrett 
er eierne av de to Hirkjølenbrukene. I Høyesteretts 
domskonklusjon pkt.4 heter det: «Søren Hirkjølen 
og Lauritz Tryli er for sine gårder Hirkjølen 
almenningsberettiget I Hirkjølen statsalmenning». 
Såvidt jeg forstår har disse to gårdene beitet i 
almenningen og har beiterett. Bortsett fra eierne 
av Hirkjølengårdene skulle det altså ikke eksisterer 
personer som kan oppfylle vilkårene til å ha 
beiterett i almenningen. Det er derfor tvilsomt om 
Ringebu har et lovlig fjellstyre for Hirkjølen 
statsalmenning.

Spørsmålet er så om de beiteberettigede 
setereierne fra Stor-Elvdal kan kreve å komme 
med i fjellstyre. Dette kan de neppe, i ett hvert fall 
ikke uten at dettopprettes ett forsterket fjellstyre 
etter lovens § 4 siste ledd, og for å få det til, må 
almenningen overføres til Stor-Elvdal. 

Forøvrig vil jeg nevne at fjelloven nå er 
under revisjon. Det burde kanskje tas opp med 
departementet spørsmålom å få inn en ny regel 
som ga adgang til representasjon i fjellstyret også 
for dem som ikke har almenningsrett men aærett i 
almenningen.
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VI. Overføring av Hirkjølen 
statsalmenning til Stor-Elvdal. 

Hirkjølen ligger naturlig til Stor-Elvdal. Det er 
også denne kommunens personer som i all kjent 
tid har nyttet ut Hirkjølen. Ved ytterliggere 
bebygelse i Hirkjølen er det naturlig at Stor-
Elvdal får administrere dette ved regulering etter 
bygningsloven og andre lover som i den forbindelse 
kommer inn.

Bortsett fra hva jeg har nevnt om 
matrikuleringen, er det helt nødvendig at Stor-
Elvdal kommune og de bruksberettigede får 
en hånd med i styret av Hirkjølen. Idag er 
de bruksberettigede satt helt utenfor ennver 
administrasjon. De har ingen annen utveg enn å 
gå til domstolene. Administrativt er de prisgitt 
Ringebu som bare ser på sin bygds interesser. Det 
er meget urettferdig overfor dem som i virkeligheten 
sitter med de altoverskyggende interesser i 
almenningen. De blir overrasket av hyttebebyggelse, 
hugst til skade for deres rettigheter, og fremmede 
dyr som dukker opp på deres setervoller med 
tillatelse fra Ringebu fjellstyre: Denne vilkårlighet 
kan og bør ikke fortsette.

Hvis reglene om administrasjonen i fjelloven 
og skogloven ikke endres, vil de bruksberettigede 
bli holdt utenfor alt, dersom Hirkjølen fortsatt 
skal ligge i Ringebu. Blir Hirkjølen overført til 
Stor-Elvdal, kan kommunen velge et fjellstyre for 
almenningen. Ringebu får i så tilfelle antagelig krav 
på at det skal opprettes et forsterket fjellstyre. Da 
får man i et hvert fall et fellesstyre som kanskje kan 
forvalte herlighetens på en måte som ikke ensidig 
tilgodeXXXX Ringebu‘s interesser.

Setereierne sitter med beiteretten og den 
fundamentale økonomiske interesse i Hirkjølen. De 
kan dyrke opp større områder for grasproduksjon. 
De har den letteste adkomsten til områdene og de 
har i kraft av sine tradisjoner i området de beste 
forutsetninger får å utnytte det.

Skal det bli ro og rasjonell utnyttelse av 
området i framtiden, bør det etter min oppfatning 
overføres til Stor-Elvdal. Videre burde gjennomføres 
en overføring av Ringebu‘s almenningsrett 
slik at Ringebu helt ble utløst fra Hirkjølen og 
alle rettighetene ble overført til Stor-Elvdal. 
Hirkjølen kunne fortsatt være statsalmenning, 
men med Stor-Elvdal som den virkelige bærer av 
almenningsrettighetene. En slik løsning kunne 
eliminere den bitre striden mellom bygdene, og 
staten måtte være interessert i å bidra til det. 
Ringebu måtte for sine rettigheter få erstatning på 
en eller annen måte. Avslår Ringebu eb slik løsning, 
måtte en ta opp med Landbruksdepartementet 
spørsmålet om ekspropriasjon. Jeg kommer ikke 
nærmere inn på spørsmålet om vi idag har lovregler 
som gir hjemmel for slik ekspropriasjon. 

Denne utredningen er blitt lang. Den omhandler 
heller ikke bare juridiske problemer. Grunnen er at 
kommunen har bedt om mest mulig fyldestgjørende 
behandling. Dertil kommer at det historiske 
bakgrunnstoffet er viktig også for vurderingen. 
Dersom kommunen skulle ønske en mere inngående 
utredningav de mere spesifikke juridiske problemer, 
kan vi komme tilbake til dette. Jeg går ut fra at min 
behandling foreløpig er tilstrekkelig.

Vanskeligheten med Hirkjølen er kort og 
godt at bruksrettighetsforholdet er uvanlig for 
en almenning. Meg bekjent forekommer det ikke 
andre steder at særrettigheter i så vid utstrekning 
behersker det vesentligste av en statsalmennings 
bruksverdi. Det eksisterende regelverk for adm-
inistrasjon av statsalmenningen er ikke bygget opp 
med slike forhold for øyet, og passer dårlig for en 
forsvarlig forvaltning, spesiellt når almenningen 
også ligger i en annen bygd. Adskillig bedre ville det 
bli om Hirkjølen ble overført til Stor-Elvdal, men 
best måtte det være om Ringebu‘s rettigheter ble 
helt utløst.

 Høyesterettsadvokatene

Bjørn Dalan og Frithjof B.Sigmond 
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Ved brev av 17. januar 1972 oppnevnte Kommu-
nal- og Arbeids- departementet med hjemmel i § 2 
i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal 
inndeling et utvalg til å utrede spørsmålet om den 
framtidige kommunale tilknytting for Hirkjølens 
statsallmenning og Imsdalen fjellgrend. 

Som utvalgets medlemmer ble oppnevnt:
1. Rådmann Finn Mjaaland, Nøtterøy,   
 formann.
2. Ordfører i Eidsberg kommune, 
3. Gårdbruker Johan Volden. 
4. Ordfører i Aurskog – Holand kommune,   
         jordbruker og tiltakssjef Olaf Morgelien.

Bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget er brev av 
30. januar 1971 fra Hirkjølen seterlag til departe-
mentet, hvor spørsmålet om overføring av statsall-
menningen til Stor-Elvdal kommune ble reist. 4 og 

5. oktober 1971 holdt representanter fra depar-
tementet møte om saken på Skjæringsfjell hotell, 
og likeledes befaring av allmenningen. Tilstede på 
møtet var bl.a. fylkesmennene og ordførerne i de 
berørte fylker og kommuner.

Kommunal- og Arbeidsdepartementet uttaler i 
sitt brev av 17. januar 1972 bl.a.:

«Departementets representanter fikk under 
motet og befaringen inntrykk av at det dreier sego 
m et noe vanskelig inndelingsspørsmål, og at mot-
setningsforholdet mellom østerdølenes særrettighet-
er som setereiere og gudbrandsdølenes allmenning-
srett er relativt sterk. Behandlingen av saken antas 
derfor å kreve et forholdsvis omfattende forarbeid 
men innsamling av nødvendig materiale bl.a. fra 
foreliggende rettsavgjørelser og eventuelt andre 
dokumenter angående allmenningen. 

Det forutsettes ellers innhentet opplysninger fra 
andre etater som saken vedkommer, f.eks. Land-

INNSTILLING
OM REGULERING AV KOMMUNEGRENSEN STOR-ELVDAL / RINGEBU

FYLKEGRENSEN HEDMARK – OPPLAND
HIRKJØLEN STATSALLMENNING

IMSDALNDEN FJELLGREND

KOMMUNEGRENSEN STOR-ELVDAL/RINGEBU.
FYLKEGRENSEN HEDMARK/OPPLAND.

HIRKJØLEN STATSALLMENNING. IMSDALEN FJELLGREND.



23

bruksdepartementet, herunder Direktoratet for Stat-
ens skoger.

Befaringen omfattet også Imsdalen. Det forelig-
ger i dag ingen skriftlig søknad fra oppsitterne der 
om overføring til Stor-Elvdal, men en representant 
for grenden som var tilstede på møtet, gav uttrykk 
for at de fastboende i Imsdalen alltid hadde følt 
seg mest knyttet til Stor-Elvdal. I samband med 
inndelingsspørsmålet for Hirkjølen bør derfor også 
forholdet til Imsdalen nærmere undersøkes og 
vurderes.»

Utvalget har tilskrevet kommunene Ringebu og 
Stor-Elvdal med anmodning om å få tilsendt opplys-
ninger som kunne få betydning for saken.

Ringebu kommunestyre oppnevnte et utvalg på 
5 medlemmer som kontaktorgan og dette har sam-
let inn de anmodede oppgaver.

I Stor-Elvdal kommune ble oppgaver og opplys-
ninger innsamlet av de forskjellige instanser i kom-
munen.

Det er fra kommunene innlevert en betydelig 
mengde dokumenter som er vedlagt denne utred-
ning. Fra Sør-Gudbrandsdal herredsrett har utval-
get fått utlånt til gjennomsyn samtlige dokumenter 
i høyesterettssak av 18.november 1937: Ringebu 
herredsstyre og fjellstyre mot Stor-Elvdal herreds-
styre, Hirkjølen allmenningsstyre, Thore Myr-
vang og 22 andre bruksberettigede. I høyesterett 
opprådte daværende Sollia herred som hjelpeinter-
venient for Stor-Elvdal m.fl. Utskrift av Sør-Gud-
brandsdals herredsrettsdom av 4. oktober 1932 og 
høyesterettsdom av 18. november 1937 er vedlagt 
utredningen.

Direktoratet for statens skoger har i brev av 18. 
april 1972 oversendt en del dokumenter til utval-
get, bl.a. aktstykker av G. Tank, trykt i 1924, M.S. 
Lyngs beskrivelser over allmenningene i Gudbrands-
dalen utgitt i 1923 og innberetning fra Gudbrands-
dals-kommisjonen trykt 1884. Direktoratet uttaler 
videre:

«En presiserer at en endring i de administra-
tive inndelingsgrenser ikke foranlediger endring i 
bestående bruksforhold i statsallmenningene, og en 
har derfor ikke oversikt over hvilke administrative 
komplikasjoner en overføring av Hirkjølen stat-
sallmenning og Imsdalen fjellgrend vil medføre – i 
relasjon til bruksrettighetene.

Under ingen omstendighet må derfor en over-
føring skje før dette spørsmål er klarlagt.»

Utvalget har to ganger vært på befaring I områ-
det og holdt møter med representanter fra kom-
munene m.fl. Første gang var i tiden 25. – 28. juni 
1972. Den 26. juni ble det holdt møte med repre-

sentanter fra Ringebu kommune, Oppland fylke, 
fjellstyret, allmenningsstyret m.fl., ialt 20 personer. 
Den 27. juni ble det holdt møte med representanter 
fra Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke, setereiere 
m.fl., ialt 16 personer. 

På begge møter ble det grundig orientert om for-
holdene i de omhandlede områder.

Utvalget var videre i området i tiden 18. – 20. 
august 1972. Det ble da holdt møte med 3 repre-
sentanter fra hver kommune samtidig som befar-
ing med kjentmenn ble foretatt. Under møtet ble 
det også fra utvalgets side antydet muligheter for 
å komme fram til en minnelig ordning. Motsetnin-
gene mellom de to kommuner når det gjelder de 
nevnte områder, er imidlertid så store at mulighet-
ene for en frivillig ordning ikke vil kunne føre fram. 

Ringebu kommune hevdet at den ville beholde sine 
areal. De nevnte områder utgjør en betydelig del av 
Ringebus samlede areal. Det ble vist til reskript av 
1734 og høyesterettsdommen av 1937 som fastslo 
at Hirkjølen tilhørte Ringebu som har allmenning-
srettighetene, de er altomfattende, uforgjengelig og 
ikke begrenset på noen måte. Det ble videre vist til 
de verdier som i tidens løp er nedlagt i veianlegg. 

Stor-Elvdal kommune hebdet at den aldri har 
godkjent de grenser som er. Fra gammelt av har 
Hirkjølen tilhørt Stor-Elvdal og Østerdalen. Områ-
det har sin naturlige tilknytning hit, både kom-
munikasjonsmessig, administrativt og faktisk. 
Områdene ligger øst  for vannskillet med avløp 
mot Stor-Elvdal, og det er naturlig at utnyttingen 
av disse naturherligheter skjer fra Stor-Elvdal. Det 
er Stor-Elvdøler som har seterrettighetene som er 
en særrett, og når disse utnyttes, blir det lite igjen 
til Ringebu. Det er rike beiteområder her som må 
nyttes på en rasjonell måte, og hytteutbygging bør 
stoppes.

Utvalget vil bemerke:
De omhandlede områder, Hirkjølen statsallmenning 
og Imsdalen setergrend, ligger i Ringebu kommune 
og Oppland fylke.

Områdene grenser mot øst til Stor-Elvdal 
kommune og Hedmark fylke, de ligger østenfor 
vannskillet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen 
slik at avløp herfra skjer til Glomma.

I århundrer har det vært stor uenighet mellom 
Gudbrandsdøler og Østerdøler om disse områder, 
spesielt da Hirkjølen og rettighetene her. Dette har i 
tidens løp ført til et utall av prosesser. 

Hirkjølen statsallmenning.
Ifølge oppgave fra Ringebu kommune er allmennin-
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gen på ca. 95. 000 da. med en årlig tilvekst på ca. 
1. 000 m3. I St.meld. nr. 10 for 1953 er det oppgitt 
følgende areal:

Barskog             1750 hektar, 50% furu, 50% gran.
Lauvskog             800     “
Uproduktivt         950     “  
Over tregrensen 4500     “
Sum                   8000 hektar

Høyde over havet 710 – 1060 m. hira elv renner 
gjennom allmenningen. Pr. 1/1-1972 var det 23 fast-
boende her, hvorav 1 over 70 år og ingen skolep-
liktige barn. De fleste fasboende er knyttet til de 
to turiststedene i allmenningen. Det er 38 setrer 
her, hvorav 12 ikke lenger har noen tilknytning til 
jordbruk, 102 hytter, 1 gårdsbruk, 1 turisthotell 
(Skjæringsfjell) og 1 kafe.

For inntektsåret 1970 var det 9 innenbygds skat-
tytere, 101 utenbygds, samlet formue kr. 970. 000,- 
, inntekt kr. 124. 000,- og utlignet kommuneskatt 
kr. 26. 212,-.

Avstanden fra dalbunnen i Stor-Elvdal til all-
menningens nordgrense (Hirsjøen) er 8 km, mens 
avstanden fra sydgrensen til dalbunnen i Ringe-
bu er 23 km. Det fører bilvei fra Stor-Elvdal over 
Hirkjølen og Ringebu Østfjell statsallmenninger 
ned til Ringebu, men på vintertid blir denne vei 
kun holdt åpen fra Stor-Elvdal til Storfjellseter 
som ligger i Hirkjølen. Herfra går også vei ned til 
Imsdalen. Fra Hirkjølen går også Vinjeveien over 
Helakseter ned til Stor-Elvdal.  Fra gammel tid har 
det vært stor uenighet mellom Gudbrandsdøler og 
Østerdøler om denne allmenning. Den 26. okto-
ber 1728 innsendte Joen Nielsen Homelnæsse og 
Anders Nielsen Wæstgaard på egne og på vegne 
av samtlige vedkommende bønder av Aamot og 
Store Elvdalens sogner et andragende til stifts-
befalingsmannen. De nevner først at de «har av 
ældgammel tid havt udrastet for vores gaarder 
til fjelds I vester til visse rådelesteder imot endel 
sogner på Hedemarken og Gudbrandsdalens 
fogderier, over hvilke delemerker os på nogen tide 
r skeet stor indpass og fornærmelse og de ber om 
at vedkommende fogder og sorenskrivere befaler 
området med de anklagede delemerkesteder for 
derefter at indrette for os rektige delemerkesteder 
slik de var fra gammel tid.»

Stiftsbefalingsmannen sendte andragendet til 
Statholderen som videresendte det til Kongen. Ved 
kongelig befaling av 14. januar 1729 ble «de 3 
sorensskrivere udi Gudbandsdalen, Hedemarken 
og Østerdalen, navnelig Mogens Winsnes, Hierony-
mus Jensen og Hans Winsnes» beordret til å søke 

at «enten udi mindelighet forene almuerne udi deres 
tvistigheter eller om de ikke kan forenes, da at s‘tte 
skiel og dele imellom dem.»

I henhold til dette holdt sorenskriverne i 1730 
en delingsforretning etter forutg[ende gransking 
av åstedene forbundet med avhørelse av vitner, 
parters prosedyre og dokumentframleggelse. Det 
ble ikke oppnådd enighet om hvor grensen skulle 
gå. Når det gjelder grensen fra Lyngkampen og 
nordover, foreslo flertallet at grensen skulle gå over 
fjellet Skarven, Imsoskampen og Famphøidene til 
Hirsjøen og videre over fjellet Graavola til Storbek-
ken. Mindretallet Hans Winsnes ville føre grensen 
fra Lyngkampen over Kviknappen og Klebberkak-
ken til Breiskaret i Storfjellet. Med den av flertallet 
foreslåtte grenselinje ble Hirkjølen statsallmenning 
liggende i Ringebu. Til sin fastsettelse av grensen 
knyttet flertallet slik reservasjon:

«Dog som elvedølerne har trende setere på 
vestre siide af denne anførdte deelestrechning, nem-
lig: Schierlingsfjeld-setter, Storfield-setter og Hellag-
setter, saa kunde de beholde samme setterer med 
sine hauvner fri, ligesom derved har fult, fra dend 
tiid, de bleve indrettede.»

I samsvar med innstilling fra stifsbefalingsman-
nen og statholderen godkjente Kongen ved reskript 
av 16. april 1734 kommisjonens flertallsforslag med 
den siterte reservasjon. I samsvar med reskriptet 
foretok de samme sorenskrivere merkegangsfor-
retning i 1736.  Etter dette reskript har det vært et 
stort antall rettsavgjørelser angående rettighetene i 
Hirkjølen. Ved en overskjønnsforretning av 21/6-
1875 angående bruksretten i Hirkjølen falt det 
slik kjennelse: «Da det ikke kan ansees bevist at 
gaardene i Storelvdal har nogen bruksrett i allmen-
ningen, eragtes at det kun er sætrenes bruksrett der 
blir at lægge til grund for overskjønnet.»

Ved dom av 30/11-1887 (Rt. 1888 s. 337 fl.) 
avgjorde høyesterett tvist om hingsterett i Hirkjølen 
i sak mellom Ingvald Andersen Landet og endel 
Ringebugårdbrukere. I 1917 kom dette spørsmål 
på en måte fram for høyesterett påny, jfr. Rt. 1917 
s. 757. Det synes etter dommen fullt på det rene at 
Landet har en visstnok også meget betydelig særrett 
i allmenningen. Det kan videre bmerkes at Gud-
brandsdalskommisjonen uttaler i sin innberetning at 
bruksretten i Hirkjølen tilkommer:

a) samtlige gaarder i den saakaldte Vækkums-
Fjerding (saavel i nordre som søndre) i Ringebu 
Heredsogn,
b) de Gaarde, til hvilke de i Allmenningen 

liggende Sætre høre, for disse sine Sætre, og
c) de tvende fornævnte inden Allmenningen 
liggende skyldlagte Brug Hirkjølen.
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Ved kgl. res. av 16/11-1861 ble det opprettet eget 
prestegjeld av det til Ringebu hørende Solliens 
anneks samt noen gårder av Dovre, Tønset og 
Aamot prestegjeld. Ved kgl. res. av 15/8-1863 ble 
prestegjeldet et eget herred. Ved kgl. res. av 7/12-
1867 ble det overført Nord Østerdalens presti. Sol-
lia lå på østsiden av Fjellkjeden mellom Gudbrands-
dalen og Østerdalen og etter naturforholdene sog-
net det til Østerdalen. Ved lov av 17/5-1890 nr. 3 
ble herredet fra 1/1-1891 overført fra Oppland til 
hedemark fylke. Ved kgl. res. av 20/10-1898 ble 
eiendommen Fiskevolden gnr. 40, bnr. 3, skyld 3 
øre overført fra Ringebu til Sollia. I forbindelse med 
den alminnelige revisjon av kommuneinndelingen i 
1950-årene ble Stor-Elvdal og Sollia slått sammen 
til en kommune, nemlig Stor-Elvdal.

I skattåret 1919/20 ble eieren av en liten gård, 
Hirkjølen (Hirsjøen) 1 i Sollia, beskattet av både 
Sollia og Ringebu. Eiendommen lå i Hirkjølen stat-
sallmenning. Ringebu anla sak og Sollia gav seg og 
mente at Ringebu også i administrativ henseende 
burde overta disse eiendommer. Stor-Elvdal 
herredstyre tok da opp spørsmålet om revisjon av 
grensene.

5. februar 1929 tok Ringebu herredstyre og Ringe-
bu fjellstyre ut stevning mot Stor-Elvdal herredstyre, 
Hirkjølen Allmenningsstyre m.fl., og dette resulterte 
i en meget omfattende rettssak med vidtgående 
dokumentasjoner, bevisopptak m.m. Sør-Gud-
brandsdal herredsrett avsa dom 4. oktober 1932. 
Denne dom ble påanket til høyesterett som den 18. 
november 1937 avsa dom hvor det bl.a. framgår:

1. Ringebu eller vedkommende bygdelag i 
Ringebu er allmenningsberettiget i Hirkjølen 
statsallmenning, mot øst begrenset ved den 
ved kgl. reskript av 16. april 1734, kfr. 
Markegangsforretning av 17. august 1736, 
fastsatte rådelinje.
2. Den bruksrett til seter som ved det under 
post 1 nevnte reskript er forbeholdt de 
setrende på Skjæringsfjellseter, Storfjellseter 
og Helakseter, og den bruksrett som tilkom-
mer de setrende på Skarseter, hjemler ikke de 
ankende parter allmenningsrett i Hirkjølen 
statsallmenning, men bare bruksrett for 
setrenes normale behov og med besetning som 
vinterfores på vedkommende gårder.

Høyesterettsdommen avgjorde naturligvis bare all-
menningsrettighetene og andre private rettigheter, 
men førstvoterende uttaler bl.a.:

«Spørsmålet om arten av de til Skarseter knyt-
tede rettigheter kan i og for seg løses uten at man 

tar stadpunkt til om Hirkjølen statsallmenning lig-
ger innenfor Ringebu eller innenfor Sollias grenser. 
På andre punkter i saken griper det derimot inn 
om allmenningen territorialt tilhører det ene eller 
det annet herred. Og uten at spørsmålet foreligger 
til løsning i denne sak, tilføyer jeg derfor at jeg må 
anta at Hirkjølen statsallmenning er beliggende i 
Ringebu.»  

Utvalget vil videre peke på dom av 17. august 
1971 av Sør-Gudbrandsdal herredsrett som gjald 
tvist om beiterettighetene i Hirkjølen. Dommen 
er påanket, og derfor ikke rettskraftig, men en vil 
likevel referere en del av premissene. Retten kom 
til at den særrett som setereiere fra Østerdalen har 
til beite i Hirkjølen er «en enerett til beitet i seter-
havningene. Følgen herav blir at Ringebu fjellstyre 
ikke uten samtykke kan disponere over de seterbe-
rettigedes beiteområder.»

Videre fant retten ikke grunnlag for å nekte de 
seterberettigede å utnytte sine havnestrekninger til 
saubeite. Retten mente at de berettigede må kunne 
utnytte beitene på annen måte når tradisjonell seter-
drift viser seg upraktisk eller ulønnsom.

Ifølge reskript av 1734, høyesterettsdom av 
1937 og likeledes herredsrettsdom av 1971 som dog 
ikke er rettskraftig, finner utvalget at den seterrett 
som Østerdølene har i Hirkjølem er meget omfat-
tende og derfor begrenser den allmenningsrett som 
Ringebu har, i betydelig grad. Dette er også bestyr-
ket etter de befaringer som utvalget har foretatt.

Etter at både Sollia og Ringebu herredstyre 
hadde erklært seg enige, bestemte Innenriksdeparte-
mentet den 24. september 1941 med hjemmel i § 1 i 
landkommuneloven at eiendommene Hirkjølen gnr. 
19, bnr. 1 og 2 i Sollia skulle ligge i Ringebu.

I møte 18. februar 1957 reiste Stor-Elvdal kom-
munestyre igjen spørsmålet om å overføre Hirkjølen 
statsallmenning fra Ringebu til Stor-Elvdal. Det 
ble hevdet at Hirkjølen er en naturlig del av Øster-
dalen, og at både den eneste fastboende og seterei-
eren ønsket overføring. Det ble videre pekt på at 
både Storfjellseter og Skjæringsfjell høyfjellshotell 
som ligger i området, eies og drives av storelvdøler.

Hedmark fylkesutvalg rådde i møte 5. juli 1957 
til at allmenningen blir overført.

Ringebu formannskap gav i møte 24. september 
1957 sin tilslutning til en protest mot overføring.

Kommuneinndelingskomiteen har i sin innstilling 
for Hedmark opplyst at vegsambandet fra statsall-
menningen til Ringebu er kommet i orden, og finner 
da ikke tilstrekkelig grunn til å ta spørsmålet om en 
grenseregulering opp under den alminnelige revis-
jon av kommuneinndelingen. Komiteen uttaler at en 
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eventuell regulering i tilfelle bør tas opp ved vanlig 
administrativ behandling. Fylkesmannen i Hedmark 
anbefalte imidlertid som tiltredende medlem at all-
menningen overføres til Stor-Elvdal. Oppland fylke-
sutvalg sa seg enig med kommuneinndelingskomi-
teen i at spørsmålet om overføring burde bli gjen-
stand for vanlig administrativ behandling.

Saken har dermed berodd inntil Hirkjølen seter-
lag i brev av 30. januar 1971 tok opp med departe-
mentet spørsmålet om overføring av Hirkjølen stat-
sallmenning fra Ringebu til Stor-Elvdal. Setereierne 
på Hellakseter, Storfjellseter, Skjæringsfjellseter 
og Skarseter som har organisert seg i det nevnte 
seterlag, har begrunnet søknaden med at brukerne 
derved lettere kan få utnyttet de seterrettigheter 
som hevdes å gå foran Gudbrandsdølenes allmen-
ningsrett. Det er også pekt på at Stor-Elvdal vil 
kunne føre en mer betryggende kontroll med hyt-
tebyggingen i allmenningen, idet det er forutsetnin-
gen å velge et fjellstyre. Det er nevnt at avstanden 
til Ringebu er stor med vegsamband bare om som-
meren slik at kontrollen med overholdelse av helse-
forskrifter og kontroll med forurensning o.l. for 
Ringebu blir vanskelig. Endelig blir det framhevd 
hvor tungvint det er at gård og seter ligger i hver sin 
kommune, ja hvert sitt fylke. Departementet har i 
brev av 15. februar 1971 til fylkesmennene i Hed-
mark og Oppland bedt om at saken blir forelagt de 
berørte kommunestyrer og fylkesutvalg. 

Ringebu kommunestyre har 17. september 1971 
i en uttalelse tilbakevist disse argumenter. Det pekes 
på at hyttebyggingen i området skjer etter dispo-
sisjonsplaner som er hjelmet ved vedtekt til bygn-
ingslovens § 82, og at det ikke kan påvises at disse 
planer har ført til ulemper for seterbruket. At byg-
ningsrådet og helserådet i Stor-Elvdal kan utføre en 
mer effektiv kontroll med utbyggingen, blir beteg-
net som «uholdbare argumenter». Ringebu kom-
munestyre konkluderer med å motsette seg enhver 
regulering av kommunegrensen.

Ringebu fjellstyre har støttet opp om denne 
uttalelse og uttaler at det vil være riktig at adminis-
trasjonen ligger i den kommune hvor de viktigste og 
vesentligste bruksretter ligger, nemlig i Ringebu. Det 
er uttalt at det vil by på atskillig større problemer 
for Ringebus allmenningsberettigede om adminis-
trasjonen skulle legges til Stor-Elvdal.

Det er 124 grunneiere i Ringebu som har all-
menningsrett i Hirkjølen, og de oppnevner allmen-
ningsstyre etter reglene i lov nr. 4 av 10. juli 1936 § 
12. Det består av 5 medlemmer.

Videre oppnevnes fjellstyre for allmenningen 
etter reglene i fjelloven av 12. mars 1920 nr. 5 av 

Ringebu kommunestyre. Det består av 3 medlem-
mer med varamenn. Minst 2 av medlemmene med 
varamenn må være jordbrukere som har beiterett i 
allmenningen. Fjelloven kommer ikke til anvendelse 
for så vidt, angår den særrett som setereierne har, 
jfr. lovens § 48.

Eieren av Skjæringsfjell høyfjellshotell har i brev 
av 3/10-1971 påpekt at det ville være en fordel for 
de fastboende at området ble lagt til Stor-Elvdal.

Imsdalen statsallmenning.
Ifølge oppgave fra Ringebu kommune er allmennin-
gen på ca. 125.000 da. med en årlig tilvekst i sko-
gen på ca. 780 m3. I St. meld. nr. 10 for 1958 er det 
oppgitt følgende areal:

Barskog             1500 hektar, 
40% furu, 60% gran.

Lauvskog             1750 “
Uproduktivt         150 “  
Over tregrensen 10000 “

Sum                   12400 hektar

Høyde over havet 630 – 1393 m. Botnbekken, Ims-
sjøene og Imsa går gjennom allmenningen, fløtning 
til Glomma. På Butangen er et gammelt, lite funks-
jonærhus. Imsdammen som eies av Imsa Fellesfløt-
ningsforening ligger i allmenningen.

I 1939 var det 51 innbyggere her, med egen 
skolekrets og nytt skolehus. Siden har det vært stor 
avfolkning slik at det pr. 1/1-72 er igjen 12 fastbo-
ende hvorav 2 over 70 år, og 1 barn i skolepliktig 
alder. Barnet går på skole i Stor-Elvdal. 

Det har vært 6 privateide gårdbruk her, 2 av 
disse er nå helt nedlagt, 1 er gått inn i et av de 3 
gårdsbruk som ennå bebos. Det er 2 hytter her. 

For innteksåret 1970 var det 7 innenbygds skat-
teytere, 2 utenbygds, samlet formue kr. 169.000,-
, inntekt kr. 58.100,- og utlignet kommuneskatt 
kr. 6.250,-. Veiforbindelsen fra Imsdalen til Gud-
brandsdalen og Østerdalen går over Storfjellseter 
dit det er 10 km. Om vinteren er det kun kjørbar 
vei til Stor-Elvdal.

Det er på det rene at Imsdal statsallmenning fra 
gammel tid har vært brukt av almuen som ifølge 
Lyngs beskrivelse (Tanks utgave side 116 flg.) har 
brukt den til høislått, havning, fiske, skogbruk, 
neverflekking og videre allmenningsbruk hvor-
ved andre ikke fornærmes. Det er de til jordbruket 
hørende oppsittere i Ringebu på Lågens østside 
fra Brandstad til Bjørge – herunder de i Imsdalen 
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bosittende jordbrukere – som er allmenningsberet-
tiget. Det er 233 grunneiere i Ringebu inklusiv jord-
brukere i Imsdalen som har allmenningsrett, og de 
oppnevner allmenningsstyre som har 5 medlemmer.

Når det gjelder fisket i Imssjøene, har det vært 
strid om dette er vanlig allmenningsfiske og dermed 
underlagt bestemmelsene i fjelloven, eller om det er 
en særrett som tilligger bestemte gårder i Ringebu, 
visstnok delt i 3 deler. Spørsmålet er bragt inn for 
domstolene.

Ved kjennelse av 30/10-1953 ved Sør-Gudbrands-
dals herredsrett hvor Ringebu kommune og Ims-
dalen allmenningsstyre på den ene side og Staten 
ved landbruksdepartementet på den annen side var 
parter, ble forannevnte oppsittere fra Brandstad til 
Bjørge kjent bruksberettigede i samsvar med Norsk 
Lov 3-12-6 samtidig som det ble fastslått at det ikke 
ville bli krevd rettigheter i Imsdalen statsskog som 
ligger i området. Videre skulle Staten yte et tilskudd 
på kr. 50.000,- til opparbeidelse av vei fra Enden-
Vesle-Tann.

Skogen i Imsdalen er delt i to eiendommer, nemlig 
Imsdalen statsskog og Imsdalallmenningen. I 1933 
ble disse taksert av Statens skogtaksasjon.

Beregnet tilvekst:   Statsskog                385 m3.
                              Statsallmenning    1000 m3.

4 oppsittere i Imsdalen har i brev av april 1972 søkt 
om overføring til Stor-Elvdal, mens Håvard Stuen 
på vegne av flertallet ikke ønsker overføring.

Fra 1/8-1902 ble forvaltningen av Hirkjølen 
statsallmenning overført fra Sør-Gudbrandsdal 
skogforvaltning til Østerdal skogforvaltning og 1/7-
1958 ble likeledes forvaltningen av Imsdalen skog-
forvaltning overført til Østerdal skogforvaltning.
Stor-Elvdal Kraftlag A/L har konsesjon i Hirkjølen 
for levering av elektrisitet.

Når det gjelder de to berørte kommuner, kan en 
gi følgende opplysninger:

                                                                                                                  Ringebu                     Stor-Elvdal

Areal i km2 1.250 2.151
Innbyggertall pr. 1/1-1972 5.313 3.806
Antall skatteytere  - 2.843 2.296
hvorav utenbygds 831 710               
Antatt formue 1970 62.059.000 41.375.000
Antatt formue pr. innbygger 11.681 10.871                                   
Antatt inntekt 1970 34.971.400 17.147.400
Antatt inntekt pr. innbygger 6.582 4.505
Inngått kommuneskatt 1970 5.798.485 4.859.432
Inngått kommuneskatt pr. innbygger 1.091 1.276
Beregnede skatteinntekter 1972 6.154.000 6.235.000
Beregnede skatteinntekter pr. innbygger 1.158 1.633
Skatteutjamningsmidler 1972 2.100.000 1.690.000
Skatteutjamningsmidler pr. innbygger 395 444
Fylkesskatt 1972 2.587.400 2.127.000
Fylkesskatt pr. innbygger 487 559
Totalbudsjett 1972 17.560.835 14.706.725
Bruttoutgifter 1972 H.k. 1.0-1.8 8.610.211 10.429.108
Bruttoinntekter 1972 H.k. 1.0-1.8 3.286.141 5.820.240
Nettoutgift 1972 5.324.070 4.608.868
Nettoutgift pr. innbygger 1.002 1.211
Kontantbeholdning pr. 31/12-70 578.086 274.505
Fondsmidler pr. 31/12-70 1.202.106 154.179
Gjeld pr. 31/12-70 2.166.207 3.739.007
Gjeld pr. innbygger 408 982
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bruksberettiget i de forskjellige allmenninger sam-
men med herredsinndelingen eller annen adminis-
trativ inndeling.»

Når det gjelder både Hirkjølen og Imsdalen, er 
det helt klart at allmenningsretten tilligger Ringebu 
eller vedkommende bygdelag i Ringebu. Videre er 
det klart at i Hirkjølen har Stor-Elvdøler seterret-
tigheter som ikke er allmenningsberettiget, men er 
en særrett og av betydelig omfang. En endring av 
kommunegrensene vil ikke medføre noen endring i 
de bestående rettigheter.

Utvalget er klar over at alders tids bruk spiller 
en vesentlig rolle ved vurdering av allmennings-
forhold, og at de festnede rettsforhold har krav på 
å respekteres. Det skjer imidlertid alltid en utvikling 
og de behov en bruk skal dekke, vil stadig skifte. 
Dette vil kunne føre til en annen og ny bruk av 
allmenningen. En viser til de betraktinger som er 
anført i St. meld. nr. 19 for 1958, side 19, siste avs-
nitt og hrd. i Rt. 1954, side 534.

Utvalget er kommet til å ville foreslå at både 
Hirkjølen statsallmenning og Imsdalen setergrend 
bør overføres til Stor-Elvdal og fylkesgrensen mel-
lom Oppland og Hedmark vil for dette område 
følge vannskillet mellom Gudbrandsdalen og Øster-
dalen. Områdene sogner naturlig til Østerdalen, og 
de kan enklest og lettest administreres herfra. Kom-
munikasjonsmessig hører områdene til Stor-Elvdal, 
hit fører helårsvei og utviklingen i områdene er det 
rimelig at Stor-Elvdal får hånd om.

Utvalget er klar over at det kan oppstå endel 
problem i forhold til allmenningsrettighetene som 
må respekteres, men en finner det ikke vanskeligere 
enn at det bør kunne løses. En legger større vekt på 
den fremtidige utnytting av områdene. Det dreier 
seg her om store statsallmenninger med beskjeden 
bebyggelse og store naturherligheter hvor forhold-
ene ligger til rette for naturvern og friluftsliv. Disse 
områder går etter utvalgets mening naturlig inn i 
Sør-Østerdal regionen og bør disponeres herfra. 

Tilknytningen til Stor-Elvdal og Østerdalen 
er så sterk – kommunikasjonmessig – i forhold til 
forurensninger m.m. at utviklingen bør ledes fra 
Stor-Elvdal. I Hirkjølen har det skjedd en viss hyt-
teutparsellering i nærmere avgrensede områder. 
Både ved plassering og bebyggelse er det her vist 
stor hensynsfullhet til området. Det er opplyst at 
ytterligere utparsellering er stoppet. Ytterligere dis-
ponering av disse områder bør ikke skje uten en 
helhetsplan hvor det tas hensyn til beiteforhold og 
friluftsliv og hvor planen inngår som et naturlig 
ledd i Stor-Elvdals generalplan.

Etter lov av 10. juli 1936, nr. 4, skal det for stat-
sallmenninger velges et allmenningsstyre på 3 til 7 

Ved en vurdering av disse to kommuner vil en 
merke at antatt formue og inntekt i 1970 er større 
i Ringebu enn Stor-Elvdal, mens skatteinntekt er 
større i Stor-Elvdal. Ringebu har en sterkere finansi-
ell stilling enn Stor-Elvdal ved at kontantbeholdning 
og fonds er større og gjeld mindre.

Når det gjelder totalbudsjett for 1972, må det 
bemerkes at Ringebu regne med investeringer for 
i alt kr. 6.065.000,- til nybygg, hvorav det ves-
entlige til ungdomsskole. Det regnes med betydelige 
låneopptak. Stor-Elvdal har mer beskjedne invester-
inger, nemlig kr. 716.000,- til nybygg.

Bruttoutgiftene i Stor-Elvdal ligger forhold-
svis høyt, men her må det innskytes at under h.k. 
1.7 har kommunen med betydelige beløp både som 
utgift og inntekt til drift av skogeiendom og sag- 
og høvleri. Nettoutgift for drift gir derfor et bedre 
sammenligningsgrunnlag.

Hirkjølens areal utgjørt 7,6% av Ringebus sam-
lede areal og Imsdalen utgjør 10% , tilsammen 
17,6%.

Antatt formue i Hirkjølen utgjør av Ringebus 
samlede formue ca. 1,56% og Imsdalen utgjør ca. 
0,27%, tilsammen ca. 1,83%.

Antatt inntekt i Hirkjølen utgjør av Ringebus 
samlede inntekt ca. 0,35% og Imsdalen utgjør ca. 
0,17%, tilsammen ca. 0,52%.

Et viktig spørsmål som oppstår for både 
Hirkjølen og Imsdalen er at det her dreier seg om 
områder som i det vesentlige er statsallmenninger. 
Det er fra Ringebus side lagt avgjørende vekt på 
dette forhold, og Ringebu fjellstyre har innhentet 
en uttalelse av 9. mai 1972 fra høyesterettsadvokat 
Erik Bryn. Uttalelsen ligger ved denne sak.

Allmenningsretten er et særnorsk rettsinstitutt som 
har dype historiske røtter. Rettsreglene for denne 
rett har en i Norsk Lov 3-12 og nå regulert i fjell-
oven av 6. juni 1975. Fjelloven bygger på det syn at 
Staten er eier av statsallmenningene og de som har 
rettigheter der, er bruksberettiget. Ved høyesterett-
sdom i Rt. 1963, side 1263 flg. er det fastslått at 
Staten har en virkelig eiendomsrett til statsallmen-
ningene og at gjeldene allmenningsrett trekker opp 
en ramme for hvilke bruksformer de allmenningsbe-
rettigede kan utøve. 

Allmenningsrett har gårdene i det bygdelag eller 
den grend som allmenningen tillegger av alders tid, 
jfr. NL 3-12-3 og 6. Det er ikke de administrative 
grenser for vedkommende bygd som er avgjørende. 
En viser her til St. meld. nr. 19 for 1958, side 11-13 
hvor spørsmålet behandles. Det står her bl.a.:

«I Gudbrandsdalen faller praktisk talt ingen 
steder kretsen av de gårder kommisjonen anså 
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medlemmer av og blandt de bruksberettige. Val-
get vil skje i Ringebu da de bruksberettigede bor 
her, jfr. lovens § 7 og det vil ved en overføring ikke 
skje noen endring i allmenningsstyrene for de to 
statsallmenninger.

Fjelloven av 12. mars 1920 trekker opp regler 
for utnyttelse av rettigheter til beite, fiske, jakt og 
fangst m.m. i Statens allmenninger. Etter lovens § 
3 skal utnyttelse av rettigheter administreres av et 
fjellstyre på 3 medlemmer med varamenn hvorav 
minst 2 medlemmer med varamenn må være jord-
brukere som har beiterett i allmenningen. Styret 
skal velges av kommunestyret i den kommune hvor 
allmenningen ligger. Ved en eventuell overføring 
til Stor-Elvdal av de to allmenninger, vil en har få 
et problem da de bruksberettigede bor i Ringebu. 
Etter utvalgets mening synes det her naturlig at 
lovens § 4, 3. ledd kommer til anvendelse slik at 
Kongen bestemmer at det blir et fellesstyre som 
oppnevnes av de to kommuners kommunestyrer, i et 
like antall medlemmer, i fellesskap.

Et slikt fellesstyre bør etter utvalgets mening 
kunne redusere de tvistigheter som en i  generasjon-
er har hatt i Hirkjølen og medvirke til at de intens-
joner som utkast av 1969 til ny fjellov har, nemlig 
fremme næringslivet i bygdene og ivareta naturvern 
og friluftsinteresser, kan løses til begge bygders til-
fredshet.

I fjellovens  §§ 30 og 35 har en regler om 
fortrinnsrett til jakt og fiske for de som er bosatt i 
den bygd eller grend som fra gammelt av har utøvd 
bruksrett i allmenningsområdet. Det var ved lov av 
12. juni 1964 at en fikk en endring i formuleringen 

av disse §§ på grunn av revisjonen av kommunei-
nndelingen, og ved kgl. res. av 24. juli 1964 ble det 
bestemt at grensene for område nevnt i lovens §§ 
30 og 35 skulle være vedkommende kommuneg-
rense pr. 1. januar 1956. Ved en overføring til Stor-
Elvdal ville denne bestemmelse komme til anven-
delse.

Når det gjelder de kommunaløkonomiske 
virkninger av denne endring, kan ikke utvalget se at 
det er grunnlag for noe økonomisk mellomværende 
mellom kommunene. De investeringer som har vært 
foretatt refererer som vesentlig til veianlegg som 
tjener vedkommende områder.

Ringebu mister en betydelig del av sitt areal, ca. 
17,6%, mens tap av skatteinntekter er beskjedent, 
kr. 32.462,- eller ca. 0,56% av Ringebus samlede 
skatteinntekter for 1970. Innbyggertallet vil endre 
seg beskjedent da det kun bor 35 personer her, og 
det er lite som tyder på at det vil økes vesentlig.

Når det gjelder den nye kommune- og fylkes-
grense, etter utvalgets forslag vil den følge Imsdalen 
statsallmennings vestgrense. Den endrede grense 
begynner i syd ved Eldåhøgda, går i rett linje til St. 
Kvien og deretter i rett linje til Hirisjøhøgda.

Idet en viser til  foranstående, vil utvalget anbe-
fale overfor det ærede departement at kommuneg-
rensen mellom Ringebu og Stor-Elvdal og fylkes-
grensen mellom Oppland fylke og Hedmark fylke 
endres slik at Hirkjølen statsallmenning og Ims-
dalen setergrend overføres fra Ringebu kommune til 
Stor-Elvdal kommune.

Nøtterøy/Oslo, den 31. oktober 1972.
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Innst. S. nr. 215.
(1977-78)

Innstilling fra kommunal- og miljøvernkomiteen om kommunal 
tilknytning for Hirkjølen statsalmenning og Imsdalen fjellgrend.

(St. prp. nr. 77)

etter komiteens mening -  med bakgrunn i Eidsiv-
ating Lagmannsretts dom i ankesak den 31. august 
1973 – synes det å gå klart fram at sætereierne fra 
Stor-Elvdal har eneretten til beitene i Hirkjølen stat-
salmenning.

Komiteen antar at de private rettigheter i begge 
disse allmenningene nå skulle være klarlagt, og at 
kommunal tilhørighet ikke har noen innvirkning på 
disse forhold.

Når det gjelder søknaden fra Imsdalen fjellgrend 
om overføring til Stor-Elvdal, er komiteens flertall, 
formannen, Bergsland, Berntsen, Dørum, Fare-
mo, Jacobsen, Skarstein, Thomassen, Torgersen, 
Tynning og Udjus, fullt ut klar over de problemer 
beboerne her har, men finner likevel ikke søknaden 
tungtveiende nok til å foreta en kommunal over-
føring av Imsdalen fjellgrend fra Ringebu til Stor-
Elvdal kommune.

Flertallet antar for øvrig at en forventet bruk-
sendring i jordbrukssammenheng i Hirkjølen stat-
salmenning gjør det påkrevet snarest å få utarbeidet 
en arealplan for området. Dette planarbeid må etter 
flertallets mening utføres i fellesskap av de to kom-
munene Ringebu og Stor-Elvdal, og viser i denne 
sammenheng til annet ledd i paragraf 29 i lov av 
12. november 1954 nr. 1 som gir Kongen rett til å 
pålegge to eller flere kommuner å samarbeide om 
løsning av oppgaver av felles interesse.

Flertallet finner bl.a. ut fra dette ikke grunnlag 
for å foreslå endring av kommunegrenser mellom 
Ringebu og Stor-Elvdal.

Komiteens medlemmer Stenberg og Vågsnes er 
enig med flertallet når det gjelder kommunal til-
hørighet for Imsdalen fjellgrend.

Når det gjeldet Hirkjølen statsalmenning, synes 
det etter disse  medlemmers oppfatning klart at den 
allmenningsrett som her tilligger 124 bruk i Ringe-
bu ikke er ekspansiv, men stort sett innskrenker seg 
til hugsrett i skogen.

Den jordbruksmessige utnyttelse av almenningen 
er under omforming, og disse medlemmer mener at 
det er utnyttelsen av disse ressurser som vil være av 
avgjørende betydning ved en nødvendig arealplan-
legging av området, og ser det som naturlig at dette 

Til Stortinget.

Kommuneinndelingskomiteen droftet i sine innstill-
inger for Hedmark og Oppland fylker spørsmålet 
om overføring av Hirkjølen statsalmenning og Ims-
dalen – den tilstøtende fjellgrend i sør – fra Ringe-
bu til Stor-Elvdal. Komiteen forutsatte at saken ble 
undergitt vanlig administrativ behandling.

Departementet antar at saken er av en slik 
betydning og karakter at den bør legges fram for 
Stortinget, selv om departementet ikke har fun-
net å ville tilrå overføring av de nevnte områder. 
Et enstemmig fylkesting i Oppland og kommune-
styret i Ringebu er imot overføring, mens et enstem-
mig fylkesting i Hedmark og kommunestyret i 
Stor-Elvdal går inn for overføring. Kommunal- og 
arbeidsdepartementet oppnevnte et 3-mannsutvalg 
for å utrede spørsmålet om kommunal tilknytning 
for Hirkjølen statsalmenning  og Imsdalen fjell-
grend. «Mjaaland-utvalget» konkluderer med å 
foreslå overføring fra Ringebu til Stor-Elvdal av de 
nevnte områder.

Komiteen har merket seg at det foreligger kom-
munal søknad om overføring av Hirkjølen stat-
salmenning til Stor-Elvdal kommune, og at det når 
det gjelder Imsdalen statsalmenning foreligger en 
søknad fra ca. halvparten av beboerne i Imsdalen 
fjellgrend (grenda har 12 beboere i alt) om over-
føring til Stor-Elvdal kommune. Begge søknader 
er avvist av Ringebu kommune. Komiteen viser til 
at etter flere hundre års tvister om grensene i dette 
område, ble den nåværende kommunale inndel-
ing fastsatt ved kgl. reskript av 16. april 1734, med 
grunnlag i en delingsforretning i 1730. Komiteen 
viser videre til at det i nevnte reskript ble tatt inn en 
reservasjon som fortsatt sikret endel gårder i Stor-
Elvdal sørrettigheter i form av sætre og beiteretter i 
området.

Det har også etter dette reskriptet vært et stort 
antall rettsavgjørelser angående rettighetene i 
Hirkjølen statsalmenning.

Komiteen peker på at det ikke synes å herske tvil 
om at almenningsrettene i begge disse statsalmen-
ninger tilligger bestemte bygdelag i Ringebu kom-
mune. Når det gjelder beiteretten tilligger denne 
for Imsdalens vedkommende brukere i Ringebu, og 
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sees i sammenheng med arealplanleggingen i Stor-
Elvdal kommune.

Disse medlemmer vil derfor ta opp forslag om at 
Hirkjølen statsalmenning overføres til Stor-Elvdal 
kommune, og at kommunegrense og fylkesgrense 
endres i samsvar med dette. Disse medlemmer antar 
videre at det forsterkede fjellstyre bør oppretthol-
des, men at kommunenes representanttall speil-
vendes. d. v. s. 5 fra Stor-Elvdal og 2 fra de almen-
ningsberettigede fra Ringebu blir å betrakte som 
innenbygdsboende i forbindelse med bestemmelser 
vedr. jakt og fiske. Komiteens medlem Johnsen viser 
til at Hirkjølen og Imsdalen både historisk, geograf-
isk og kommunikasjonsmessig er tilknyttet Øster-
dalen.

Dette medlem vil spesielt peke på den tilknyt-
ning oppsitterne i Imsdalen fjellgrend, både sosialt 
og økonomisk, alltid har hatt til Stor-Elvdal. I 7 
av årets måneder er oppsitterne rent kommunikas-
jonsmessig isolert fra Ringebu. Dette har fort til at 
beboerne i Imsdalen nærmest 100 prosent har vært 
overlatt statlige, fylkeskommunale og kommunale 
tjenestemenn i Stor-Elvdal til betjening. 

Dette medlem vil i denne sammenheng vise til 
side 8 i proposisjonen hvor disse forhold er listet 
opp. Den kommunikasjonsmessige isolasjonen fra 
Ringebu har også  ført til at beboerne er utestengt 
fra å drive politisk virksomhet, blant annet gjen-
nom deltagelse i besluttende kommunalpolitiske 
organer. Dette medlem deler det syn som er kommet 
til uttrykk foran i innstillingen hvor medlemmene 
Stenberg og Vågsnes går inn for at Hirkjølen stat-

salmenning overføres til Stor-Elvdal. I tillegg vil 
dette medlem bemerke at arealplanlegging og dis-
ponering av ressursene i Hirkjølen er naturlige å 
se i sammenheng med arealplanleggingen innen 
Stor-Elvdal kommune. De planer sætereierne i 
Stor-Elvdal har om fulldyrking, beitekultivering, 
fellesanlegg m.v. tilsier at ut fra miljø- og ressursh-
ensyn må planmyndighet over disse områdene tillig-
ge den kommune hvor rettighetshaverne er bosatt. 
Dette medlem viser forøvrig til Mjåland-utvalgets 
innstilling og slutning i saken og vil ta opp følgende 
forslag i Stortinget.

«Kommunegrensen mellom Ringebu og Stor-
Elvdal kommuner er fylkesgrensen mellom Oppland 
og Hedmark   fylker endres slik at Hirkjølen stat-
salmenning og Imsdalen fjellgrend overføres fra 
Ringebu kommune til Stor-Elvdal kommune. Den 
endrede grense begynner i syd ved Eldåhøgda, går i 
rett linje til Hirisjøhøgda.»

Komiteen viser forøvrig til proposisjonen og rår 
Stortinget til å gjøre slikt vedtak:

Det gjøres ingen endring I den bestående grense 
mellom Ringebu Kommune I Oppland fylke og 
Stor-Elvdal Kommune I Hedmark fylke.

Oslo, i kommunal- og miljøvernkomiteen, 
den 17. mars 1978.

                 
 Oddrunn Pettersen, Johnny Stenberg,                        

 formann, ordfører og sekretær.
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St. prp. nr. 77
(1976-77)

Om kommunal tilknytning for Hirkjølen statsallmenning og Imsdalen fjellgrend

Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 3. desember 1976, 
godkjent ved kongelig resolusjon samme dag.

(Foredratt av statsråd Leif Aune)

1. Sakens bakgrunn.
I 1273 innkalte kong Magnus Lagabøter 

til et riksmøte i Bergen. Det ble der bestemt at 
Opplandene skulle deles slik at Østerdalen skulle 
skatte til kongen mens de øvrige av Opplandene 
skulle skatte til hertug Håkon, senere kong Håkon 
Magnussøn. Dette nødvendiggjorde en grenseop-
pgang mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
Resultatet ble, ifølge et skinnbrev som av øster-
dølene ble lagt fram i forbindelse med det store 
grensekommisjonsarbeidet i 1728-34, som blir 
omtalt nærmere i det følgende, at grensen skulle 
gå fra Rougrohaugen over Kvitknappen, Kluberg-
kakken og Breiskallet, en grense som nøyaktig ville 
følge vannskillet på denne fjellstrekningen.

I 1728 sendte Joen Nielsen Homelnæsse og 
Anders Nielsen Wæstgaard, på egne vegne og på 
vegne av samtlige bønder i Aamot og Store Elv-
dalens sogner, et andragende  til stiftsbefalings-
mannen der de ba om at sorenskriverne i søndre 
Gudbrandsdalen, Hedemarken, og Solør og Øster-
dalen, henholdsvis Mogens Winsnes, Hieronymus 
Jensen og Hans Winsnes, befarte området og satte 
opp delemerker slik det var fra gammel tid. Ved 
kongelig befaling 14. januar 1729 ble de tre soren-
skriverne beordret til å søke å «enten udi mindeli-
ghet forene almuerne udi deres tvistigheter eller om 
de ikke kan forenes, da at sætte skiel og dele imel-
lom dem».

I henhold til dette holdt sorenskriverne i 1730 
en delingsforretning. Flertallet – sorenskriverne i 
søndre Gudbrandsdalen og Hedemarken – ville 
legge grensen fra Lyngkampen over fjellet Skar-
ven, Imsoskampen og famphøidene til Hirsjøen og 
videre over fjellet Graavola til Storbekken. Mindre-
tallet – sorenskriveren i Solør og Østerdalen – ville 
føre grensen fra Lyngkampen over Kvitknappen og 
Kleberkakken til Breiskaret i Storfjell. Flertallets 
innstilling ble etter tilslutning fra stiftsbefalings-
mannen og statholderen, godkjent av kongen ved 
reskript av 16. april 1734. Slik grensen ble fastlagt 
ved reskriptet ble tre setre som tilhørte storelvdøler, 
nemlig Storfjellseter, Skjæringsfjellseter og Helak-

Kommunaldepartementet legger med dette fram 
utkast til proposisjon til Stortinget med tilråding 
om at søknad om overføring av Hirkjølen statsall-
menning og Imsdalen fjellgrend fra Ringebu kom-
mune i Oppland fylke til Stor-Elvdal kommune i 
Hedmark fylke ikke tas til følge.

Kommuneinndelingskomiteen drøftet i sine 
innstillinger for Oppland og Hedmark fylker 
spørsmålet om overføring av Hirkjølen statsall-
menning og Imsdalen – den tilstøtende fjellgrend i 
sør –fra Ringebu til Stor-Elvdal, men fant ikke til-
strekkelig grunn til å ta inndelingsforholdene for 
disse områdene opp til nærmere vurdering under 
den alminnelige revisjon av kommuneinndelingen. 
Komiteen forutsatte imidlertid at sake eventuelt 
senere ble undergitt vanlig administrativ behan-
dling, og at det da ble lagt avgjørende vekt på 
oppfatningen hos oppsitterne og de bruksberet-
tigede i områdene.

Etter § 1 i lov 21. desember 1956 om endring 
i kommunal inndeling besluttes slike endringer 
av Kongen. Kommunestyrene i de berørte kom-
muner og fylkestingene i de berørte fylker skal ha 
hatt anledning til å uttale seg før beslutning fattes. 
Dersom et fylkesting eller et kommunestyre uttaler 
seg mot endringen – og denne ikke er av mindre 
omfang – må beslutningen ha Stortingets samtykke. 
I den foreliggende sak går et enstemmig kom-
munestyre i Ringebu og et enstemmig fylkesting i 
Oppland mot overføring, mens et enstemmig kom-
munestyre i Stor-Elvdal og et enstemmig fylkest-
ing i Hedmark går inn for overføring av de nevnte 
områder. Departementet mener man her står over-
for spørsmålet om en endring av ikke ubetydelig 
omfang. Grensen mellom Ringebu og Stor-Elvdal, 
som ved en overføring av områdene fra Ringebu til 
Stor-Elvdal vil bli endret, er samtidig fylkesgrense 
mellom Oppland og Hedmark. Departement antar 
at saken er av en slik betydning og karakter og des-
suten så vidt omstridt blandt de berørte parter at 
den bør legges fram for Stortinget selv om departe-
mentet ikke har funnet å ville tilrå overføring av de 
nevnte områder.



33

seter, liggende på Ringebusiden av grenselinjen, og 
ligger nå i den østre del av Ringebus statsallmen-
ning, Hirkjølen statsallmenning. I reskriptet ble der-
for tatt inn følgende reservasjon som fortsatt skulle 
sikre vedkommende gårder i Stor-Elvdal retten til 
disse setre og havneganger: «Dog som elvdølerne 
har trende setere på venstre siide af denne anførdte 
deelestrechning, nemlig Schierlingsfjeld-setter, Stor-
fjeld-setter og Hellag-setter, saa kunde de behol-
de samme setterer med sine hauvner fri, ligesom 
derved har fult, fra dend tiid de bleve indrettede».

Etter dette reskript har det vært et stort antall 
rettsavgjørelser angående rettighetene i Hirkjølen. 
Bl.a. søkte oppsittere i Stor-Elvdal i 1920-årene 
om å få Hirkjølen statsallmenning overført til 
Stor-Elvdal kommune. Dette førte til rettssak som 
i siste instans ble avgjort av Høyesterett ved dom 
av 18. november 1937, hvoretter allmenningen 
måtte sees å være beliggende i Ringebu kommune. 
Førstvoterende i Høyesterett uttalte at reskriptet 
av 1734 hadde til hensikt å fastsette jurisdiksjons-
grenser, og også på endelig og bindende måte trekke 
opp grensene for Østerdalens og Gudbrandsdalens 
rettigheter i den pågjeldende fjellstrekning. Ved 
dommen ble det fastslått bl.a. at vedkommende 
bygdelag i Ringebu val allmenningsberettiget i 
Hirkjølen statsallmenning, men derimot den bruk-
srett til seter som ved reskriptet av 1734 var forbe-
holdt Skjæringsfjellseter, Storfjellseter og Helakse-
ter, ikke hjemlet allmenningsrett i statsallmennin-
gen, men bare bruksrett for setrenes normale behov 
og med besetning som vinterfores på vedkommende 
gårder. Videre heter det i dommen at inntak av 
fremmede dyr og oppdeling av setre som ville føre 
til øket vedforbruk eller beitebelegg i allmenningen, 
krevde samtykke av Ringebu fjellstyre. Høyesterett 
slo ellers fast av storelvdølenes rett var en «særrett» 
og at den i alle tilfelle gikk foran vanlig allmenning-
srett.

Stor-Elvdal kommunestyre reiste i 1957 igjen 
spørsmålet om overføring av Hirkjølen statsall-
menning fra Ringebu til Stor-Elvdal kommune. 
Det ble hevdet at Hirkjølen er en naturlig del av 
Østerdalen, og at setereierne i allmenningen, som 
alle er storelvdøler, ønsket overføring. Hedmark 
fylkesutvalg støtet i vedtak 5. juli 1957 kommune-
styrets anmodning om en slik overføring, mens 
Ringebu formannskap 24. september a.å. motsatte 
seg endringen. Saken ble deretter stilt i bero inntil 
Hirkjølen seterlag i brev til departementet 30. jan-
uar 1971 reiste spørsmålet om overføring av stat-
sallmenningen til Stor-Elvdal kommune, slik at 
grensen mellom Ringebu og Stor-Elvdal kommu-
ner ville følge Hirkjølen statsallmennings sørgrense, 

fra Piggvola over Reinfjell til Store Hirisjøhøgda. 
Bak søknaden står setereierne på Helakseter (12 
setrer), Storfjellseter (6 setrer), Skjæringfjellseter 
(13 setrer) og Skarseter (7 setrer). Begrunnelsen 
for overføringen var i første rekke at man derved 
kunne få et fjellstyre for Hirkjølen valgt fra Stor-
Elvdal der de som hadde seterretten i området var 
bosatt, idet det ble hevdet at det sittende fjellstyre 
så det som sin oppgave ensidig å ivareta Ringebus 
interesser og forsøke å få redusert setereiernes ret-
tigheter mest mulig. Seterlaget ville også kunne få 
større innvirkning på statens disponering av områ-
det ble overført. Søknaden fra seterlaget ble lagt 
fram for kommunestyrene i Stor-Elvdal og Ringebu 
til uttalelse.

Stor-Elvdal kommunestyre vedtok 10. august 
1971 enstemmig å tilrå at søknaden om overføring 
av allmenningen ble imøtekommet.

Ringebu kommunestyre søkte i enstemmig 
uttalelse 17. september 1971 å tilbakevise seterlag-
ets argumenter og konkluderte med å motsette seg 
enhver regulering av kommunegrensen i området.

I brev av april 1972 har videre 4 oppsittere i 
Imsdalen, den tilstøtende fjellgrend i sør, søkt om 
overføring av dette område til Stor-Elvdal. Området 
ligger idag under Ringebu kommune. Flertallet av 
oppsitterne i Imsdalen ønsker imidlertid ingen over-
føring.

2. Opplysninger om de områder saken 
gjelder.

Hirkjølen statsallmenning.
Ifølge oppgave fra Ringebu kommune er allmennin-
gen på ca. 95 000 da. med en årlig tilvekst i skogen 
på ca. 1 000 m3. I St. meld. nr. 10 for 1958 er det 
oppgitt følgende areal:

Barskog  1750 hektar, 50% furu, 50% gran.
Lauvskog   800     »
Uproduktivt          950     »
Over tregrensen 4500     »
Sum                   8000 hektar

Høyden over havet er 710-1060 m. Hira elv renner 
gjennom allmenningen. Ifølge oppgave fra Ringebu 
folkeregister var det pr. 27 juni 1974 10 fastboende 
i området, 7 voksne og 3 barn hvorav 2 voksne og 
2 barn var utenlandske statsborgere. Pr. 1. januar 
1972 var antall fastboende 23. Det er 37 setre her, 
hvorav 15 som ikke har direkte tilknytning til jord-
bruk i dag.

Avstanden fra dalbunnen i Stor-Elvdal til all-
menningens østgrense (hvor den krysser vegen til 



34

Atna) er ca. 10 km., mens avstanden fra vestgrensen 
til dalbunnen i Ringebu sentrum er vel 20 km. Fra 
nevnte punkt i østgrensen til Stor-Elvdals sentrum, 
Koppang, er avstanden ca. 40 km.

Imsdalen statsallmenning.
Ifølge oppgave fra Ringebu kommune er allmennin-
gen på ca. 125 000 da. med en årlig tilvekst i sko-
gen på ca. 780 m3. I St. meld. nr. 10 for 1958 er det 
oppgitt følgende areal:

Barskog         1500 hektar, 40% furu, 60% gran.
Lauvskog                          750      »
Uproduktivt                      150      »
Over tregrensen             10000     »
Sum                                12400 hektar

Høyden over havet 630 – 1393 m. Botnbekken, 
Imssjøene og Imsa går gjennom allmenningen, 
fløtning til Glomma. På Butangen er et gammelt, 
lite funksjonærhus. Imsdammen som eies av Imsa 
Fellesfløtningsforening ligger i allmenningen.

I 1939 var det i Imsdalen 51 innbyggere, med 
egen skolekrets og nytt skolehus. Siden har det vært 
stor avfolkning slik at det ifølge oppgave fra Ringe-
bu folkeregister pr. 27 juni 1974 er igjen 12 fastbo-
ende – 10 voksne og 2 barn.  Det har vært 6 priva-
teide gårdbruk her, 2 av disse er nå helt nedlagt, 1 
er gått inn i et av de 3 gårdsbruk som ennå bebos. 
Skogen i Imsdalen er delt i to eiendommer, nemlig 
Imsdalen statsskog og Imsdalallmenningen. I 1933 
ble disse taksert av Statens skogtaksasjon.

Beregnet tilvekst:   Statsskog                385 m3.
                               Statsallmenning    1000 m3.

Fra 1. august 1902 ble forvaltningen av Hirkjølen 
statsallmenning overført fra Sør-Gudbrandsdal 
skogforvaltning til Østerdal skogforvaltning og 1. 
juli 1958 ble likeledes forvaltningen av Imsdalen 
skogforvaltning overført til Østerdal skogforvalt-
ning. Om de to kommuner kan gis følgende opply-
sninger:

Ringebu                     Stor-Elvdal

Areal i km2........................................................................................            1 250                             2 151
Innbyggertall pr. 1.1.1976 ..........................................................                  5 365                             3 727
Inngått kommuneskatt 1975 .......................................................        11 150 000                     10 490 000
Inngått kommuneskatt pr. innbygger .........................................                   2 078                             2 814
Skatteutjamningsmidler 1975 ....................................................            2 500 000                      2 400 000
Fondsmidler pr. 31.12.1974 .......................................................            1 628 000                      1 451 000
Gjeld pr. 31.12.1975 ..................................................................            7 162 000                      7 182 000
Gjeld pr. innbygger ....................................................................                   1 335                             1 927  

3. Bruken av områdene.
De administrative organer i Hirkjølen statsallmen-
ning er, foruten Staten ved Direktoratet for Statens 
Skoger, er fjellstyre og et allmenningsstyre, begge 
valgt fra Ringebu. 

I de senere år har den tradisjonelle seterdrift i 
områdene stort sett opphørt. For fortsatt utnyttel-
se av beitet i havnestrekningene ved Storfjellseter, 
ble det satt i gang organisert sauedrift. Et interes-
sentskap – Storfjellseter I/S – ble dannet. Områdene 
i Hirkjølen ble funnet meget gode med tanke på 
oppdyrking til beite, både med hensyn til melke-
produksjon og kjøttproduksjon. I 1969 gikk Ringe-
bu fjellstyre og Brettingsdalen fegjeterlag til sak mot 
bl.a. Storfjellseter I/S for å få fastsettelsesdom for 
at setereierne ikke hadde anledning til å legge om 
til beiting med sauedrift og løsfe, subsidiært at slik 
omlegging bare kunne skje på nærmere vilkår fast-
satt av fjellstyret. I Eidsivating lagmannsretts dom 

av 31. august 1973 ble det slått fast at Ringebu 
fjellstyre ikke kunne motsette seg en slik omlegging. 
Av dommens premisser går det fram at setereierne 
ikke taper eneretten til beitet av den grunn at den 
tradisjonelle seterdrift ligger nede og setrene en 
tid delvis ikke er i bruk. Det tilkom ikke Ringebu 
fjellstyre å disponere over det beite som var blitt 
ledig ved at det en tid ikke var opprettholdt van-
lig seterdrift. Ringebu fjellstyre kunne ikke uten de 
seterberetigedes samtykke disponere over beitet i 
allmenningen. Reskriptet av 1734 kunne etter lag-
mannsrettens mening ikke oppfattes som noen 
båndleggelse av de omhandlede havneområder til 
tradisjonell seterdrift for all framtid. Bruksutøvelsen 
måtte kunne endres i samsvar med den utviklin-
gen som fedriften i fjellet gjennomgår som et ledd 
i gårdsdriften. En omlegging av bruksmåten som 
er naturlig og hensiktsmessig etter forholdenes 
utvikling, må det være adgang til, når den endrede 
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tar anså Ringebu fjellstyre disse planene for lite 
realistiske og viste til at fjellstyret 2 ganger i løpet 
av de siste 25 år hadde utvist arealer til slike pros-
jekter uten at noe var kommet i gang. Videre viste 
fjellstyret til at det var uenighet om prosjektet blant 
setereierne og at det i dag ikke finnes tilstrekkelig 
husdyrhold blant de interesserte seterbrukere til at 
det kan være lønnsomt. Stor-Elvdal jordstyre har i 
september 1973 angitt følgende data om setervruk i 
Hirkjølen statsallmenning:

bruk ikke volder vesentlig ulempe eller skade for 
noen av de allmenningsberettigede i Ringebu.

På årsmøte i Hirkjølen seterlag i 1975 ble det 
satt ned et utvalg for å undersøke muligheten til å 
få oppdyrket et felt i Hirkjølen. Det var fra eksper-
thold pekt på de ressurser som våre fjellvidder, og 
da spesielt Hirkjølen, hadde å by på. Oppdyrkingen 
var tenkt som et fellestiltak av interesserte seterei-
ere. Stor-Elvdal kommunestyre ga sin tilslutning 
og ble også representert i utvalget. I en kommen-

Hellaksetra:
Eiendomsnavn:                                  g/bnr.:                        Dyrka mark:                          Annet areal: 

Nordstumoen .................................     17/7                                                                       ca. 15 000 da.
Evje ................................................ 14/138                                  70 da.                            »        250  »
Evje dyr på bruket: 1 hest – 4 kuer – 3 ungdyr – 20 v.f. sau

Klarbekken ………………………..     17/35                                  12 da.                                        10 da.
Trøen ……………………………...      17/14                                  25  »                                          30 »
Nordseth ………………………….       17/11                                100  »
Nordseth dyr på bruket: 40 v.f. sau
Viengen nordre ...............................  17/17                                  40 da.                                         50 da.
Viengen nordre dyr på bruket: 6 kuer – 8 ungdyr.

Syren ...............................................  17/16                                   5 da.                                         20 da.
Nygård ............................................  17/23                                 30  »                              
Rønning .......................................... 14/121                                20  »
Ulvbergsetra (Ree) .........................  17/138                                 30  »
Gaml. stu Trønnes hovedbølet .....        17/3 (17/274)                     ?
Løvmo ...........................................

Storfjellseter:
Landet ...........................................      13/4                              240 da.                              ca. 22 000 da.
Landet dyr på bruket: 30 ungdyr – ca. 90 vinterf. sauer. 

Negård …………………………..  13/14                             140 da.                             ca.    6 500 da.
Negård dyr på bruket: 25 kuer – 30 ungdyr – 5 v.f. sauer og 1 hest.

Svea ..............................................  13/15                               10 da.                              ca.        75 da.
Fullpantmoen ...............................  13/22                               50  »                                 »         25 »
Fullpantmoen dyr på bruket: 5 v.f. sauer og 1 hest.

Hestegjerdinga .............................  13/88                                                                        ca.         5 da.   
Prestegårdssetra ………………... 

Skjerdingfjellseter:
Eiendomsnavn:                              g/bnr.:                            Dyrka mark:                          Annet areal: 

Kirkemo ......................................... 14/157                                50 da.                              ca.     100 da. 
Egga ...............................................  14/40                                20  »                                  »     200  »
Berger Søndre ……………………       14/79 m.fl.                      130  »                          
Berger Sødre dyr på bruket: 4-5 kuer – 5-6 ungdyr.
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Brenna ……………………………     13/7                               195 da.                              ca.  9 000 da.
Brenna dyr på bruket: 5 v.f. sauer, ellers grisehold.

Storstu nordre ……………………  14/69                                 60 da.
Storstu søndre …………………...   14/12                                 40  »                               ca.  1 300 da.
Svestad …………………………..    13/38                               240   »                               »    3 000  »
Svestad dyr på bruket: 45 kuer og 65 ungdyr.

Elvestad (Berger) ………………   17/344                               140 da.                             ca.     640 da.
Elvestad dyr på bruket: ca. 60 v.. sauer, ellers grisehold.

Nordby (del Berger) ……………    17/26                                 20 da.
Thune …………………………..      13/18                                26  »                                 ca.    250 da.
Thune dyr på bruket: 2 ungdyr og 5 sauer.

Bechsetra ……………………….       13/8
Olastua …………………………     14/66
Fjøsegga Vesterh. ……………...        13/3
Gimle …………………………..    19/133

Hirkjølgårdene:
Hirsjøen ......................................                               
Noren ..........................................   15/1                                 25 da.                                ca.   300 da.

Skarsetra:                      
Bråten .........................................19/366                                 35 da.                                ca.     20 da.
Bråten dyr på bruket: 3 kuer og 4 ungdyr.

Bjerknes ..................................... 19/167                                 40 da.                                »       60   »
Sollivollen ..................................   47/21                                 25  »                                  »       25   »
Atneosdalen ...............................   27/34                                 30  »                                  »       25   »
Vestad .......................................  14/113                                 65  »                                  »     150   »
Sveen ........................................       50/4                                 30  »
Brubakken ................................       50/5
               

Som det framgår av oppstillingen, er det til sammen 
på alle gårdene som har seter i statsallmenningen 82 
kuer, 138 ungdyr, 130 sauer og 3 hester.

Fra Ringebus side hevdes det at det av disse 
gårdene bare var 3 som benyttet sine setre og sin 
beiterett i området. Disse 3 gårdene hadde til sam-
men 9 kuer, 39 ungdyr, 110 sauer og 1 hest på 
beite i Hirkjølen. De øvrige setre ble benyttet som 
ferie- og fritidshus. Hedmark landbruksselskap har 
uttalt at beitet i Hirkjølen slik det ligger i dag, er 
for dårlig til at kuer som melker 4-6 000 kg. melk 
pr. år kan finne produksjonsfor der. Det må derfor 

legges opp til en konsentrert utnyttelse av beitet ved 
at det anlegges fellesbeiter for melkekuer og ung-
dyr. Landbruksselskapet antar ut fra produksjons-
kapasiteten på de gårdsbrukene som har beiterett i 
Hirkjølen, at de vil kunne produsere vinterfor til ca. 
200 melkekuer, 100 ungdyr og 1000-1200 beitesau-
er. Det vil med andre ord si at alt beite på Hirkjølen 
og mer til kan utnyttes av de gårdsbrukene som har 
bruksrett i Hirkjølen.

Ringebu jordstyre har i juni 1974 satt opp føl-
gende oppgave over allmenningsberettigede i 
Hirkjølen og Imsdalen:
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Hirkjølen statsallmenning ...............................................................................................  122 bruksenheter
Hirkjølen og Imsdalen statsallmenning ..........................................................................   234         »
                                                                                                                                    Ialt 356 bruksenheter
Jordbruksoversikt.
Jordbruksareal til bruk med almenningsrett:
A. I Hirkjølen statsalmenning:
     Heime på gården, dyrka jord, nat.eng, kulturbeite ....................................................4 198 dekar
     Setra på gården, dyrka jord, nat. eng, kulturbeite ....................................................    893   »
                                                                                                   Jordbruksareal ialt       5 091 dekar   
B. I Hirkjølen og Imsdalen statsalmenning:
     Heime på gården, dyrka jord, nat.eng, kulturbeite ................................................... 9 903 dekar
     Setra på gården, dyrka jord, nat. eng, kulturbeite .....................................................4 970    »
                                                                                                   Jordbruksareal ialt     14 873 dekar

Jordbruksareal til bruk med alm.rett i Hirkjølen ………………………………………      5 091 dekar
Jordbruksareal til bruk med alm.rett i Hirkjølen/Imsdalen ………………………………14 873    »
                                                                                                   Jordbruksareal ialt     19 964  dekar
Gj. snitt jordbruksareal pr. bruksenhet: 56.1 dekar.

Husdyroppgave.
Av bruk (almenningsrett i nevnte statsalmenninger) er det husdyrhold med storfe og småfe på 205 bruk. 
Bruk med bare fjørfe og svinehold er holdt utenfor denne oppgave.

Husdyrhold pr. 1.2. 1974:
Mjølkekyr ialt      1 404
Ungfe ialt             1 961 = 3 365 storfe
Vinterfora sau      1 858
Geit                         248

Jordstyret har pekt på at bruk med allmenningsrett i de to statsallmenningene har en betydelig del av hus-
dyrholdet og jordbruksarealet i kommunen. Til sammenlikning er tatt med følgende tatt fra den fullstendige 
jordbrukstellingen i 1969, Ringebu kommune:

Husdyrhold pr. 30.6. 1969 (bruk over 5 dekar):

Storfe i alt …………………………..      4 713
Sau, vinterfora sau + lam …………...  11 458
Geit …………………………………          685

Antall bruk over 5 dekar jordbruksareal
                                                         539 bruk
Jordbruksareal ialt ..................   36 738 dekar
Gj.snitt jordbruksareal pr. bruk       68.1   »
Gj.snitt barskogareal    pr. bruk     320.0   »
Gj.snitt lauvskogareal  pr. bruk      170.0   »
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4. Mjaaland-utvalget

På bakgrunn av henvendelsen fra Hirkjølen seterlag 
om overføring av Hirkjølen statsallmenning til Stor-
Elvdal, ble det 4.-5. oktober 1971 etter seterlagets 
anmodning holdt møte og befaring der representan-
ter fra Kommunaldepartementet sammen med bl.a. 
fylkesmennene og ordførerne i de berørte fylker og 
kommuner deltok. Befaringen omfattet også Ims-
dalen. Departementet fant at inndelingsspørsmålene 
var av en så vidt komplisert karakter at de treng-
te nærmere utredning etter § 2 i lov 21. desember 
1956 om endring i kommunal inndeling. I medhold 
av nevnte bestemmelse oppnevnte departementet 
derfor et 3-mannsutvalg for å utrede spørsmålet 
om den framtidige kommunale tilknytning for 
Hirkjølen statsallmenning og Imsdalen fjellgrend. 
Utvalget fikk følgende statsallmenning:

Rådmann Finn Mjaaland, Nøtterøy – formann.
Ordfører i Eidsberg kommune, gårdbruker 

Johan Volden.
Ordfører i Aurskog-Høland kommune, jord-

bruker og tiltakssjef Olaf Morgenlien.
Utvalget har 2 ganger vært på befaring i områ-

det og holdt møter med representanter fra kom-

munene m.fl. Under møtene kom det fram at mot-
setningene mellom de to kommuner med hensyn til 
nevnte områder var så store at mulighetene for en 
frivillig ordning ikke var til stede. Fra Ringebus side 
ble det hevdet at områdene utgjør en betydelig del 
av Ringebus areal, Hirkjølen 17,6 pst. av kommu-
nens samlede areal. Videre ble det vist til reskriptet 
av 1734 og høysterettsdommen av 1937 som fastslo 
at Hirkjølen tilhører Ringebu som også har allmen-
ningsrettighetene. Det ble ellers vist til de verdier 
som i tidens løp er nedlagt i veganlegg.

Stor-Elvdal hevdet på sin side at kommunen 
aldri har godkjent de grenser som nå gjelder. Fra 
gammelt av, ble det anført, har Hirkjølen til-
hørt Stor-Elvdal og Østerdalen. Området har sin 
naturlige tilknytning dit, hevdes det, dette så vel 
kommunikasjonsmessig som administrativt og fak-
tisk. Det ble pekt på at områdene ligger øst for 
vannskillet med avløp mot Stor-Elvdal. Det vil der-
for være naturlig at utnyttingen av naturherlighet-
ene skjer fra Stor-Elvdal. De rike beiteområdene må 
utnyttes på en rasjonell måte, og hytteutbyggingen 
bør stoppes. Når stor-elvdølenes særrettigheter i 
området blir fullt utnyttet, vil det bli lite igjen til 
Ringebu.
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I sin innstilling 31. oktober 1972 konkluderer 
Mjaaland-utvalget med å foreslå at Hirkjølen stat-
sallmenning og Imsdalen setergrend bør overføres 
til Stor-Elvdal kommune slik at kommunegrensen 
mellom Ringebu og Stor-Elvdal og fylkesgrensen 
mellom Oppland og Hedmark i dette område føl-
ger vannskillet mellom Gubrandsdalen og Øster-
dalen. Utvalget legger vekt på at områdene naturlig 
sogner til Østerdalen, og at de lettest kan adminis-
treres derfra. Den endrede grense vil atter utvalgets 
forslag gå fra Eldåhøgda i sør, deretter i rett linje til 
St. Kvien og deretter i rett linje til Hirisjøhøgda. 

Utvalget begrunner videre sitt forslag med at 
områdene kommunikasjonsmessig hører til Stor-
Elvdal, dit det går helårsveg, og at det er rimelig at 
Stor-Elvdal får hånd om utviklingen i områdene. I 
Hirkjølen er det skjedd en viss hytteutparsellering i 
visse avgrensede områder. 

Utvalget mener at ytterligere disponering av 
disse områdene ikke bør skje uten en helhetsvur-
dering hvor det tas hensyn til beiteforhold og fri-
luftsliv og hvor planen inngår som et naturlig ledd 
i Stor-Elvdals generalplan. Selv om Ringebu ved 
en overføring mister et betydelig del av sitt areal, 
vil tapet av skatteinntekter etter utvalgets mening 
være beskjedent, idet det er relativt få fastboende i 
områdene som overføres.

Etter fjell-loven av 12. mars 1920 skulle utnyt-
telsen av statens allmenninger administreres av et 
fjellstyre på 3 medlemmer med varamenn hvorav 
minst 2 medlemmer med varamenn måtte være 
jordbrukere som har beiterett i området. Styret 
skulle velges av kommunestyret i den kommunen 
der allmenningen ligger. Utvalget var oppmerksom 
på at det ved en overføring ville oppstå problemer 
da de allmenningsberettigede bor i Ringebu. Utval-
get mente derfor at det burde oppnevnes et felles-
styre etter fjell-lovens § 4 tredje ledd, med medlem-
mer fra de to kommunene.

Utvalget presiserer i sin innstilling at en endring 
av kommunegrensene ikke vil medføre noen 
endring i Ringebus allmenningsrettigheter. Utvalgets 
innstilling og kart over området følger proposis-
jonen som utrykt vedlegg.

5. Reaksjoner på Mjaaland-utvalgets 
innstilling.
Innstillingen ble forelagt de berørte kommunestyrer 
og fylkesting til uttalelse. Stor-Elvdal kommunestyre 
vedtok 28. februar 1973 «å gi Mjaalandkomiteen 
sin fulle støtte og på det beste anbefale at søknaden 
fra Hirkjølen seterlag og oppsittere i Imsdalen blir 
innvilget». I innstillingen til kommunestyret heter 
det bl.a.:

«Det området denne grensereguleringen drei-
er seg om, har gjennom århundreder vært nyttet 
av storelvdøler og har hatt fast bosetting av 
storelvdøler fra ca. 1650. Stor-Elvdal og Hedmark 
fylke har også ytet den offentlige bistand til de 
fastboende i området. Stor-Elvdal kommunestyre 
vil derfor trekke fram sitt syn på forholdene også 
utover det som går fram av Mjaaland-komiteens 
innstilling. De storelvdalske rettigheter representert 
ved de 38 setrer i allmenningen, som hadde et dyre-
belegg på nærmere 1000 storfe, beregnes idag til en 
årlig bruksverdi på kr. 400 000. De samme setrer 
har dessuten husbehovsrett for setrenes drift som 
tømmer, brensel o.l., jakt og fiskerett m.v. Ingen fra 
Ringebu har beite- eller seterrett i Hirkjølen.

Framtidig jordbruksutnyttelse.
Nye tanker som samdrift og opprettelse av fellesfjøs 
basert på oppdyrking av store arealer i allmennin-
gen, har vært fremmet. Hedmark Landbrukssels-
kap har utarbeidet planer for dette, da jordbruket i 
Stor-Elvdal ikke kan unnvære de rike beiter i fjellet. 
Verdiløse myrstrekninger vil kunne øke uttaket av 
forenheter betydelig. Foreløpig av Hedmark Land-
bruksselskap registrert 1000-1500 da. for fulldyrk-
ing og overflatebehandling. Øvrige beitearealer 
nyttes til sauebeite.

Hyttebygging.
Skal slike planer kunne gjennomføres, må all hyt-
tebygging opphøre. Primært bør Hirkjølen stilles til 
disposisjon for jord- og skogbruksnæringen, og all 
hyttebygging i området – som Ringebu fjellstyre og 
Ringebu bygningsråd, samt Statens skoger har gjen-
nomført mot setereiernes ønske, opphøre. 

De gamle rettighetshavere har fått redusert sin 
nytteprosent vesentlig, idet erfaringen viser at bus-
kap og hyttekonsentrasjoner ikke går sammen. Fri-
luftsinteressene vil også være bedre tilgodesett ved 
at resten av allmenningen kan nyttes som friareal, 
til beste både for de to dalførers befolkning, turis-
thotellets gjester og den hyttekonsentrasjon som er 
etablert.

Administrasjon.
På grunn av 6-7 måneders årlig isolasjon fra Ringe-
bu, har oppsittere og rettighetshavere hatt liten 
kontakt med de kommunale myndigheter i adminis-
trasjonskommunen. Dette har igjen ført til at områ-
det som bare har 15 km vei til nærmeste jernbanes-
tasjon i Østerdalen over vinterbrøytede veier, har 
nærmest 100 pst. vært overlatt statlige, fylkeskom-
munale og kommunale tjenestemenn i Stor-Elvdal 
til betjening.
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Stats- og fylkeskommunale tjenestemenn:
1. Kirkelige handlinger har vært og blir utført av   
 sognepresten i Sollia og Stor-Elvdal ved h.h.v.   
 Sollia kirke og Atneosen kapell.
2. Barn fra Hirkjølen har alltid hatt sin skolegang  
 i Stor-Elvdal, og etter at skolen i Imsdalen er   
 blitt nedlagt, søker også barn derfra skolegang  
 på Atna i Stor-Elvdal.
3. Lensmannen i Stor-Elvdal betjener distriktet   
 vinters tid iflg. ordre fra Justisdepartementet,  
 men må for hver gang først ta kontakt med   
 lensmannen i Ringebu.
4. Distriktsveterinæren i Stor-Elvdal betjener de to  
 statsallmenninger året rundt.
5. Distriktslegen likedan.
6. Medisiner blir ordinert gjennom Koppang   
 Apotek i Stor-Elvdal.
7. Tannlege søkes på Koppang.
8. Den vesentlige handel og kontakt for øvrig skjer  
 til Stor-Elvdal.
9. Postverket betjener distriktet fra Atna i Stor-  
 Elvdal.
10. Telekommunikasjonen er utbygd til setereierne  
 i Stor-Elvdal og senere overtatt vederlagsfritt av  
 Televerket.     
 
Ethvert tilleggsoppdrag utenfor kommunens grens-
er er idag en ekstra belastning for tjenestemannen 
og en ulempe for innbyggerne i kommunen. 
 Dette gjelder også for følgende fylkeskommu-
nale sektorer: Landbruksselskapet i Hedmark, 
og Fylkesskogkontoret som deltar i planlegging 
av områdene og ikke minst yter bevilgninger til 
områder i et annet fylke på bekostning av interesser 
i eget fylke. Allmenningsskogen i Hirkjølen og Ims-
dalen administreres av Østerdal Skogforvaltning.

Kommunale tjenestemenn.   
Ingeniørvesenet for:
a) Oppmåling, regulering, bygningsvesen og bygn- 
 ingskontroll.
b) Vann og kloakkvesen.
c) Veivesen.
d) Renovasjonsvesen. Dette skjer etter oppdrag fra  
 Ringebu kommune, og sommerstid, dog uten   
 kommunal godtgjørelse fra Ringebu.
11. Helserådet blir konsultert av oppsitterne, men   
 har ingen innflytelse på avgjørelser i Ringebu.
12. Brann- og feiervesen.
13. Stor-Elvdal Kraftlag som har områdekonsesjon  
 og har bygget og står for kraftforsyningen.
14. Herredsagronomen, og ikke minst
15. Herredsskogmesteren som i all planlegging av   
 skogbruksveier trekker Imsdalen og Hirkjølen   
 inn som et naturlig transportområde til Stor-  
 Elvdal.

Miljøvern.
All kommunal beslutningsmyndighet tilligger 
Ringebu kommune. Beslutninger har ført til en 
rekke uheldige virkninger for det lokale miljø og for 
miljøet i Stor-Elvdal. 

Spesielt vil kommunestyret i denne forbindelse 
peke på at Glommavassdraget i vesentlig grad gjen-
nom en allerede realisert kraftutbygging er overført 
til renavassdraget. Dette har ført til foruroligede 
kvalitetsforringelse av det gjenværende Glomma-
vann. 

Et ytterligere forurensning av bivassdrag – i 
dette tilfelle Hira og Imsa – må søkes unngått. For 
best mulig å ha innflytelse på og øve kontroll med 
dette, vil det være riktig at nedslagsfeltet blir under-
lagt ansvarlige myndigheter i Stor-Elvdal.

Investeringer.
De store storelvdalske interesser i området belyses best ved følgende investeringstall fra Hedmark 
fylkeskommune, Stor-Elvdal kommune og setereiere gjennom den senere tid:

Investeringer fra setereierne til veier ………………………………...…………………..…. kr.     520 300 
Investeringer fra Hedmark Landbruksselska .……………………………………………...  »      235 700
Investeringer fra skogeiern ………………………………………………………………….   »      301 975
Investeringer fra Hedmark fylkesskogstyre ……………………………………………….... »      260 000
Stor-Elvdal Kraftlag til kraftforsyning ……………………………………………………...  »        77 536
Tilskudd til kraftlinje fra setereiere …………………………………………………………  »        53 000

Sum kr. 1 448 511

De store investeringer ellers i Hirkjølen belyses best ved assuransetallet, kr. 6 270 000.
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Lov om domstolene.
Parters plikt til å møte personlig i forliksråd – og 
rettsmøter, er 6 – 7 mnd. i året på det nærmeste 
umuliggjort på grunn av de lange avstander.

Manglende mulighet til deltakelse i kommunalt 
styre og virksomhet.
Oppsitterne i Imsdalen og Hirkjølen er vel noen av 
de få i dette land som ikke har anledning til å være 
med på å praktisere kommunalt demokrati og kom-
munal politikk. Utestengt fra hjemstedskommunen 
7 måneder av året har det vært naturlig for kom-
munen av økonomiske grunner å utelate disse opp-
sitterne ved valg til nemnder og råd. 

Omkostninger ved 60 km landeveistransport og 
524 km jernbanereise fra bosted til administrasjons-
senter, samt dagers fravær, har blitt for store. Enh-
ver borger i dette land burde ved slutten av det 20. 
århundre ha adgang til å delta i offentlig styre og 
stell».

Hedmark fylkesting gjorde 5. juni 1973 følgende 
vedtak:
1. Fylkestinget er enig i de synspunkter som er  
 kommet til uttrykk i innstillingen fra Mjaaland- 
 komiteen og uttalelsene fra Hedmark landbruks- 
 selskap og StorElvdal kommunestyre vedrørende 
  grenseregulering i Hirkjølen/Imsdalområdet.
2. Fylkestinget rår til at Hirkjølen statsallmenning 
 og Imsdalen fjellgrend blir overført fra Ringebu  
 kommune i Oppland fylke til Stor-Elvdal komm- 
 une i Hedmark fylke.

I notat 31. juli 1972 om den framtidige jordbruk-
sutnyttelsen i områdene, som det vises til i fylkestin-
gets uttalelse, har Hedmark landbruksselskap uttalt:
«Jordbruket i Østerdalen hører til dal- og fjelljord-
bruket I Hedmark og har likhet og tradisjoner som 
en ellers vil finne mange steder I landet.

Dal- og fjelljordbruket er de fleste steder på vik-
ende front. Ikke fordi jordbruket i seg selv er blitt 
svakt, - mange steder er det sterkere i dag enn noen 
gang tidligere, men av den grunn at lønnsomheten 
svikter og at ungdommen reiser vekk. De har mistet 
troen på at næringslivet i disse bygdene vil kunne 
skape solid nok grunnlag for en fremtid.

Det vil således bli en nasjonal oppgave av største 
betydning å underbygge næringslivet i våre dal- og 
fjellbygder, slik at de får beholde en stor nok andel 
av ungdomsgruppene til å rekruttere brukene, når 
det store generasjonsskiftet skjer om ganske få år. 
Det kan bli et nasjonalt løft av dimensjoner, men 
å holde liv i utkantbygdene må betraktes som et 
produksjons- og forsyningsmessig ressursvern av 
første klasse og intet økonomisk løft kan på den 
måten bli for stort.

Det som særpreger våre dal- og fjellbygder er 
de små driftsenheter. I fremtiden må det skje en 
strukturrasjonalisering for å bedre enkeltbrukets 
lønnsomhet. Ikke alle bruk vil få avløsere, så en 
sammenslåing av bruk vil derfor også til en viss 
grad skje som en selvfølge.

I Østerdalen er det i dag 2 673 selvstendige bruk 
over 5 dekar dyrket jord. De fordeler seg på kom-
munene i midtre og nordre Østerdal således:

 Bruk i alt                    Bruk mellom                 Bruk over                       Storfe
                            over 5 da. dyrket         25-100 da. dyrket           100 da. dyrket      i alt på disse bruk

M – Ø 
Åmot ……………….       271                                 173                             39                                  875
Stor-Elvdal …………      306                                   78                             46                               1 418
Rendalen ……………     363                                 173                               6                               1 576

N – Ø
Alvdal ……………….     297                                 218                             63                               2 835
Folldal ……………….    267                                 193                             46                               2 181
Tynset ……………….     607                                 218                             63                               5 780
Tolga/Os …………….     617                                 492                             80                               6 286
Engerdal …………….     212                                 173                               6                               1 157
                                    2 940                              1 718                           349                             22 108
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Til mange bruk hører en del skog, som ikke er 
tatt med her, og bruks- og beiteretter i fjellet. Ikke 
alle bruk her eller har hatt seter. Dette vil fremgå 
av den oppgaven som følger fra en nylig avsluttet 
registrering av seterbruket i Hedmark, den viser at 
det er 702 setervanger med til sammen 2 200 setrer, 
hvorav 90 pst. ligger i Østerdalen. Vel 700 av disse 
setrer er fremdeles i bruk.

Seterbruket i Østerdalen har etter siste krig gått 
sterkt tilbake. Årsaken ligger først og fremst i det 
forhold at mange bruk har sluttet med husdyrhold-
et, iallfall med melkeproduksjon, men også fordi 
mange heller har erstattet fjellbeitet med kulturbe-
ite hjemme på bruket. Mangel på røktere har også 
for en del tilfelle vært årsak til at seterbruket har 
opphørt. 

Om seterbruket – utnyttelsen av fjellbeitene – er 
innskrenket i sin opprinnelige form, holder de fleste 
sine seterhus i orden og de kan tas i bruk igjen når 
som helst. Bruksrettene bortfaller ikke om rettene 
for kortere eller lengre tid ikke nyttes. Alle setrer, 
beite- og bruksretter i fjellet må derfor ansees som 
ressurser i våre dal- og fjellbygder.

Felles for alle setervangene i Østerdalen er at de 
ligger i de beste fjellbeiteområdene. Der hvor beit-
eområdene var romslige og rike er setervangene 
store. En slik plassering finner en også i naboom-
rådene i Gudbrandsdalen. Enkelte bruk har to 
setrer, hvorav den ene blir eller var nyttet til vår- og 
høstbeite.

Mange setervanger har også en geologisk plas-
sering. Der hvor berggrunnen ga opprinnelse til et 
godt jordsmonn finner en uten unntagelse også de 
beste beitestrekningene. Store deler av Østerdalen 
ligger imidlertid i et meget magert sparagmittom-
råde som har gitt begrensede beiteområder. Stor-
Elvdal og Rendalen er typiske eksempler i så måte. 
(De kvartærgeologiske oversiktskarter viser dette.)

I de senere årene har det tidvis vært spørsmål 
om å finne beitestrekninger for fellessetrer eller 
fellesbeiter. Nye områder for slike formal har det 
vært vanskelig, for ikke å si umulig å finne, Renda-
len kan igjen nevnes som et eksempel.

For Midt-Østerdal er det kun Hirkjølen statsall-
menning som peker seg ut som områder for felles-
beiter. Dette område er særegent på mange vis. 
Geologisk danner området en spesiell figur i spar-
agmittutbredelsen i Østerdalen, her er det store 
sammenhengende områder som kan kultiveres, 
fulldyrkes om man vil, til fellesbeiter. I kvartærge-
ologisk terminologi er jordsmonnen karakterisert 
som «torvjord på bregrus». Finpartiklet jord av 
kvabblignende karakter utmerker seg i store felter. 
Jordsmonnen, som er rikt på kalk, har også gitt 

vokseplass for en sjelden mangfoldig flora (profes-
sor H.H. Heiberg, Statens Skogforsøksvesen) og 
tømmerskog av uvanlig store dimensjoner.

I Hirkjølen statsallmenninger ligger det tre 
store setervanger, Storfjellseter, Skjæringfjellseter 
og Hellakseter, hvis beiteområder grenser opp til 
hverandre. Flere beitestrekninger, også de som kan 
utnyttes sterkere gjennom hel eller delvis kultiver-
ing, ligger likevel hver for seg p.g.a. fjellet som gir 
naturlige skiller.

Beitene her har like opp til våre dager gitt gras-
vekst til et stort dyrehold, opptil og under siste krig 
var storfetallet oppe i nærmere 700 dyr pluss ungfe 
og hest og en del sau.

For kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Åmot, 
som utgjør Midt-Østerdal, er Hirkjølen det eneste 
fjellbeiteområdet som kan utnyttes til fellesdrifter 
av storfe og sau. I fremtiden er dette også det store 
beiteområde for kjøttproduksjon, eksempelvis på 
okser i store drifter. En slik produksjon har allerede 
vært forsøkt. 

Det er to måter å gå frem på for å skaffe utvid-
ede beitestrekninger i området:

a. Fulldyrke vise arealer syd for Skjæringfjell 
 seter. Jordsmonn av kvabblignende karak  
 ter, som meget sannsynlig er flomjord fra   
 bekkedragene.
b. Overflatebehandle visse strekninger nord   
 for Skjæringfjellseter i retning Mokjølen   
 seter. Ved grøfting av de grunne myrene   
 kan store arealer vinnes inn.
c. Overflatebehandle/delvis fulldyrke arealer i  
 Bretningdalen nord/vest for Storfjellseter.

I utstrekning kan disse registrerte arealer dreie seg 
om 1000-1500 dekar. Det som ytterligere fremhever 
Hirkjølen allmenning som område for store felles-
drifter av storfe og sau er de gode vegforbindelser, 
bra hus, som alle kan nyttes, strømtilførsel og rask 
forbindelse med dalen, ca. 18 km til nærmeste stas-
jon.

Et minus for området er selvsagt det store hytte-
feltet som er lagt i nærheten av Storfjellseter, turist-
trafikken herfra kan komme til å forstyrre en del.

Nå er det kun stor-elvdøler som har bruks- og 
beiterettene i Hirkjølen statsallmenning. Men da 
allmenningen eies av staten er det dessto større 
mulighet for et interkommunalt samarbeide om 
utnyttelsen av beitestrekningene. En har i denne 
registrering av beiteområdene tatt sikte på en langt 
større utnyttelse enn den som stor-elvdølene selv 
kan fylle.
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På lengre sikt, om man peker på et fremtid-
sperspektiv, er det fellesbeitingen som kommer til 
å underbygge husdyrbruket i Østerdalen. Felles-
fjøsene er heller ikke urealistiske prosjekter i en 
fjern fremtid.

For alt husdyrhold, enten dette fortsatt er basert 
på melkeproduksjon, eller en nyetablert kjøtt-
produksjon i stor målestokk, er fjellbeitene et av 
de viktigste fundamenter, ikke bare for Østerdalen, 
men for hele det forsyningsmessige potensial som 
nettopp ligger i våre dal- og fjellbygder.»

Ringebu kommunestyre har 29. mars 1973 gjort 
følgende vedtak:

1. Ringebu kommune fastholder bestående 
grense mot Stor-Elvdal som den rette – nå som 
de siste 240 år – og kommunen motsetter seg 
derfor enhver regulering av denne grense.

I innstillingen til kommunestyret heter det bl.a.:
Den sær-rett storelvdølene har til seter i Hirkjølen 
avgrenser seg til høyst 22 bruk.
I seterlagets opprinnelige krav til grenseregulering 
bestrides da heller ikke Ringebus rettigheter i områ-
det. Setereierne vil ha grensen flyttet av hensyn til 
administrasjonsforhold. Derimot dveler Mjaaland-
sutvalget ved en eventuell framtidig utnytting av 
allmenningen og nevner bl.a. at det er 43 km fra 
allmenningens østgrense til administrasjonssenteret 
Koppang.

Fra Ringebu er det ft. 124 bruk som har allmen-
ningsrett til skogen i Hirkjølen og 233 i Imsdalen, 
mens alle jordbruk i Ringebu på østsiden av Lågen 
– ca. 450 – har beiterett etter fjelloven i Imsdalen og 
Hirkjølen.

Samtlige innenbygdsboende i Ringebu har jakt 
og fiskerettigheter i de nevnte allmenninger, mens 
ingen storelvdøl tilkommer allmenningsrett hverken 
til skog, beite, jakt eller fiske i Hirkjølen og Ims-
dalens statsallmenninger.

Ringebu kommune understreker at det i bygda 
finnes mange små bruk uten hverken skog eller 
dyrkbar utmark og som derfor har et særskilt behov 
for mulighetene til skog fra allmenningene og til 
arealer for fellessetre og tilleggsjord i disse.

En eventuell fellesseter for de i Hirkjølen seter-
berettigede gårder fra Stor-Elvdal vil hilses med 
glede av Ringebus myndigheter. Den vil kreve lite 
areal og gi ordnede beiteforhold.

Søknader om fellesseter for stor-elvdølene ble 
forøvrig godkjent av allmenningsstyret i 1948 og 
1959 uten at det er blitt noe av. Men ethvert forsøk 
på å trekke inn dyr fra Rendalen og andre steder i 

Østerdalen, slik som Hedmark landbruksselskap 
skisserer i sin plan for fellesseter av 31. juli 1972, 
er fullstendig lovstridig og i strid med tidligere rett-
savgjørelser i området og vil uten videre bli avvist 
av Ringebu.

Ringebu kommune påstår, at bygdens rettigheter 
og interesser i Imsdalen og Hirkjølen allmenninger 
er så store og ikke vil kunne endres ved en grense-
regulering og at det vil bli et virvar av vanskelighet-
er, hvis den kommunale administrasjon skal flyttes 
fra den bygda som har de avgjort største interesser.»

Videre pekes det i kommunestyrets uttalelse på 
at Mjaaland-utvalget har lagt vekt på at den seter-
rett østerdølene har i Hirkjølen, er meget omfat-
tende og derfor i betydelig grad begrenser den all-
menningsrett som Ringebu har, uten at det nevnes 
at østerdølenes seterrett er hendøende, og at Ringe-
bu gjennom organisert fedriftbeite i gjennomsnitt 
for de siste 40 år har høstet ca. ½ mill. forenheter 
årlig og at gjennomsnittet for de siste 10 år ligger 
vel så høyt. Videre nevnes at utvalget har lagt vekt 
på helårs vegforbindelse fra allmenningen og østo-
ver uten at det er nevnt noe om de bestrebelser som 
er gjort fra Ringebus side for å skaffe helårsveg til 
Imsdalen gjennom Samdalen. I fem av årets måned-
er er det god vegforbindelse Øksendalen – Storfjell-
seter og resten av året trafikkeres lett med snøscoot-
er både av fastboende og tjenestemenn fra Ringebu.

Til grunn for uttalelsen fra Ringebu kommune-
styre ligger bl.a. en redegjørelse fra høyesterettsad-
vokat Erik Bryn.

Oppland fylkesting har i juni 1973 gjort vedtak 
om å gå inn for at den nåværende grense mellom 
Ringebu og Stor-Elvdal kommuner beholdes. I fyl-
kesmannens innstilling, som også i vesentlig grad 
bygger på redegjørelsen fra hr.adv. Bryn, heter det 
bl.a.:

<<Når man ser på hvorledes kommune- og fyl-
kesgrenser trekkes i fjellområder, er det i første 
rekke bruksutøvelsen fra bygdene som har vært det 
avgjørende moment. For statsalmenninger har det 
vært en klar praksis som går ut på at vedkommende 
almenningsområde administrativt er lagt til den 
kommune som har en overveiende almenningsbruk 
i almenningen. Hvor en kommune er enerådende 
når det gjelder almenningsbruken har vedkom-
mende almenning unntaksfritt vært lagt til den bygd 
som almenningen tilligger.

Vannskillet som grensemoment er bare kommet 
i betraktning hvor det gjelder motstøtende bruk fra 
forskjellige bygdelag eller i de tilfelle hvor man ikke 
har noen bruksutøvelse fra bygdene som utpeker 
området som tilliggende den ene eller annen kom-
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mune. Man har således en rekke eksempler både i 
forholdet mellom kommuner i forskjellige fylker og 
i forholdet mellom kommuner innen samme fylke 
at almenningsgrensen og dermed kommunegrensen 
ikke følger vannskillet.

Ser man nærmere på den situasjon som oppsto 
etter reskriptet av 1734 var den slik at gudbrands-
dølene og Ringebu for sitt område skulle ha all 
bruk inntil den trukne grense, utelukkende beg-
renset av seterbruken fra de seterbol tilhørende 
bestemte gårder i Stor-Elvdal. Det er viktig å 
merke seg at på den tid var det almenning også 
på østerdølenes side av grensen. Denne almenning 
ble i 1776 solgt til gårdbrukerne i bygden som 
senere utskiftet denne. Dette medførte da at 
almenningsretten for de som ikke var med på kjøpet 
i realiteten gikk tapt.

For Hirkjølen statsalmenning har man den sære-
genhet at det i denne almenning er etablert en sær-
rett til seterbruk for bestemte gårder i Stor-Elvdal, 
forbeholdt disse ved reskriptet av 1734. Videre har 
man en statsalmenning som i sin helhet utelukkende 
tilligger Ringebu. Dette innebærer at Staten er inne-
haver av den tradisjonelle grunneierrett i området, 
og at almenningsbruksrettighetene i dette område 
utelukkende tilligger Ringebu. Dette gjelder da såvel 
beite, jakt og fiske og andre former for bruksutøv-
else som er eller kan tas opp som et ledd i almen-
ningsrett. Det er således på det rene at det her er 
tale om en formålsbestemt bruksrett for bestemte 
gårder som utelukkende kan benyttes i forbindelse 
med gårdenes vinterfødde besetning, og som ikke 
kan disponeres over til fordel for andre gårder i 
Stor-Elvdal eller fra andre Østerdalsbygder som har 
noen former for bruksrettigheter i denne almennin-
gen. De særberettigede gårders bruksrett er på sin 
side også utelukkende knyttet til behovsdekning for 
bruken i fjellet.

Jeg har funnet det nødvendig å poengtere dette 
meget sterkt. Siden 1734 har bruken av beiteinter-
essene i Hirkjølen fra Stor-Elvdals side gått sterkt 
tilbake. Jeg kan således ikke se at det bruksmessig 
skulle tilsi en endring av de bestående grenser.

Hvis grensene skulle endres, forblir Hirkjølen en 
statsalmenning med utelukkende almenningsrett for 
Ringebu, og kun med særrett for bestemte gårder i 
Stor-Elvdal. Almenningen må videre ha et fjellstyre 
i samsvar med fjellovens bestemmelser og dette 
fjellstyre må for å fylle vilkårene velges fra Ringe-
bu. Noen hjemmel for å etablere et felles styre, slik 
Mjaalandutvalget foreslår, foreligger ikke i dette 
spesielle tilfelle. Videre viser all erfaring at det er 
intet som i den grad er i stand til å vekke motset-
ninger og konflikter av såvel reell som følelsesmes-

sig karakter enn det at man legger fjellområder til-
liggende en kommune over til en annen.

Vedrørende Imsdalalmenningen kom den inn i 
bildet fordi en av representantene for oppsitterne 
som er i Imsdalen ytret ønske om å bli overført til 
Stor-Elvdal. Ved den senere behandling viste det seg 
at majoriteten av de fast bosatte ikke ønsket noen 
overføring til Stor-Elvdal. Det er heller ikke fra 
Stor-Elvdals side reist krav om overføring av Ims-
dalalmenningen. I denne almenning har Ringebu 
en enerådende stilling og almenningsretten tilligger 
Ringebu.

Etter dette mener jeg at Mjaalandutvalget burde 
ha holdt Imsdalen utenfor sin innstilling, da områ-
det helt klart sogner til Ringebu. Det er i den korte 
og meget snaue begrunnelse fra Mjaalandutval-
get lagt vekt på kommunikasjonsmessige og plan-
messige hensyn for en overføring. Jeg kan ikke se 
at disse hensyn kan tillegges særlig stor vekt. Når 
det gjelder avstander, ligger almenningene kommu-
nikasjonsmessig nærmere de bruksrettigede eien-
dommer i Ringebu enn de seterberettigede gårder 
i Stor-Elvdal. Det samme gjelder for administras-
jonssentrene i de to kommuner. Det er etablert til-
fredsstillende vegforbindelse, og adkomstforholdene 
til disse almenninger er langt bedre enn for en rekke 
andre almenninger som det vil være naturlig å sam-
menligne med.

Mjaalandutvalget hevder videre at det er rimelig 
at Stor-Elvdal får hånd om utviklingen i området og 
at det bør disponeres derfra. Jeg kan ikke være enig 
i dette. Ansvaret for den planmessige utnyttelse av 
området bør tilligge det distrikt som har den domi-
nerende interesse der. Det er Ringebu som alene har 
almenningsretten i området, men enkelte gårder i 
Stor-Elvdal har særrett til beite. Det samme gjelder 
for de påpekte administrasjonsmessige hensyn. Jeg 
mener det må være klart at administrasjonen må 
ligge inn under den kommune hvis innbyggere har 
utnyttelsen av områdene. Oppsynet med f.eks. jakt 
og fiske som i fremtiden sikkert vil bli ytterligere 
intensivert, må tilligge den administrasjonsenhet 
som har disse rettighetene. Etter dette vil jeg sterkt 
gå inn for at de nåværende grenser beholdes.

En underskriftskampanje i Ringebu mot Mjaaland-
utvalgets innstilling resulterte i 2914 underskrifter.

I brev 23. juli 1973 hal allmenningstyret for 
Hirkjølen på det skarpeste tatt avstand fra den beg-
runnelse Mjaaland-utvalget har gitt for en over-
føring av Hirkjølen og Imsdalen til Stor-Elvdal: at 
området ligger bedre til rette for å administreres fra 
Stor-Elvdal, og mener at man ut fra en slik begrun-
nelse ikke kan overføre 17,6 pst. av Ringebus sam-
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lede areal til Stor-Elvdal bare for at stor-elvdølene 
skal kunne få administrere en særrett i form av en 
nesten nedlagt seterbruk. Fåvang gjeterlag har 22. 
mai s.a. spesielt protestert mot overføring av Ims-
dalen og har i den anledning skaffet underskrifter 
om at laget gjennom alle tider har nyttet beitene i 
dette område meget aktivt.

Direktoratet for Statens Skoger har i en kom-
mentar til Mjaaland-utvalgets innstilling 10. 
desember 1973 uttalt at direktoratet er enig i at 
en endring av kommunegrensene ikke vil medføre 
noen endring i de bestående rettighetene, men bare 
så lenge det gjelder de egentlige allmenningsret-
tigheter. Noe annerledes kan det etter direktoratets 
oppfatning stille seg med den rett til fiske som de 
innenbygdsboende har etter fjell-loven. Fiskerett 
har etter loven vært forbeholdt de allmenningsbe-
rettigede i området. Siden stor-elvdølene bare har 
særretter og ikke allmenningsretter, har de ikke hatt 
fiskerett i området. Grensene for «område hvor all-
menningen er beliggende», fastsettes av Kongen. 

Ved kongelig resolusjon 24. juli 1964 er det bestemt 
at grensene skal være de samme som gjaldt for ved-
kommende kommune pr. 1. januar 1956. Etter å ha 
fastslått dette, har direktoratet uttalt bl.a.:

«Blir nå Hirkjølen statsallmenning innlemmet i 
Stor-Elvdal kommune, får en den situasjon at ingen 
som bor i den nye kommune der allmenningen lig-
ger, kan gis jakt- og fiskerett som innenbygdsbo-
ende, mens alle som bor i Ringebu, der ingen del 
av allmenningen ligger, får beholde sin status som 
innenbygdsboende.»

Direktoratet har videre uttalt at loven av 1920 
ikke hjemlet adgang til opprettelse av noe felles 
fjellstyre med like mange medlemmer fra de to 
kommuner, slik som Mjaaland-utvalget har fores-
lått. Direktoratet bemerker at selv om hjemmel for 
et slikt felles fjellstyre skulle bli gitt ved ny lov, ville 
det virke som et tankekors at det innen allmenning-
skommunen ikke vil finnes noen allmenningsberet-
tigede, dersom Hirkjølen overføres til Stor-Elvdal.

Direktoratet konkluderer sin uttalelse, som også 
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Landbruksdepartementet i brev 12. desember 
1973 har sluttet seg til, med følgende:

«Det er på det rene at det er Ringebubønder 
som har allmenningsretten i disse områder, og som 
vil kunne nyte godt av allmenningsrettens store 
fleksibilitet. Stor-Elvdølene er utelukkende tilkjent 
seterrett som særrett. For deres vedkommende kan 
det formentlig bare i liten utstrekning bli tale om 
rett tik bruksendring, og i et hvert fall kan ikke 
slik bruksendring gjøres mer tyngende for allmen-
ningen.

Det synes derfor riktig at de nevnte allmen-
ninger blir liggende i Ringebu. Derimot antar 
direktoratet at hensynet til de rettigheter Stor-
Elvdølene har i Hirkjølen statsallmenning nødven-
diggjør en eller annen form for samarbeid mellom 
fjellstyret i Ringebu og de seterberettigede fra Stor-
Elvdal.

Hjemmel til å påby slikt samarbeid bør muli-
gens innarbeides i det utkast til ny fjell-lov som 
med det første vil bli framlagt for Stortinget.»

Ny fjell-lov er som kjent senere vedtatt 6. 
juni 1975, med ikrafttredelse fra 1. januar 1976. 
Hjemmel for samarbeid som nevnt er der gitt med 
bestemmelser om at det i tilfelle som dette kan 
opprettes et forsterket fjellstyre med representas-
jon også fra kommune hvor det er gårdsbruk eller 
grender som har særrettigheter i allmenningen.

Stor-Elvdal kommune har bedt høysterettsad-
vokat Dalan om en kommentar til uttalelsen fra 
Direktoratet for Statens Skoger. I Dalans svar 29. 
mars 1976 heter det bl.a.: 

«Det forekommer enkelte steder at en almen-
ning ligger helt eller delvis I en kommune, mens de 
almenningsberettigede i en annen kommune. Situ-
asjonen er altså ikke helt utkjent og skulle derfor 
ikke by på vanskeligere spørsmål for Hirkjølen 
statsalmenning enn andre steder.

Imidlertid har det nå liten interesse å diskutere 
forholdene ut fra fjelloven av 12. mars 1920. vi 
har fått en ny lov av 6. juni 1975 om utnytting av 
rettar og lunnende m.m. i statsallmenningene (fjel-
lova). Denne loven avløser den gamle fjelloven. 
Vi må derfor se på hvordan reglene etter den nye 
loven virker.

Først er det imidlertid grunn til å presisere føl-
gende:

1. Selv om Hirkjølen Statsalmenning formelt 
sett er en almenning hvor grend eller bygd i 
Ringebu har almenningsrett, så er det ifølge 
rettskraftig lagmannsrettsdom av 31. august 
1973 bare gårder i Stor-Elvdal kommune 
som har beiterett. Denne konklusjonen går ut 
på at uten samtykke av setereierne kan fjell-

styret ikke tillate andre å beite med egne eller 
fremmede dyr i havnestrekningene. Det er en 
eksklusiv beiterett som tilligger brukene i Stor-
Elcdal. Det finnes ingen beiterettigede bruk i 
Ringebu. En annen sak er at Ringebu fjellstyre 
heller aldri har kunnet peke på hvilken bygd 
eller grend i Ringebu som skulle ha almenning-
srett i Hirkjølen Statsalmenning. Dette skyldes 
den simple grunn at det ikke kan påvises at noen 
gård, grend, bygd eller innbyggere i Ringebu har 
utøvet almenningsrett i Hirkjølen Statsalmen-
ning, Ringebu har opplyst at 124 bruk i Ringebu 
har almenningsrett. Dette er etter min oppfat-
ning en ren konstruksjon uten forankring i noen 
påviselig historisk tradisjon.

2. Det er videre på det rene at setereierne fra 
Stor-Elvdal har rett til ved, gjerdefag og hustøm-
mer til setrene. Det er derfor også en begrens-
ing av almenningseierens utnyttelse av den skog 
som er i denne fjellstrekningen. Utnyttelsen av 
skogene administreres ellers av et almennings-
styre etter lov 22. juni 1863 kap. 4 og faller 
således helt utenom fjelloven.

3. Det er videre stort sett folk fra Stor-Elvdal 
som har nyttet fiske og jakten i området i forbin-
delse med deres utnyttelse av havnestrekningene. 
Denne utnyttelsen av jakten, fangsten og fisket 
kan etter de dommer som foreligger ikke bygg-
es på almenningsrett, men må baseres på alders 
tids bruk. Rettsgrunnlaget skulle forsåvidt  være 
til stede, men det foreligger ingen dom om disse 
forholdene. Jeg vil sette et spørsmålstegn bak 
påstanden fra Direktoratet for Statens Skoger 
sitt utsagn om at ingen fra Stor-Elvdal har jakt- 
og fiskerett.

Den nye fjelloven av 6. juni 1975 gir alle som 
bor i Norge rett til å fiske med krok uten fast-
stående redskap. De som er fast bosatt i det områ-
det hvor almenningen ligger eller i bygd eller grend 
hvor innbyggerne har utøvet almenningsrett kan 
av fjellstyret få tillatelse til å fiske med annen red-
skap. De gårder og bygdelag som har drevet fiske 
med faststående redskap fra gammel tid, skal ha 
fortrinnsrett til slikt fiske. Som det framgår er inn-
byggere i kommunene og almenningsberettigede 
likestillet.

I Hirkjølen skulle fisket ikke volde vansker. 
Såvidt jeg vet er det privat fiske i et par vann. 
Forøvrig er det fiske i elvene, men jeg har aldri sett 
påvist at noen har ervervet rett til fra gammel tid å 
drive fiske med faststående redskap. 
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Når det gjelder jakt og fangst, er i prinsippet 
innenbygds- og utenbygdsboende likestillet. Fjell-
styret kan imidlertid fastsette at bare innbyggere 
eller almenningsberettigede skal få utøve jakt.

Når det gjelder administrasjonen, finner Direk-
toratet for Statens Skoger at felles fjellstyre er lite 
egnet til forvaltning av statsalmenningen. Direk-
toratets uttalelse bygger på den gamle fjelloven av 
1920.

Imidlertid har den nye fjelloven av 6. juni 1975 
i § 6 gitt Kongen adgang til å opprette et såkalt for-
sterket fjellstyre med representanter både fra den 
kommunen hvor almenningen ligger og den kom-
munen hvor de almenningsberettigede bor. Kongen 
kan fastsette hvordan sammensetningen av dette 
fjellstyret skal være.

Det er grunn til å understreke at de 38 seterei-
erne fra Stor-Elvdal sitter med en meget vesentlig 
del av rettighetene og interessene i Hirkjølen Stat-
salmenning. Så lenge almenningen ligger i Ringebu 
har disse rettighetshavere ingen medbestemmelses-
rett eller adgang til å øve innflytelse når det gjelder 
forvaltningen av statsalmenningen. Dette er også 
en vesentlig grunn til all den strid og kamp det har 
vært om denne almenning. Skal Stor-Elvdal etter 
de någjeldende forvaltningsregler ha noen mulighet 
for å delta i forvaltningen av en almenning som 
naturlig ligger til Stor-Elvdal, så må kommuneg-
rensen endres slik at almenningen blir liggende i 
Stor-Elvdal. Dette vil ikke frata Ringebu de almen-
ningsrettigheter som måtte tilligge innbyggerne 
i denne kommunen og Ringebu vil da også være 
sikret sin medbestemmelsesrett gjennom fjellovens 
regler.

Det største tankekorset i denne saken er nettopp 
at Stor-Elvdal med sine store interesser og rettighet-
er i Hirkjølen står uten noen mulighet til å delta i 
en forsvarlig administrasjon av området. Defor bør 
grensen endres slik som Mjaalandsutvalget har fore-
slått.»

Ringebu formannskap har i en kommentar 
til Mjaaland-utvalgets innstilling vist til brev fra 
Miljøverndepartementet 5. april 1974 der det er 
uttalt: «Spørsmålet om hvem som skal forestå plan-
leggingen innenfor det aktuelle området kan etter 
Miljøverndepartementets oppfatning ikke være 
et reelt argument i forbindelse med grensesaken. 
Denne må avgjøres på grunnlag av vurderinger hvor 
det rent formelle spørsmål om hvem som skal ha 
den tekniske planleggingsfunksjon ikke kan ses å 
spille noen rolle.»

I brev 20. juli 1974 har også Ringebu jeger- og 
Fiskerforening protestert mot Mjaaland-utvalgets 

innstilling. Foreningen hevder at det er uhørt at 
en statsallmenning skal overføres fra den kom-
mune som alene har alle allmenningsrettigheter, til 
en kommune hvis eneste rettigheter består i at en 
håndfull gårdsbrukere har en særrett til havn/seter-
bruk, en bruksutøvelse som foreningen – i likhet 
med bl.a. allmenningsstyret – har pekt på, er prak-
tisk talt opphørt. I dag utgjør statsallmenningen 
i Ringebu et så stort område at fjellstyret får øko-
nomisk grunnlag til å kunne ta hånd om dem på en 
forsvarlig måte til beste for alle friluftsinteresserte. 
Det er bl.a. ansatt fagutdannet fjelloppsynsmann 
på helårsbasis. Jeger- og Fiskerforeningen mener at 
en oppdeling av Ringebus statsallmenninger, med 
en del i hver sin kommune, vil gi et dårlig økono-
misk grunnlag for framtidig planlegging og drift. 
Foreningen mener at det vil være en ulykke for 
naturvern og friluftsliv om disse statsallmenningene, 
som i dag utgjør et sammenhengende hele, skulle bli 
oppdelt.

Etter at den nye fjelloven trådte i kraft har Stor-
Elvdal frmannskap 4. mars 1976 sendt følgende 
brev til Direktoratet for statens skoger:

«I det en viser til § 6 i fjellova, tør en forespørre 
om den bruksrett til seter som en del storelvdøler 
har i Hirkjølen Statsallmenning, betinger at det kan 
dannes forsterket fjellstyre i Ringebu kommune 
med representanter også fra Stor-Elvdal kommune.»

Direktoratet har svart i brev 7. april 1976 der 
det bl.a. er uttalt:

«…..Direktoratet er av den mening at de særret-
tigheter storelvdølene har i nevnte allmenning, er av 
slikt omfang at de kan danne grunnlag for represen-
tasjon i et forsterket fjellstyre…..»

I brev til departementet s.d. uttalte direktoratet 
at hensynet til ivaretagelsen av storelvdølenes inter-
esser etter de nye bestemmelser i fjell-loven, mind-
re enn tidligere kunne begrunne en registrering av 
kommune-fylkesgrensene.

Samtidig ba direktoratet Stor-Elvdal kommune 
ta stilling til hvor mange medlemmer et forsterket 
fjellstyre bør ha og hvorledes disse bør fordeles på 
de to kommuner. De samme spørsmål ble rettet til 
Ringebu kommune.

Stor-Elvdal formannskap uttale i brev 21. april 
1976 at et forsterket fjellstyre bør ha 7 represent-
anter, at disse bør fordeles likt mellom kommunene, 
og slik at formannen alternerer.

Ringebu kommunestyre behandlet saken 12. mai 
1976 og gikk likeledes inn for at fjellstyret skal ha 7 
representanter, men fordelt med 5 på Ringebu og 2 
på Stor-Elvdal. Direktoratet har ifølge brev 25. mai 
1976 bestemt at det i medhold av fjell-lovens § 6 
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skal opprettes et forsterket fjellstyre for Hirkjølen 
statsallmenning bestående av Ringebu fjellstyre – 5 
medlemmer – og 2 representanter for storelvdølenes 
særretter i allmenningen, oppnevnt av Stor-Elvdal 
kommune.

I direktoratets brev er det videre uttalt bl.a.:
«…..Formålet med at fjellstyret forsterkes med 

representanter fra Stor-Elvdal er at storelvdølenes 
særrettigheter får talsmann i fjellstyret, ikke å sikre 
dem avgjørende innflytelse på fjellstyrets beslut-
ninger.

Det en må tilstrebe ved nyordningen, er at repre-
sentantene for de to kommuner kommer til enighet 
om sakene.

Sjansen til å oppnå dette burde være noe større 
når de møtes i det forsterkede fjellstyre og utvek-
sler meninger og opplysninger. Kan enighet ikke 
oppnås, kan vedtak innklages til direktoratet og 
eventuelt havne i domstolene. Noen endring i de 
underliggende rettsforhold er jo ikke foretatt i og 
med opprettelsen av et forsterket fjellstyre…..»

Ringebu kommunestyre har for øvrig 12. mai 
1976 uttalt bl.a.:

«Etter at den nye fjelloven trådte i kraft 1. janu-
ar 1976, er det oppstått en helt ny situasjon når det 
gjelder særrettshaveres muligheter for medinnfly-
telse på beslutningsprosessene for administrasjonen 
av statsallmenninger.

Fjellovens § 6 hjemler representasjonsrett i fjell-
styret for f.eks. seterrettshaverne i Hirkjølen stat-
sallmenning som ligger i Ringebu kommune.

…..Setereiernes begrunnelse for kravet om 
grenseregulering,- for dermed «lettere å kunne 
administrere» sin særrett, synes således fullstendig 
bortfalt. Jfr. brev av 30. januar 1971 fra Hirkjølen 
seterlag til kommunaldepartementet.

Kommunestyret mener for øvrig at kravet om 
grenseregulering aldri har hatt en saklig begrun-
nelse.

…..grensespørsmålet har to ganger tidligere vært 
undergitt en meget grundig vurdering, og fikk sitt 
uttrykk i henholdsvis kgl.res. av 1734 og høyester-
ettsdom av 1937.

Disse avgjørelser er grunnlaget for områdets 
status idag. Det er verd å merke seg at begge disse 
avgjørelser falt i tider da det var full utnyttelse av 
særretten. Idag er selve grunnlaget for særretten – 
seterbruket – helt opphørt, og beiting med andre 
beitedyr er ubetydelig…..»

6. Hytteutbyggingen i Hirkjølen.
I de senere år har det vært tendenser til konflikt 
på grunn av hyttebygging i områdene. Hytteutbyg-

ging er i mange tilfelle uheldig for beitedyra, idet 
det for det første legges beslag på beiteareal, men 
spesielt fordi det skaper uro blant dyra. I 1975 var 
det bortbygslet ca. 100 hyttetomter i 2 hyttefelter 
i områdene ved Storfjellseter. I forbindelse med en 
søknad om utvidelse av servicestedet Storfjellstua i 
Hirkjølen til 10 utleiehytter og 8 overnattingshyt-
ter foruten fellesanlegg med 30 overnattingssenger 
på et område på 60-70 dekar, har setereierne med 
beiterett i Hirkjølen, - Hirkjølen seterlag og Stor-
fjellseter I/S – protestert mot planen. Setereierne 
mener at en slik utvidelse vil medføre økt ferdsel av 
hunder og folk i gode beitestrekninger. Bygningsrå-
det, jordstyret og formannskapet i Ringebu har ikke 
hatt noe å bemerke til den arealdisponering planen 
forutsetter, heller ikke Oppland fylkeslandbruks-
styre. Hedmark fylkeslandbruksstyre har gjort føl-
gende vedtak i saken:

«Fylkeslanbruksstyret vil peke på at beiteavkast-
ningen i Hirkjølen statsalmenning antakelig er rela-
tivt begrenset, og at det derfor ved arealdisponering 
i området må tas hensyn til å bevare setrenes beite-
muligheter. Av hensyn hertil mener fylkeslandbruks-
styret at eventuell hyttebygging må lokaliseres til 
mindre produktiv mark utenom de aktuelle beit-
eområder som tilligger setrene i statsalmennin-
gen. Med grunnlag i de protester som foreligger 
fra setereierne, og uttalelse om beiteavkastningen i 
området finner fylkeslandbruksstyret ikke å kunne 
tilrå at det skjer ytterligere hytteutbygging ved Stor-
fjellstua.»

Eieren av Storfjellstua hevder at hyttefeltene er 
nøye planlagt og hyttenes plassering er til eksempel 
for andre områder. Feltene ligger på områder hvor 
det de siste 40 år nesten ikke har beitet dyr idet de 
består av moserabber og fjellbjørk og således ikke 
egner seg til beite.

7. Regulering av Imssjøene.
Kraftlaget Opplandskraft har i brev 26. februar 
1974 opplyst at det foreligger flere planer for utnyt-
telse av fallet mellom Imssjøene og Glomma. Felles 
for dem alle er at Imsdalen blir benyttet som maga-
sin. Dette fører til at den kommune der Imsdalen er 
beliggende, kan påregne å få seg tilført det meste 
av konsesjonavgiftene. Opplandskraft har anslått 
at noe slikt som kr. 70 000 av den samlede konses-
jonsavgift, beregnet til kr. 90 000 pr. år, vil tilfalle 
Ringebu dersom en utbygging blir gjennomført idet 
Imsdalen er beliggende i Ringebu kommune.

8. Departementets merknader og forslag i saken.
Allmenningsretten er et sørnorsk rettsinstitutt som 
har dype historiske røtter. Rettsreglene for denne 
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rett var tidligere å finne i Norske lov 3-12. Fjell-
loven av 6. juni 1975 regulerer nå forholdet der-
som det gjelder en statsallmenning. Loven bygger 
– i likhet med den tidligere fjell-lov av 1920 – på 
det syn at Staten er eier av statsallmenningen, mens 
retten til allmenningsbruk ligger til bygder eller 
grender som fra gammel tid har hatt slik rett. All-
menningen er et bruksområde for vedkommende 
bygdelag. Dette har som en kollektiv rettigheter 
i området. Rettighetene er ekspansive og utvider 
seg etter behovet. Det er ikke de administrative 
grenser for vedkommende bygd eller grend som 
er avgjørende for hvem som har allmenningsret-
tighetene i allmenningen. I lov 10. juli 1936 om 
valg av styre for bygdeallmenninger og for statsall-
menninger er det i § 12 bestemt at styret for stat-
sallmenning velges av og blant de i allmenningen 
«bruksberettigede». Videre bestemmer den nye fjell-
loven at det i hver kommune der det er statsallmen-
ning, skal være et fjellstyre, valgt av vedkommende 
kommunestyre etter nærmere regler.

Når det gjelder Hirkjølen statsallmenning, har 
rettigheter m.v. i denne fra lang tid tilbake vært 
gjenstand for tvister mellom ringebuinger og stor-
elvdøler. I 1937 fastslo Høyesterett at statsallmen-
ningen ifølge kongelig reskript av 1734 og ut fra 
grensetrekkingen på de offisielle kart måtte anses 
å være beliggende i Ringebu kommune. Ved dom-
men ble det også fastslått at det bare er bygdelag i 
Ringebu som har allmenningsrett i området, men at 
stor-elvdølene har ervervet særrettigheter i form av 
beiterett som går foran vanlige allmenningsretter.

De beiteberettigede i Stor-Elvdal har med støtte 
fra kommunen søkt om at Hirkjølen statsallmen-
ning blir overført fra Ringebu. Begrunnelsen er bl.a. 
at stor-elvdølene ikke har hatt anledning til å øve 
noen innvirkning på disponeringen av området, idet 
de etter lovgivningen hittil ikke har vært represen-
tert verken i allmenningsstyret eller fjellstyret.

Fra et mindretall av oppsitterne i Imsdalen ble 
det samtidig søkt departementet om overføring av 
Imsdalen fra Ringebu til Stor-Elvdal.

Mjaaland-utvalget, som ble oppnevnt av 
departementet for å vurdere forholdene, har i sin 
innstilling foreslått at Hirkjølen statsallmenning og 
Imsdalen fjellgrend blir overført til Stor-Elvdal, slik 
at grensen mellom de to kommuner følger vannskil-
let. Utvalget begrunner sin innstilling bl.a. med at 
områdene geografisk og kommunikasjonsmessig 
sogner til Østerdalen, at de lettest kan administreres 
derfra, og at det er naturlig at Stor-Elvdal får hånd 
om utviklingen i området. Et argument er videre 
at hyttebyggingen i området antas å medføre hin-
dringer for stor-elvdølenes beiterettigheter. Utvalget 

understreker at en overføring av områdene ikke vil 
virke inn på de rettigheter den enkelte har i områ-
det.

Stor-Elvdal kommunestyre og Hedmark fyl-
kesting har enstemmig sluttet seg til innstillingen, 
mens Ringebu kommunestyre og Oppland fylkest-
ing enstemmig går inn for at grensene mellom de 
to kommuner ikke blir endret. Det foreligger des-
suten uttalelser fra enkeltpersoner, styrer, lag m.v. til 
støtte for begge parter.

Departementet kan være enig med Mjaalan-
dutvalget – og også Stor-Elvdal kommunestyre 
- i at Hirkjølen og Imsdalen rent geografisk kan-
skje nærmest sogner til Østerdalen, men vil likevel 
bemerke at det ikke er noe klart topografisk skille i 
området. Ved å trekke grensen mellom Ringebu og 
Stor-Elvdal slik utvalget foreslår – etter vannskil-
let – har utvalget tatt sikte på å få en topografisk 
mest mulig naturlig og riktig grense. Imidlertid er 
det flere eksempler på at kommunegrenser som – 
med eller uten offisiell fastsettelse – faller sammen 
med statsallmenningsgrenser, ikke følger vannskil-
let. Her kan nevnes grensen mellom Ulvik kom-
mune i Hordaland og Hol kommune i Buskerud. 
Norges Geografiske Oppmåling har da også over-
for Justisdepartementet i sin tid gitt uttrykk for at 
topografiske hensyn selvsagt må vike for reelle eien-
doms- og bruksrettigheter dersom slike kan påvis-
es. Den topografisk riktige grense har således ikke 
vært avgjørende i de tilfelle en har andre og sikrere 
kriterier å bygge på. I det foreliggende tilfelle er det 
som nevnt rettslig fastslått hvem som har rettighe-
tene i Hirkjølen – ringebuingene har allmenning-
sretten mens visse gårder i Stor-Elvdal har seterret-
ter som særrettigheter. I Imsdalen har stor-elvdølene 
ingen rettigheter.

Departementet antar etter dette at bruksrettighe-
tene i området bør tillegges større vekt enn de topo-
grafiske betraktninger når det gjelder spørsmålet 
om områdets kommunale tilknytning.

Mjaaland-utvalget har siden pekt på at 
Hirkjølen også kommunikasjonsmessig sogner til 
Stor-Elvdal hvortil det fører helårsveg. Til Ringebu 
er det foreløpig ikke vegforbindelse om vinteren. 
Bl.a. ut fra disse forhold vil etter utvalgets mening 
områdene mest praktisk kunne administreres fra 
Stor-Elvdal. Departementet antar at spørsmålet om 
hvorfra områdene mest praktisk kan administreres, 
av avhengig av de kommunikasjonsmessige forhold. 
Fra Ringebus side er det opplyst at det nå er gjort 
store bestrebelser for å få helårsveg til områdene 
gjennom Samdalen. Under forutsetning av at kom-
munikasjonsforholdene til Ringebu bedres, synes 
det ikke å være noe som tyder på at områdene ikke 
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like godt kan administreres fra Ringebu som fra 
Stor-Elvdal.

Utviklingen i den senere tid når det gjelder stat-
sallmenninger har ført til at utnyttelsesinteressene 
etter hvert har kommet til å ligge i annen bruk enn 
den rent jordbruksmessige. Stor-elvdølenes utnyttel-
se av Hirkjølen er knyttet til jordbruket i og med at 
bruksretten til statsallmenningen består av beiteret-
tigheter. Den tradisjonelle seterdrift i Hirkjølen har 
likevel i den senere tid vært liten. Ifølge uttalelser 
fra Ringebu var det i 1973 bare 3 av de bruksbe-
rettigede gårdene i Stor-Elvdal som gjorde bruk av 
setrene og beiteretten. Antall dyr det ble beitet med, 
var også relativt beskjedent. Beitet i Hirkjølen slik 
det ligger i dag, er også for dårlig til at det kan bli 
noen særlig produksjon av melk. Det må i tilfelle 
legges opp til oppdyrking av fellesbeiter før det kan 
bli tale om lønnsomhet. Stor-elvdølene har gjort 
forsøk på å få i gang oppdyrking av fellesbeiter, en 
omlegging av beiteretten de ifølge rettsavgjørelse 
har adgang til. Fra Ringebus side anføres det at en 
slik organisert oppdyrking ikke har lykkes. Fjell-
styret skal således etter det opplyste allerede 2 gang-
er i løpet av de siste 25 år ha utvist arealer til slike 
prosjekter, uten at noe er kommet i gang.

Etter departementets mening kan seterbruk av 
så vidt begrenset omfang som det her dreier seg 
om, neppe begrunne en overføring av Hirkjølen 
statsallmenning på over 95 000 da fra Ringebu til 

Stor-Elvdal. Tar man dessuten Imsdalen med, utgjør 
det hele 17,6 pst. av Ringebu kommunes samlede 
areal. Økonomisk er riktig nok ikke disse arealer de 
mest innbringende for kommunen, idet de gir rela-
tivt beskjedne skatteinntekter. Det er vel også lite 
som skulle tilsi at skatteinntektene vil øke vesentlig 
i årene som kommer. En utbygging av Imssjøene 
vil medføre en viss inntekt i form av konsesjonsav-
gifter, men heller ikke her dreier det seg om beløp 
av særlig størrelsesorden. Inntektene av statsallmen-
ningen tilfaller dessuten ikke kommunen direkte, 
men deles mellom staten og fjellstyret.

Et av de viktigste argumenter fra Stor-Elvdals 
side for å få områdene overført, er at stor-elvdølene, 
som unektelig har en betydelig del av rettighetene 
og interessene i Hirkjølen, ikke har hatt noen som 
helst innvirkning på disponeringen av områdene, 
da de som nevnt ikke har vært representert verken 
i allmenningsstyret eller i fjellstyret og det etter 
loven heller ikke har vært adgang til opprettelse 
av noe felles fjellstyre. Allmenningsstyret adminis-
trerer bruken av skogen i statsallmenningen, mens 
fjellstyret administrerer de øvrige bruksrettigheter 
i allmenningen. Det siste gjelder særlig retten til 
beite, jakt og fiske. Fjellstyret ble ifølge fjell-loven 
av 1920 valgt av kommunestyret i den kommunen 
der allmenningen er beliggende. Styret skulle bestå 
av 3 medlemmer med like varamenn, hvorav minst 
2 medlemmer med varamenn måtte være jord-



51

brukere med beiterett i allmenningen. Dette førte til 
at det fjellstyret som ble valgt av kommunestyret i 
Ringebu, kom til å bestå av medlemmer som ikke 
har beiterett i allmenningen, idet beiteretten tilligger 
bruk i Stor-Elvdal. Beiterettighetshavernes interesser 
i Hirkjølen har således, hevdes det, hatt vanskelig 
for å vinne gehør i statsallmenningens administra-
tive organer. 

Etter den nye fjell-loven av 1975 skal fjellstyret, 
foruten å administrere bruksrettighetene, også ha 
innflytelse på annen utnyttelse av herlighetene i de 
områder som går inn under loven. Fjellstyret skal 
legge forholdene til rette for en rasjonell utnyt-
telse av de muligheter som finnes i statsallmennin-
gen, og det skal også arbeide for å fremme og sikre 
almenhetens adgang til ferie- og friluftsliv og ivareta 
naturverninteressene i allmenningen. 

I tillegg til den myndighet fjellstyret hadde etter 
loven av 1920 til å utvise setre, har fjellstyret etter 
den nye loven også fått myndighet til å utvise til-
leggsjord til dyrking eller kulturbeite. Dessuten er 
fjellstyrets innvirkning når det gjelder bortfeste av 
hyttetomter og planlegging av hytteområder blitt 
utvidet og styrket.

Etter § 6 i den nye fjell-loven av 6. juni 1975 er 
Kongen gitt adgang til å opprette et såkalt forster-
ket fjellstyre med representanter både fra den kom-
munen hvor allmenningen ligger, og den kommunen 
hvor det er gårder som i kraft av særskilt hjemmel 
har rettigheter i allmenningen. Kongen fastsetter 
sammensetningen av dette fjellstyret. I medhold 
av disse bestemmelser har Direktoratet for Statens 
Skoger nå bestemt at det skal opprettes et forsterket 
fjellstyre for Hirkjølen statsallmenning bestående av 
Ringebu fjellstyre med 5 medlemmer og 2 medlem-
mer som skal representere stor-elvdølenes særretter.

Departementet antar at stor-elvdølene etter 
dette er gitt de nødvendige muligheter til på til-

fredsstillende måte å kunne fremme sine synspunk-
ter og ivareta sine interesser gjennom det forster-
kede fjellstyret. I forarbeidene til loven er forutsatt 
at alle medlemmene av dette styret er fullverdige 
medlemmer med forslags- og stemmerett i alle 
saker. I den nye fjell-loven er også skillet mellom 
innenbygds- og utenbygdsboende tillagt mindre 
vekt enn etter den tidligere loven. Direktoratet for 
Statens Skoger har, som representant for de statlige 
interesser, også uttalt at det etter at den nye fjell-
loven har trådt i kraft, er enda mindre grunn enn 
tidligere til å overføre områdene til Stor-Elvdal. 

Når det gjelder de investeringer Stor-Elvdal 
kommune har foretatt innen Ringebu kommunes 
grenser, finner departementet at dette ikke kan 
være noe tilstrekkelig tungtveiende argument for en 
overføring av områdene. For Imsdalen fjellgrends 
vedkommende legger departementet også vekt på 
at flertallet av de fastboende her ikke ønsker noen 
overføring til Stor-Elvdal. Departementet er etter 
en samlet vurdering, og spesielt med henvisning 
til bestemmelsene i den nye fjell-loven, kommet til 
at det ikke bør gjøres noen endring i de bestående 
grenser mellom Ringebu og Stor-Elvdal kommuner.

Kommunal- og arbeidsdepartementet tilrår:

I
Med forbehold om Stortingets samtykke bestemmes 
at det ikke gjøres noen endring i den bestående 
grense mellom Ringebu kommune i Oppland fylke 
og Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke.

II
At Deres Majestet godkjenner og skriver under et 
framlagt utkast til proposisjon til Stortinget og sam-
tykke til at det ikke gjøres endringer i den bestående 
grense mellom Ringebu kommune i Oppland fylke 
og Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke.

Vi OLAV, Norges Konge,

gjør vitterlig:

Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak om samtykke til at det ikke gjøres endringer i den bestående 
grense mellom Ringebu kommune i Oppland fylke og Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke.

Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet ligger ved i avtrykk.
Gitt på Oslo slott 3. desember 1976.

Under Vår hånd og rikets segl
OLAV
(L.S.)

  Knut Frydenlund                                                                                                              Dag Berggrav
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Å vokse opp på et småbruk i Imsdalen  var en stor 
glede for en ung gut på den tiden. Alle naturens 
fenomener gjennom fire årstider rett utenfor egen 
stuedør. På småbruket var det tradisjonell gårdsdrift 
med kuer, geiter og sauer – og langt på vei natural-
hushold. Imsdalen var en naturperle, med alt hva en 
ung gut kunne tenke seg av naturopplevelser. 

I voksen alder var det «bilkjøring og transport» 
som ble «hovedyrket» om kan kan bruke en slik 
betegnelse. I over 40 år var det Kåre Huse sitt opp-
drag å brøyte og vedlikeholde veien fra Imsdalen til 
Storfjellet. Og selv den dag i dag er selve standarden 
på denne veien av en slik karakter, at man selv kan 
tenke seg for et slit dette måtte være på den tiden 
med datidens både bilmateriell og brøyteutstyr.

Kåre Huse og kona Erna hadde to barn som 
gjennom den tiden skulle skysses på skole på Atna 
og deretter til Koppang – så bare denne daglige 
oppgaven var jo en stor oppgave. Det var endog 
flere «runder» om dette med  både brøyting og 
skoleskyss på den tiden.

Dette med finansieringen av denne transport-
virksomheten, var ikke den samme på den tiden 
som pr i dag. Pr i dag er det jo en selvfølge at alle 

skolebarn henter nesten på «trappa» hjemme og 
transporteres tilbake etter skolens slutt. Men slik 
var det jo ikke på den tiden. Finansieringen av både 
skyss og brøyting bestod av to bidrag, fra Ringebu 
kommune og fra «bompenger».  Men noen samlet 
stor timelønn gav ikke denne transportvirksom-
heten.

Etter at hotellet på Skjerdingen ble åpnet, så 
hadde Direktør Gedde Dahl behov for transport av 
sine gjester samt matvarer m.v. fra Hirsjøen og over 
myrene og opp til hotellet. Til dette formålet ble det 
investert i en av datidens mest moderne «beltebiler 
for denne transporten, som for øvrig var helt nødv-
endig for hotellet.

Men selv om beltebilen var moderne (på den 
tid) så var det allikevel et slit å holde den operativ 
til enhver tid. Det var stadig og ofte at mange små 
deler og detaljer ikke virket, men det var jo også 
heldigvis slik på den tiden, i motsetning til i dag, 
at man kunne «skru» på de beltevognene. Av og til 
så var det beltene som var problemet, av og til så 
var det motoren. Kulden på Skjerdingen utendørs 
på den tiden var påtagende, og det var lite med 
«innegarasjer» og varmedresser, så det var å ta på 

Kåre Huse fortellerKåre Huse forteller
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kjeledressen og begynne å skru der man tilfeldigvis 
hadde fått et beltestopp eller motorstopp. Ofte var 
dette en meget kald opplevelse, men hotellet var jo 
også avhengig av å få sine gjester til og fra hotel-
let, så dette inspirerte nok alle medhjelperne også til 
å stå på noe ekstra for å få dette til. Dette var jo 

yrkeskjøring og litt penger inn. Og normalt sett så 
drøyet det litt med betalingen fra hotellet, men den 
kom alltids.

Når det gjelder seterlivet på de tre setrene som 
fortsatt ligger i Ringebu kommune, men etter 
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vannskille-prinsippet, tilhører Østerdalen; Helakse-
teren, Storfjellseteren og Skjerdingfjellseteren, så er 
det å si at dette var nok et frodig seterliv – slik som 
sannsynligvis på de fleste andre setrene på den tiden 
og i den tidens tradisjon. Og selv om dette pr i dag 
fremstår som bare bonderomantisk, så må nok også 
dette settes inn i den kodeksen på den tiden. Men 
naturalhushold på gårdene, og om sommeren måtte 
jo naturressursene på fjellet utnyttes, og da var det 
å få buskapen på beite på fjellet om sommeren. 

Men dette var jo da også møteplassen for unge 
mennesker på den tiden, budeiene som bodde og 
jobbet på setra, og det var jo i seg selv både enkel 
nok «bostandard» om man kan kan si det på den 
måten, samt at sveiserne og gjeterne også kom på 
setra med buskapen. Og dette førte nok til at flere 
romantiske vennskap oppstod på en helt naturlig 

måte på setra. Og særlig når den daværende sveis-
eren på Vestgård; Kåre Rusten kom med medbrin-
gende buskapen til Brenna seter, på Skjerdingen,  
ble det særskilt «fest og moro». Alle var glade når 
han kom på setra, for han var særskilt kjent for å 
drive med litt festligheter. Og med dagens vokabu-
lar ville vi nok heller si at det ble «party» når Kåre 
Rusten kom på Skjerdingfjell seter som sommeren. 
Og en annen fast innarbeidet tradisjon på Skjerdin-
gen var faktisk at etter at melking og stell av dyra 
var over på søndag formiddag, så hadde budeiene 
lov til å servere  1 –ett- glass med (sannsynligvis) 
lokalprodusert brennevin – noe som var meget pop-
ulært blant både lokale sveisere og gjetere.
Den tiden kommer nok aldri tilbake.

Kåre Huse
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Ødeleggelser ovenfor og nedenfor brua.



59



60



61

               

Myrvangslekta

Thore Embretsen Myrvang, f. 21. januar 1858 på 
Leet, Tynset., d. 9. juli 1939 på S. Storstu i Stor-
Elvdal.

30. desember 1882 g. m. Ida Andreasdtr. Berger, f. 
29. oktober 1860 på Berger Westgård i Stor-Elvdal., 
d. 6. mars 1953 i Stor-Elvdal. 

Foreldre: Andreas Eriksen, Ringsaker.
                True Pedersdtr. Berger, Stor-Elvdal.

Thore Myrvang ble født på gården Leet på Fåset, 
Tynset, den 21. januar 1858 (i kirkeboka står 
det 24. januar). Mor var Gisken f. Krokseng og 
far Embret Toressøn Leet. De hadde fra før søn-
nen Peder, og fikk senere barna Tore, Anna, Beret 
og Anders. Da Thore var 16 uker gammel, flyttet 
familien til Lonåsen, hvor de hadde kjøpt hva vi i 
dag ville kalle et bureiserbruk som het Myrvangen. 
Navnet Myrvang ble fra den tiden slektsnavnet. 
Thore var mye syk som barn, og da neste mann 
skulle døpes, fikk han også navnet Tore. 

Dette var skikken på den tiden, de trodde nok 
ikke at Thore skulle leve opp. Det var vanskelige 
tider på Myrvangen, og da Tore var 7 år fikk han 
tilbud om å komme til Aaen hvor Giskens søster 
var gift. Dette førte senere til at brødrene fikk ulike 
etternavn. Etter vanlig folkeskole i Lonåsen kom 
Thore til en «litt videregående» skole på Tynset 
hvor lærere som mente han hadde gode evner, hjalp 
ham. Ved å låne penger av slektninger kunne han 
begynne på Hamar Seminar i 1875. I 1877 tok han 
eksamen, og hans første stilling var et 2-måneders 
vikariat på Noren skole i Stor-Elvdal. 

Derpå fulgte et vikariat i framhaldsskolen 
på Tynset. I 1878 ble han fast tilsatt som lærer i 
Noren, og her i Stor-Elvdal ble han boende resten 
av sitt begivenhetsrike liv. Han sier i sine «Livsen-
dringer» at han snart så den store standsforskjell, 
fattigdom og nød som rådde i Stor-Elvdal, og 
han ble fylt av trang til å gjøre noe med urettfer-
digheten. Den 11. februar 1895 ble han den første 
arbeider-representant fra Hedmark som møtte på 
Stortinget. Etter at han kom til Noren, møtte han 
ei 3 år yngre jente som het Ida Andreasdatter Berg-
er, f. 29. oktober 1860. Den 30. desember 1882 
giftet de seg i Alvdal kirke. Ida var vokst opp hos 

sine foreldre True Pedersdatter og Andreas Eriksen 
på gården Berger Westgård i Stor-Elvdal. Det var 7 
barn på Berger, 5 jenter og 2 gutter. Alle barna fikk 
god urdannelse. Ida fikk som 17-åring reise til Von-
heim Folkehøgskule i Gudbrandsdalen. Her fikk 
hun møte lærere som Christoffer Bruun og Kristof-
fer Janson. Det gode, lyse livssyn som Ida fikk på 
Vonheim bar hun med seg hele livet. Ida og Thore 
fikk ialt 12 barn, derav ev dødfødt. De bodde først 
i Noren. Siden kjøpte de Søndre Storstu Westgård 
som ble deres hjem til de begge døde.

Denne biografien som videre i alt vesentlig kommer 
til å handle om Thore, idet han ble en «offentlig 
person», ville sannsynligvis ikke vært mulig om 
ikke Ida hadde vært den hun var.
Som nevnt ovenfor var det den sosiale urettfer-
digheten i Stor-Elvdal som opptok Thore til å beg-
ynne med. Midt på 1880-tallet ble han for første 
gang valgt inn i herredsstyret. Han var en av ini-
tiativtakerne til å danne arbeider-sparelag for at 
arbeiderne skulle kunne få jord. Men jord var det 
vanskelig med, så neste sak var å foreslå at kom-
munen skulle kjøpe gårder som var på salg, og par-
sellere ut disse til småbruk. Dette tok lang tid, men 
så småningom begynte kommunen å kjøpe flere 
gårder som ble utparsellert. 

Etter hvert førte dette til resultat, og bygda ble 
kjent for å være svært så radikal. Fra 1890 ble Stor-
Elvdal ei foregangsbygd der mange reformer ble 
gjennomført. Barna fikk fritt skolemateriell, landets 
første gamlehjem ble opprettet, og ikke minst ble 
Stor-Elvdal den første kommune med kommunal 
alderspensjon. Småbrukerne stod hans hjerte nær, 
og han var med og stiftet Norsk Bonde- og Små-
brukarlag i 1913, og ble dets første æresmedlem. I 
slutten på 1880-årene var han medarbeider i Fjell 
Ljom, Rørosbladet, og ble på den måten kjent også 
utenfor bygda. Dette resulterte i at han i 1888 ble 
foreslått som stortingsmann. Men mange mente han 
var for radikal, så det var først ved valget i 1894 
han ble valgt inn på Stortinget, 36 år gammel. Han 
satt på Stortinget i til sammen 18 år.

Da Ida og Thore med 8 barn flyttet inn på Søndre 
Storstu, innebar det at de også ble gårdbrukere. De 
hadee 6-8 kyr, samt andre husdyr. Heldigvis hadde 

Thore Myrvang forteller
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de budeie som også var innejente. Gården var jo 
ikke så stor. Om sommeren setret de på Skjerding-
fjellet. Ved en minne-utstilling (1818-1914) i Oslo 
fikk Ida diplom for setermaten som hun deltok 
med. Da sønnen Magne overtok gården og Ida og 
Thore ble pensjonister, fortsatte de å være på setra 
om sommeren. Dit kom barn og barnebarn og 
alle ble tatt godt imot. Thore ble tildelt 7de juni-
medaljen 1905 og Haakon VIIs jubileumsmedalje 
1930. Våren 1939 begynte helsa å svikte, og den 9. 
juli døde han av leverkreft.

Da Ida ble 90 år og ikke kunne klare seg selv leng-
er, kom hun til Nabben, til svigerdatter Hildur og 
sønnen Torbjørn, og var der vinteren over, for så til 
slutt å bo på Stai pleiehjem de 2 siste årene før hun 
døde i 1953. Hun ble skildret som en gjestfri og 
omgjengelig kvinne. «En ekte og god Østerdalstype 
er gått bort», ble det sagt om henne.

Barn:
1. Einar
2. Gudlaug Tordis
3. Aslaug
4. Thora Bergliot
5. Asbjørn
6. Erling Torgeir
7. Torbjørn
8. Inga
9. Magne
10. Bjarne Håkon
11. Målfrid

Einar Myrvang, f. 14. august 1883 i Noren, 
Stor-Elvdal, d. 1945-1950 ? i USA.

Etter Jønsberg Landbruksskole utvandret han til 
USA. Derfra skrev han hjem i mange år, men så ble 
det taust. Frelserarmeen sporet ham opp, men han 
ønsket ikke kontakt med familien.

Gudlaug Tordis Myrvang, f. 5. februar  1885 i 
Noren, Stor-Elvdal., d. 30. april 1978 på Braset, 
Sparbu.
28. desember 1918 g. m. hans Braset, f. 16. juli 
1878 i Sparbu., d. 2. juni  1949 i Sparbu.

Foreldre: Johan Kristian Braset, Sparbu.
               Gurina Skei.

Gudlaug var utdannet som hustellærer. Tilsatt som 
kjøkkensjef på Valen, Sunnhordaland og Presteseter, 
V. Toten.

Hans var utdannet ved Landsbrukshøgskolen på 
Ås. Overtok farsgården Braset i 1910 og drev denne 
til 1946. Etter hvert ble jorda på Braset delt mellom 
Gurina og Ingrid, Øvre Braset beholdt de opprin-
nelige husene, mens Nedre Braset ble bygget fra 
grunnen.

Barn:
1. Gurina
2. Ingrid

Gurina Braset, f. 1. november 1919 i Sparbu.
21. juni 1941 g. m. Alf Jenssen, f. 31. august 1913 i 
Trondheim.

Foreldre: Alfred Jenssen, Inderøy.
                Magdalena Kvistad.

Gurina og Alf overtok Øvre Braset i 1946 og drev 
garden til 1983, da sønnen hans overtok.

Barn:
1. Gerd Marit
2. Asbjørg
3. Liv Inger
4. Tove
5. Hans Anders

Gerd Marit Jenssen, f. 18. juli 1943 i Sparbu. 
Kontorfullmektig.
26. juni 1965 g. m. Kjell Nøvik, f. 15. april 1940 
i Sandvollan. Agronom.

Foreldre: Ola Nøvik, Inderøy.
                Lise By.
Barn:

1. Ketil
2. Heidi.

Ketil Nøvik, f. 13. august 1966 i Sparbu. Offiser i 
Luftforsvaret.
1998 g.m. Hilde Schjødt, f. 27. juli 1972 i Stjørdal. 
Offiser i Luftforsvaret.

Foreldre: Jon Olaf Schjødt, Stjørdal.
                Else Marie Røste.
Barn:

1. Oliver Nicolai
2. Iselin Malen
3. Nathalie Eline

Oliver Nicolai Nøvik, f. 23. september 1998 i Oslo.
Iselin Malen Nøvik, f. 14. september 2000 i Oslo.
Nathalie Elise Nøvik, f. 14. september 2000 i Oslo.
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Heidi Nøvik, f. 18 juni 1968 i Sparbu, Sykepleier/
helsesøster. Samboer med Kjetil Aas, f. 4. september 
1961 i Inderøy, Konsulent i Postverket.

Foreldre: Magne Aas, Inderøy.
                Mary Hegdal. 
Barn:

1. Thale
2. Sivert.

Thale Nøvik Aas, f 20. juni 1995 i Inderøy.
Sivert Nøvik Aas, f. 5. mars 1997 i Inderøy.

Asbjørg Jenssen, f. 15. mars 1946 i Sparbu, Butik-
kmedarbeider. 26. august 1967 g. m. Magne ham-
mer, f. 29. september  1942 i Ongdal, Butikksjef.

Foreldre: Magne Hammer, Ongdal.
                Kirsten Småvik.
Barn:

1. Sten
2. Nina
3. Morten.

Sten Hammer, f. 28. januar 1968 i Sparbu, Sjåfør.

Nina Hammer, f. 21. mars 1970 i Sparbu, 
Resepsjonist. Samboer med Steinar Berget, f. 25. 
februar 1960 i Stjørdal, Datatekniker.

Foreldre: Einar Berget, Stjørdal.
               Solveig Aasvang.
Barn:

1. Sander
2. Asle.

Sander Hammer Berget, f. 22. januar 1997 i Stjørdal.
Asle Hammer Berget, f. 9. januar 1998 i Stjørdal.
Morten Hammer, f. 24. januar 1975 i Sparbu. 
Agronom.

Liv Inger Braset, f. 12. mai 1948 i Sparbu. 
Førstekonsulent i Skatteetaten. 15. juli 1967 g. m. 
Inge Johansen, f. 24. juni 1946 i Røra. Disponent. 
Skilt.

Foreldre: Rolf Johansen, Røra.
                Hanna Larås.
Barn:

1. Ståle

Ståle Johansen Braset, f. 15. oktober 1968 i Sparbu. 
Biltekniker. Samboer med Toril Oldren, f. 18. mai 
1971 i Steinkjer.

Foreldre: Kjell Oldren, Steinkjer.
               Asbjørg Fornes.
Barn:

1. Tanja

Tanja Oldren Braset, f. 26. desember 1998 i 
Steinkjer. 

Tove Jenssen, f. 4. mars 1953 i Sparbu. Barneha-
geassistent. 9. februar 1974 g. m. Brynjulf Hægstad, 
f. 11. november 1948 i Sparbu. Landbrukstekniker.

Foreldre: Nils Hægstad, Sparbu.
                Bertine Tønne.
Barn:

1. Mona
2. Kari

Mona Hægstad, f. 27. april 1974 i Sparbu. 
Samboer med Roberto Bonazzi, f. på Sardinia, Italia.

Barn:
1. Nicholas

Nicholas Hægstad Bonazzi, f. 2. september 2000 I 
Arezzo, Italia.

Kari Hægstad, f. 8. mai 1978 i Sparbu.
Leif Arne Jørstad, f. 4. februar 1983 (fosterbarn).

Hans Anders Braset Jenssen, f. 28. juli 1959 
i Sparbu. Agronom. Samboer med Guri Bente 
Hårberg, f. 28. november 1963 i Verdal. Lærer.

Foreldre: Bernt Hårberg, Verdal.
                Gerd Haldis Øvernes.

Gårdbrukere på Ø. Braset fra 1983.

Barn:
1. Amanda
2. Sara

Amanda Hårberg Jenssen, f. 1. mai 1989 i Sparbu.
Sara Hårberg Jenssen, f. 13. august 1993 i Sparbu.

Ingrid Braset, f. 4. juni 1921 i Sparbu. 19. juni 
1943 g. m. Per Einar Brattås, f. 25. september 1918 
i Sparbu.

Foreldre: Ludvik Brattås, Sparbu.
               Anna Ulvin.
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Ingrid og Per bygget opp og var brukere på 
N. Braset fra 1946 til 1984.

Barn:
1. Gudlaug Turid
2. Åse Inger
3. Hans

Gudlaug Turid Brattås, f. 27. mai 1947 i Sparbu. 
Adjunkt. 9. august 1969 g. m. Ole Kristian Bosnes, 
f. 4. oktober 1946 i Inderøy. Nevropsykolog.

Foreldre: Martin Bosnes, Inderøy.
                Giske Olsen.
Barn:

1. Audun
2. Ingunn

Audun Bosnes, f. 6. oktober 1974 i larvik. Medisiner.
Ingunn Bosnes, f. 14. september 1977 i Finnsnes. 
Studerer psykologi.
  

Åse Inger Brattås, f. 12. april 1949 i Sparbu. Lærer. 
11. august 1973 g. m. Johan Lein, f. 14. juli 1946 i 
Frosta. Revisor.

Foreldre: Erling Lein, Frosta.
                Gunvor Rennan. 
Barn:

1. Erling
2. Håvard
3. Jørgen.

Erling Lein, f. 1. april 1974 i Trondheim. Økonom.
Håvard Lein, f. 31. mars 1976 i Trondheim. 
Økonom.

Jørgen Lein, f. 20. januar 1982 i Frosta.

Hans Brattås, f. 24. mai 1952 i Sparbu. Sivilin-
geniør. 16. januar 1988 g. m. Kristine Linstad, f. 
20. juli 1956 i Stange. Førskolelærer.

Foreldre: Karl Linstad, S. Linstad, Stange.
                Karen Helene Bryhn.

Gårdbrukere på N. Braset fra 1984.

Barn:
1. Marte Karen
2. Per Ludvik

Marte Karen Brattås, f. 3. april 1987 i Sparbu.

Per Ludvik Brattås, f. 23. august 1988 i Sparbu. 

Aslaug Myrvang, f. 4. mars 1887 i Noren, Stor-
Elvdal., d. 24. januar 1979 i Jevnaker. 30. desember 
1916 g. m. Jakob Halvorsen Nøkleby, f. 19. januar 
1888 i Jevnaker., d. 20. februar 1973 i Jevnaker.

Foreldre: Halvor Nøkleby, Halvosrud, Jevnaker.
                Kari Bjerke.

Aslaug ble utdannet fra Hamar Lærerskole i 1907. 
Vikar for sin far på Fram i 1907-1910. Tilsatt i 
Ullensaker 1910-1911, Jevnaker 1911-1917. Deret-
ter ble hun en meget aktiv husmor. Hun stiftet Ø. 
Jevnaker Sanitetsforening i 1927 og var med og 
stiftet Jevnaker Bondekvinnelag i 1938.

Jakob fikk sin utdannelse som agronom fra Hove 
landbruksskole, Lillehammer, i 1909. Reiste til 
Amerika og jobbet der fra 1911 til 1913. Forpak-
tet gård i Torpa og etterpå Nedre Berger i Jevnaker. 
Overtok Halvorsrud i 1924. Deltok i stiftelsen 
av Bondelaget i 1920 og var meget aktiv i politisk 
arbeid. I 1938 tildelt Oppland landbruksselskaps 
Sølvmedalje med diplom for nydyrking og dyktighet 
som jordbruker. I 1956 overtok Kari og Andreas 
som brukere på Halvorsrud.

Barn:
1. Kari
2. Ida

Kari Nøkleby, f. 21. November 1923 I Jevnaker. 
Lærer. 5. juli 1947 g. m. Andreas Desserud, f. 5. 
februar 1920 i Sigdal.

Foreldre: Peder Hansen Desserud, Sigdal.
                Jenny Kristine Nordsiden.

Gårdbrukere på Halvorsrud fra 1956 til 1986.

Barn:
1. Per Jacob
2. Aslaug
3. Halvor
4. Thore

Per Jacob Desserud, f. 7. april 1948 i Jevnaker. 
Lege. 
2. mai 1980 g. m. Rønnaug Festøy, f. 23. juli 1951 i 
Barstadvika, Vartdal. Sykepleier.
Foreldre: Ingvald Festøy, Vartdal
                Gunvor Hovde.
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Barn:
1. Kari
2. Ingvald
3. Gunvor.

Kari Festøy Desserud, f. 7. september 1980 
i Ålesund.
Ingvald Festøy Desserud, f. 4. august 1982 
i Ålesund. 
Gunvor Festøy Desserud, f. 6. april 1984 i Ålesund.

Aslaug Desserud, f. 8. juli 1950 i Jevnaker.
Helsesøster.
3. august 1974 g. m. Odd Sigmund Røste, f. 11. 
januar 1950 på Ål i Hallingdal. Cand.mag.

Foreldre: Oddvar Røste, Hønefoss.
                Anne Muggedal.
Barn:

1. Pål Asmund
2. Torstein.

Pål Asmund Røste, f. 24. oktober 1975 i Oslo.
Torstein Røste, f. 11. januar 1978 i Oslo.

Halvor Desserud, f. 31. august 1952 i Jevnaker. 
Sivilagronom.
2. august 1980 g.m. Ellen-Britt Gotun, f. 27. 
november 1954 i Kragerø. Bioingeniør.

Foreldre: Erling Gotun, Krager;.
                Grethe Karlsen.

Gårdbrukere på Halvorsrud fra 1986.

Barn:
1. Kari
2. Erling Andreas
3. Signe Grete
4. Ragnhild

Kari Gotun Desserud, f. 14. mai 1981 i Jevnaker.
Erling Andreas Desserud, f. 14. juli 1983 i Jevnaker.
Signe Grete Desserud, f. 17. juli 1988 i Jevnaker. 
Ragnhild Gotun Desserud, f. 1. februar 1990 i 
Jevnaker.

Thore Desserud, f. 23. februar 1955 i Jevnaker. 
4. mars 1988 g. m. Inger Noer, f. 3. november 1961 
i Furnes. Lege. 

Foreldre: Tore Noer, Brandval.
                Kari Horn.

Barn: 
1. Andreas
2. Tale

Andreas Noer, f. 7. april 1994 på Kongsberg.
Tale Noer, f. 11. juni 1996 på Kongsberg. 

Ida Nøkleby, f. 20. mai 1925 i Jevnaker.
21. mai 1949 g. m. Ola Dæhlen, f. 13. desember 
1920 i Brandbu.

Foreldre: Peder Dæhlen, Brandbu.
                Sigrid Nøkleby.

Gårdbrukere på Dæhlen, Brandbu, fra 1959 til 
1987.
Barn:

1. Sigrid
2. Peder
3. Aslaug

Sigrid Dæhlen, f. 6. oktober 1949 I Brandbu. Før-
skolelærer.
14. august 1971 g. m. Terje Finsrud, f. 6. april 1948 
i Fåvang. Jurist.

Foreldre: Åge Finsrud, Fåvang.
                Borghild Moen.
Barn: 

1. Jørn
2. Asbjørg
3. Simen

Jørn Finsrud, f. 12. juli 1972 i Brandbu.
8. juli 2000 g. m. Tone Kristiansen, f. 30. september 
1973 på Nøtterø.

Foreldre: Bjørn Kristiansen, Nøtterø.
                Liv Randi Mathisen. 

Asbjørg Finsrud, f. 22. april 1977 i Rælingen.
Simen Finsrud, f. 1. oktober 1981 i Brandbu.

Peder Dæhlen, f. 20. februar 1953 i Brandbu. 
Agronom.
28. desember 1973 g. m. Marianne Haavi, f. 4. jan-
uar 1953 i Berlin, Tyskland. Hjelpepleier.

Foreldre: Karl Døltsch, Berlin.
                Kathe Puhle.

Adoptert av: Kristain Haavi, Lena, Ø. Toten.
                      Inga Grøtberg.
Gårdbrukere på Dæhlen, Brandbu fra 1987.
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Barn:
1. Ina Merethe
2. Ole

Ida Merethe Dæhlen, f. 18. juni 1974 i Ø. Toten.
Ole Dæhlen, f. 26. juli 1977 i Ø. Toten.

Aslaug Dæhlen, f. 28. mai 1958 i Brandbu. Cand.
mag.
30. desember 1977 g. m. Kåre Finstadsveen, f. 29. 
juni 1955 i Løten. Offiser i Hæren.

Foreldre: Johan Finstadsveen, Løten.
               Solveig Søby.
Barn:

1. Marthe 
2. Johan
3. Ola
4. Anne

Marthe Finstadsveen, f. 25. mai 1982 i Brandbu.
Johan Finstadsveen, f. 24. november 1985 
i Brandbu.
Ola Finstadsveen, f. 2. oktober 1988 i Øverbygd, 
Troms.
Anne Finstadsveen, f. 28. november 1990 i 
Jevnaker. 

Thora Bergljot Myrvang, f. 27. november 1888 i 
Noren, Stor-Elvdal., d. 15. februar 1980 i Gressvik. 

28. desember 1920 g. m. Hans Jacob Jacobsen, f. 
22. oktober 1887 i Spydeberg., d. 23. februar 1962 
i Gressvik.

Foreldre: Magnus Anders jacobsen Nygren.
                Oline Hoel.

Thora tok middelskoleeksamen i Kristiania (Oslo) 
i 1905, eksamen ved Elverum husholdningsskole i 
1908 og Den kvindelige Industriskole i Kristiania i 
1909. 

Leder på systua ved Valen i Sunnhordaland i 2 
år. Håndarbeidslærerinne på Ø. Toten 1912-1919 
og på Gressvik 1920-1923.

Hans tok handelsskoleeksamen i 1906 og Under-
offiserskolen ved Fredriksten fra 1906 til 1909. 
Elverum Lærerskole 1910-1912. 

Vikariater i Fredrikstad og i Stor-Elvdal. Tilsatt 
ved Åle skole i Onsøy 1914-1919, og fra dette år 
lærer ved Seiersten skole i Fredrikstad til 1957. Da 
fylte han 70 år og fikk Kongens fortjenstmedalje for 
sitt virke som lærer i 45 år. Kirkenes ferda i 1942.
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Barn:
1. Idunn
2. Liv

Idunn Oddfrid Jacobsen, f. 4. oktober 1923 på 
Gressvik. Lærer.
5. juni 1954 g. m. Thor Harald Westby, f. 13. juli 
1924 i Skien. Tannlege.

Foreldre: Thorleif Westby, Fredrikstad.
                Olga Marie Olafsen.
Barn:

1. Tov Ole-Jacob
2. Dag Thorleif

Tov Ole-Jacob Westby, f. 13. desember 1960 
i Sarpsborg. Investor/Innovatør.

Dag Thorleif Westby, f. 8. februar 1966 i Sarps-
borg. Fagansvarlig økonom i Østfold Politidistrikt.
31. mai 1997 g. m. Ingrid Marie Svenning, f. 23. 
oktober 1965 i Molde. Kvalitetsleder i Østfold 
Kollektivtrafikk.

Foreldre: Steinar Svenning, Molde.
                Møyfrid Grønnevet.
Barn:

1. Oda Marie
Oda Marie Westby, f. 24. april 1998 i Fredrikstad. 

 2.  Thord Harald

Thord Harald Westby, f. 15. april 2002 
i Fredrikstad 

Liv Reidun Jacobsen, f. 20. juni 1930 på Gressvik, 
d. 23. august 1996 på Gressvik. Tannlege assistent.
31. august 1957 g. m. Sten Henrik Jensen, f. 29. 
august 1926 på Gressvik, d. 19. juli 1991 på Gress-
vik. Maskinsjef.

Foreldre: Jens A. Jensen, Gressvik.
                Martha Brekke.
Barn:

1. Torkel
2. Tollef Henrik

Torkel Jensen, f. 27. desember 1959 i Fredrikstad. 
Driftsingeniør.
24. oktober 1992 g. m. Lisbeth Mellem, f. 13. april 
1955 i Fredrikstad. Lærer.

Foreldre: Reidar Olsen, Fredrikstad.
                Mary Arnesen.

Barn: Kristine
Kristine Jensen Mellem, f. 6. desember 1988 i 
Fredrikstad.

Magne Mellem Hornland, f. 30. juni 1983 i 
Kirkenes.

Tollef Henrik Myrvang Jensen, f. 25. oktober 1963 
i Fredrikstad. Eiendomsutvikler.
6. mai 1989 g. m. Liv Iren Jørgensen, f. 1 juni 1964 
i Fredrikstad. Apotektekniker.

Foreldre: Alf Fredrik Jørgensen, Fredrikstad.
                Anne Sofie Bueng.
Barn:

1. Emilie
2. Vetle

Emilie Myrvang Jensen, f. 5. desember 1989 i 
Fredrikstad.
Vetle Myrvang Jensen, f. 27. november 1993 i 
Fredrikstad. 

Asbjørn Myrvang, f. 29. november 1890 i Noren, 
Stor-Elvdal, d. 28. mai 1901 i Stor-Elvdal.
Asbjørn druknet i Glåma bare 11 år gammel.

Erling Torgeir Myrvang, f. 19. januar 1893 på 
Fram, Stor-Elvdal., d. 9. august 1964 i Stor-Elvdal. 
Kjemiingeniør.
1950 g. m. Ruth Semb Thorstvedt, f. 29. september 
1895 i Oslo, d. 1. oktober 1972 i Oslo. Skilt.

Erling gjennomførte teknisk høyskole i Tyskland. 
Arbeidet som kjemiingeniør ved flere maling- og 
lakkfabriker i Norge.

Torbjørn Myrvang, f. 18. oktober 1894 på Fram, 
Stor-Elvdal, d. 10. februar 1964 på Rasta, Stor-
Elvdal.
Juni 1923 g. m. Hildur Magda Torgalsdat-
ter Mykleby, Norbæk., f. 12. november 1892 på 
Mykleby, Stor-Elvdal., d. 2. desember 1970 på Nab-
ben, Stor-Elvdal.

Foreldre: Torgal Sørensen Mykleby, Stor-Elvdal.
                Marthe Helgesdtr. Skjæret.

Torbjørn fikk sin utdannelse ved Evenstad skog-
skole 1913. Arbeidet i skog- og jordbruk bl.a. på 
Braset og i Stor-Elvdal kommunes skoger. Ble små-
bruker og tømmerkjører på Nabben fra 1923 og til 
sin død. Han var aktiv innen fagbevegelsen.
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Hildur kom til Evenstad-Nabben som 4-åring og 
ble med sin mormor Margrethe til seters, hvor hun 
senere var hvert år til sitt 71. år. Hun ble småbruke-
rkone med ansvar for husdyr, barn og eldre i et slit-
somt, men meningsfylt liv.
Det var bestemt at Hildur og Torbjørn skulle ta 
over S. Storstu, men Ida og Thore var fremdeles i 
full vigør, og da Hildur var sterkt bundet til Nab-
ben, ble det til at Hildur og Thorbjørn kjøpte Nab-
ben i 1931.

Barn:
1. Thore
2. Inga Margrethe
3. Eldbjørg.
4. 

Thore Erlend Myrvang, f. 16. juli 1925 i Stor-
Elvdal. Fylkesagronom.
17. november 1961 g. m. Anette Ouren, f. 14. feb-
ruar 1931 i Fåberg, d. 10. august 1991 i Hamar. 
Lærer. 

Foreldre: Thorstein Ouren, Fåberg.
                Arnbjørg Engeland.
Barn:

1. Torbjørn
2. Arne
3. Per
4. Hilde Anette

Torbjørn Myrvang, f. 22. august 1963 i Furnes. 
Ingeniør. 

Arne Myrvang Guldbraar, f. 16. september 1966 i 
Hamar. Sivilingeniør. 
15. august 1997 g. m. Agnethe Guldbraar, f. 15. 
mars 1968 i Hamar. Bibliotekar.

Foreldre: Tone Gulbraar, Hamar.
                Reidun Haraldsen.
Barn:

1. Erlend

Erlend Gulbraar, f. 1. september 1998 i Bærum.

Per Myrvang, f. 24. august 1968 i Hamar. Lærer.
20. juli 1996 g. m. Hege Skurdal, f. 24. august 
1968 i Lillehammer. Lærer.

Foreldre: Einar Skurdal, Lillehammer.
                Astrid Imerslund. 
Barn:

1. Anette

2. Ingeborg
Anette Myrvang, f. 23. mars 1997 i Hamar.
Ingeborg Myrvang, f. 2. januar 1999 i Hamar.

Hilde Anette Myrvang, f. 28. desember 1969 i 
Hamar. Sosialøkonom.
13. september 1997 g. m. Tore Neby, f. 10. mai 
1955 i Hamar.

Foreldre: Egil Neby, Hamar.
                Gerd Pedersen. 
Barn: Sindre

Sindre Neby, f. 8. januar 1999 i Oslo.

Inga Margrethe Myrvang, f. 12. desember 1928 på 
Nabben, Stor-Elvdal. Operasjons-/anestesisykepleier.
30. mai 1971 g. m. Jørgen Granvold, f. 23. juni 
1920 i Ringsaker, d. 19. mai 1979 i Stor-Elvdal.

Foreldre: Jens Granvold, Ringsaker.
                Ingeborg Tangen.
Barn:

1. Erik

Erik Granvold, f. 13. juni 1972 i Stor-Elvdal. 
Hovedrevisor.
9. august 1997 g. m. Brenda Marie Bahr, f. 26. feb-
ruar 1970 i USA.

Foreldre: Don Bahr, USA.
                Rose Rogers.

Eldbjørg Myrvang, f. 14. november 1929 på Nab-
ben, Stor-Elvdal.
25. oktober 1958 g. m. Georg Sigurd Vestli, f. 10. 
desember 1926 i Brandval. Lærer.

Foreldre: Gulbrand Vestli, Brandval.
                Emmy Øierås.
Barn:

1. Ragnhild
2. Håkon

Ragnhild Vestli, f. 9. oktober 1959 på Rena. Lærer.
3.august 1985 g. m. Tore Sildnes, f. 30. juni 1956 i 
Molde. Sivilingeniør. 

Foreldre: Anders Sildnes, Molde.
               Borghild Aafløy.
Barn: 

1. Beate
2. Anders
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Beate Sildnes, f. 18. januar 1991 i London, England.
Anders Sildnes, f. 8. desember 1992 i London,
England.

Håkon Vestli, f. 1 august 1964 på Rena. 
Sivilingeniør. 
15. august 1989 g. m. Sissel Holmvik, f. 6. desem-
ber 1964 i Porsgrunn. Vernepleier.

Foreldre: Svein Egil Holmvik, Nærøy.
                Thorgunn Irene Alsli.

Inga Myrvang, f. 4. oktober 1895 på Fram, Stor-
Elvdal, d. 10. november 1918 i Stor-Elvdal.

Lærer fra Tromsø Lærerskole. Tilsatt ved Odden 
skole Sør-Odal, 1 år. Statens Døvstumskole, 1 år. 
Pådrog seg tuberkolose og døde i 1918.

Magne Myrvang, f. 22. februar 1898 i Noren, 
Stor-Elvdal., d. 24. desember 1983 på S. Storstu, 
Stor-Elvdal.
7. september 1929 g. m. Liv Bergljot Lunås, f. 19. 
juni 1899 på Tynset, d. 14. august 1996 i Stor-
Elvdal. 

Foreldre: Tollef Embretsen Lunås, Tynset.
                Katrine Olsdatter Hansæl.

Magne ble utdannet som ingeniør i Stuttgart, Tysk-
land, deretter fortsatte han sin utdannelse ved Even-
stad Skogskole. Var torvmester i Elverum noen år 
før han overtok S. Storstu som han drev til sin død. 
Politiker, ordfører i Stor-Elvdal i 12 år.

Bergljot ble utdannet som lærer fra Levanger Lær-
erskole og Statens kv. Industriskole. Ble tilsatt som 
lærer i Stor-Elvdal i 1920. Æresmedlem i Norske 
Kvinnen Sanitetsforening.

Barn:
1. Torunn
2. Inger Kari
3. Liv Mette

Torunn Myrvang, f. 1931 på S. Storstu, Stor-Elvdal, 
d. 1942 på S. Storstu, Stor-Elvdal.

Inger Kari Myrvang, f. 11. august 1936 i Stor-
Elvdal.
2. januar 1960 g. m. Erik Østmoe, f. 20. april 1934 
i Stor-Elvdal. Veterinær. 

Foreldre: Erik Østmoe, Stor-Elvdal.

                Oddlaug Trønnes.
Barn: 

1. Erik
2. Sølvi Beate
3. Eystein.

Erik Østmoe, f. 27. januar 1966 i Lensvik, d. 11. 
september 1975 i Lensvik.

Sølvi Beate Østmoe, f. 3. juli 1974 i Lensvik, d. 
7. oktober 2000 i Stor-Elvdal. Samboer med Finn 
Brandsnes, f. 26. juni 1968 i Dønna. Forholdet 
oppløst. 

Foreldre: Jarle Brandsnes, Dønna.
                Årshild Alsos.
Barn: Håkon

Håkon Brandsnes, f. 20. november 1995 i Oslo.
Eystein Østmoe, f. 28. november 1975 i Lensvik.

Liv Mette Myrvang, f. 11. juli 1940 i Stor-Elvdal. 
Adjunkt.
14. april 1965 g. m. Thorer Ruud, f. 15. april 
1938 i Stor-Elvdal. Fylkesskogmester.

Foreldre: Odd Ruud, Tremoen Trønnes, 
Stor-Elvdal.
                Kjelfrid Trønnes.

Gårdbruker på Tremoen – Trønnes, Stor-Elvdal.

Barn:
1. Odd Magne
2. Kjersti

Odd Magne Ruud, f. 2. april 1967 i Førde. 
10. mai 1997 g. m. Hege Solheim, f. 22. februar 
1968 i Oslo.

Foreldre: Ole Christian Solheim, Oslo.
                Grethe Lundth.
Barn:

1. Ole Martin

Ole Martin Ruud, f. 17. desember 1998 i Oslo.

Kjersti Ruud, f. 16. juni 1968 i Trondheim. Sambo-
er med Knut Saanum, f. 7. september 1962 i Oslo.

Foreldre: Bjarne Saanum, Oslo.
                Inger Hæstrup.
Barn:
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1. Tale Maria
Tale Maria Saanum, f. 29. desember i Oslo.

Bjarne Håkon Myrvang, f. 11. Juni 1902 på S. 
Storstu, Stor-Elvdal, d. 16. januar på Hamar.
17. april 1935 g. m. Gunhild Marie Melbye, f. 2. 
mai 1897 på Frang, Stange., d. 16. juni 1987 på 
Hamar.

Foreldre: Agathon Melbye, Frang, Stange.
                Maren Brodshoug.

Bjarne ble uteksaminert fra Elverun Lærerskole i 
1922, Statens Håndverks og Kunstindustriskole 
1932/33. Var lærer/skolestyrer i Onsøy, Tolga 
(Tufsingdalen), Sør-Frøya, Eidskog og Ø. Toten. 
Kirkenesferda 1942.

Gunhild ble uteksaminert fra Statens kv. Industris-
kole 1921/22. Hun var håndsarbeidslærer i Oslo, 
Stor-Elvdal og Ø. Toten.

Barn: Tore

Tore Myrvang, f. 10. april 1936 på Kverva, 
Sør-Frøya.
30. desember 1960 g. m. Elvi Lillemor Mattsson, 
f. 20. desember 1935 i Sundbyberg, Sverige.

Foreldre: Helge Mattsson, Sundbyberg, Sverige.
                Elna Petterson.
Barn:

1. Kristine
2. Elna Marie
3. Karin Ulrika

Kristine Myrvang, f. 4. juli 1962 i Sundbyberg, 
Sverige.
20. mai 1988 g. m. Rune Fasting, f. 9. mars 1961 i 
Oslo.

Foreldre: Edvard Fasting, Oslo.
                Else-Karin Hansen.
Barn:

1. Erlend

2. Sanna
Erlend Fasting, f. 16. februar 1990 i Oslo.
Sanna Fasting, f. 2. Mai 1993 i Oslo.

Elna Marie Myrvang, f. 16. desember 1965 i Sund-
byberg, Sverige. Samboer med Tore Lundegaard, f. 
3. april 1945 i harstad.

Foreldre: Theis Lundegaard, Arendal.
                Elsa Eriksen.
Barn:

1. Espen

Espen Myrvang, f. 21. april 1997 i Asker.

Karin Ulrika Myrvang, f. 7. februar 1968 i Oslo.
13. januar 1990 g. m. Rune Nafstad, f. 7 juni 1959 
i Lillestrøm. Skilt.

Foreldre: Sverre Nafstad, Lillestrøm.
                Margot Thommassen.
Barn:

1. Stian
2. Kristian

Stian Nafstad, f. 8. juli 1990 i Lørenskog.
Kristian Nafstad, f. 31. august 1992 i Lørenskog.

Målfrid Myrvang, f. 8. mars 1904 på S. Storstu i 
Stor-Elvdal, d. 7. januar 2000 i Elverum.

Voss Folkehøgskule 1921/22. Statens kv. Indus-
triskolen 1923/24. Hedmark Fylkes Husmorskole 
(Houm) 1925. Husbestyrer på Tømmerhol. Ø. 
Toten 1928/31, Husbestyrer i Ringsaker 1931/32 
og på Hadsel Prestegård i 1934/35. Stelte for sin 
mor til 1945, da hun begynte som oldfrue på Hed-
mark Fylkessykehus, Elverum, og dette ble hennes 
arbeidsplass helt til hun ble pensjonert i 1971. 

Tekst: Tore Myrvang og Kari Desserud
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Denne gård er den yngste av de seks eldste West-
gårdene og kommer først til syne i 1710.

Det er ting som tyder på at den er utskilt fra 
Kirkemo. For i slutten av leilenddingstiden hørte 
disse to bruk til samme jorssrott, handelsborger 
Israel lauritsen i Fredrikstad. Denne solgte nemlig 
i 1710 32/3 kalvskinn til Storstu og 3 kalvskinn til 
Kirkemo. Ute på øiene lå disse to bruk sønnafor de 
andre Westgårdene, og i matrikkelen av 1723 står 
de sammen med like stor skyld, med samme antall 
kreaturer, med samme herligheter og rettigheter i 
skog, kvern, sag o. l. Om eget bruk eller ei, så har 
den i alle fall før denne tid hørt under en av de fem 
Westgårdene, og etter de kilder som nå foreligger, 
faller det vanskelig å plassere den under noen annen 
gård enn Kirkemo.

Det var Erik Sevaldsen fra Søndre Messelt som 
kjøpte i 1710. 

Brukerne heter så Erik Sevaldsen og Sevald 
(Sevat) Eriksen om hinannen til innpå 1800-tallet.

Erik Sevaldsen nr. 1 kjøpte også 1½ gråskinn i 
Tresengen ved auksjonen efter kaptein  Knud Hals 

i 1724. Erik døde i 1734. Ved skifte efter ham 
samme år blev det 490 rdl. til delings mellem enken 
og hans 7 barn. Hans sønn Sevald, også kalt Sevat, 
Eriksen nr. 1 hadde alt i 1720 fått skjøte på en del 
av eiendommen.

Erik Sevaldsen nr. 2 var en godt situert mann, 
f. 1735, d. 1805, g. m. Siri Botolsfdatter Nystu 
Trønnes. Han delte gården mellem to av sine sønner 
omkring år 1800, slik at den eldste, Sevald nr. 2, 
fikk det oprinnelige bruk, som da blev kalt Nordre 
eller Øvre Storstu. Den annen sønn, Botolf Eriksen, 
fikk bygge straks sønnafor, og hans nye bruk blev 
kalt Søndre eller Nedre Storstu.

På Nordre Storstu fødde Sevald i 1808 2 hester, 
11 kuer og 6 sauer. Men det gikk skralt med ham 
økonomisk sett. I 1806 måtte han selge det halve av 
sin skog i Atnedalen til svogeren Anders Tryli, og i 
1821 gikk den annen halvdel av skogen samme vei-
en. Han solgte også sin skog på Hirkjølen, det halve 
til Tryli og det andre halve til Halvor Simensen 
Brænna. Da hans eneste barn, sønnen Erik, ekke 
blev gift, solgte de resten av gården med den øvrige 

Storstu Westgård 

Søndre Storstu
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skog, jordvei og seter til sin slektning, halvor 
Sivertsen Klokkerstua på Trønnes, sønn av Sivert 
klokker og hustru Kari Halvorsdatter fra Nystu 
Trønnes.

Men allerede Halvors sønn, Hågen Storstu, sol-
gte gården i 1870-årenes dyrtid og fikk den godt 
betalt. Hågens svigersønn, Ole Helgesen, kjøpte dog 
igjen gården, og siden har den med enkelte varias-
joner vært i slektens eie. 

Slekststavle for Nordre Storstu

A. Erik Sevaldsen fra Søndre Messelt, d. 1734, g. m. 
Marit Olsdatter. Deres barn:

1. Sevald (Sevat) Eriksen, f. omkr. 1700, g. 
1734 m. Live Karlsdatter Akre, d. 1756.

2. Ole Eriksen d. eldre, f. 1703.

3. Tollef Eriksen, f. 1707.

4. Berger Eriksen, f. 1709.

5. Erik Eriksen, f. 1710.

6. Ole Eriksen d. yngre, f. 1719.

7. Simen Eriksen, f. 1722, g. m. enken Kari 
Olsdatter Lillestu Koppang.

B. Sevald Eriksen, f. omkr. 1700, 
og Live Karlsdatters barn:

1. Erik Sevaldsen nr. 2, f. 1735, d. 1805, g. m. 
Siri Botolfsdatter Nystu Trønnes, f. 1740, 
d. 1826.

2. Hågen Sevaldsen, f. 1736, g.m. en datter av 
Ingeborg Eriksdatter Spellmannstua Noren.

3. Karl Sevaldsen, f. 1747.

4. Sevald Sevaldsen, f. 1753, g. m. enken 
Anne Pedersdatter, som først hadde vært 
gift m. Brynjulf Olsen Imsdalen. (Se slekt-
stavle 1 for Imsdalen).

5. Marte Sevaldsdatter, f. 1742, g.m. Tollef 
Andersen, d. 1771. De bodde på en plass 
under Koppang. Deres barn: Tollef, f. 
1770. Berte, f. 1768.

Søndre Storstu
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6. Jørran Sevaldsdatter, f. 1745.

Sevald Eriksen var II gang g. m. enken eft-
er Berger Gjermundsen Grindflekk, Marit 
Nilsdatter Roksveen i Rendal. Hun var 
barnløs i begge ekteskaper.

C. Erik Sevaldsen nr. 2, f. 1835, og Siri Botolfsdat-
ters barn:

1. Sevald Eriksen nr. 2, f. 1761, d. 1832, g. 
1795 m. Margrete Jonsdatter Solligården, f. 
1767, d. 1824.

2. Botolf Eriksen, f. 1768, d. 1841, g. 1800 
m. Jørran Halvorsdatter Nordstu Westgård, 
f. 1778. Disse bygde Søndre eller Nedre 
Storstu.

3. Erik Eriksen, f. 1780, g. m. Ingeborg 
Ingvaldsdatter Landet, f. 1781. De var hus-
mannsfolk på Negårdshaugen. Han var 
«ringar» i 1837.

4. Anne Eriksdatter, g. 1792 m. Peder Larsen 
Andråsberget, sønn av Lars Pedersen Nor-
dstu Koppang, og bodde på Bekk og siden 
i Løkken. 

5. Live Eriksdatter, f. 1771, d. 1839, g. 1806 
m. Anders Andersen Tryli, f. 1774, d. 1851.

6. Ingeborg Eriksdatter, f. 1777.

D. Sevald Eriksen nr. 2, f. 1761, og Margrete Jons-
datters barn:

E.  1.   Erik Sevaldsen. Han var ugift, og garden 
gikk da over til hans slektning.

F. Halvor Sivertsen Klokkerstua, Trønnes, g. m. 
Kari Hågensdatter Kremmerstua. Deres barn:

1. Hågen Halvorsen, f. 1819, g. m. Anbjør 
Helgesdatter Kirkemo, f. 1824.

2. Syver Halvorsen, f. 1821, g. m. Sigrid Jons-
datter Engebretstu Koppang. De fikk Berg-
erstua under Lillestu Koppang.

3. Karen Halvorsdatter.

G. Hågen Halvorsen, f. 1819, og Anbjør Helgesdat-
ters barn:

1. Halvor Hågensen, d. 1915, g. m. Berte 
Torgalsdatter Børssmedmoen. De kjøpte 
gården Berger og bodde der. Deres barn:

1. Bankkasserer Torgal Halvorsen, g. m. 
Aslaug Thoresdatter Ruud. – 2. Asbjørn 
Halvorsen, g. m. Inga Noren. – 3. Helga 
Halvorsdatter, g. m. Edvard Braskerud 
i Våler. – 4. Goren Halvorsen. – 5. Olaf 
Halvorsen, g. m. lærerinne Marthe Negård, 
d. – Flere barn som er død i ung alder.

H.  2.   Thea Hågensdatter, g. m. Ole Helgesen. Se 
slektstavle for Imsdalen 2. Disse kjøpte igjen Nor-
dre Storstu. Deres barn:

1. Hågen Olsen, g. m. Goro Simensdatter 
Landet. Bor i Nilsstua, Stai.

2. Harald Olsen, g. m. Anna Thoresdatter 
Ruud. Deres barn:

1. Hanna, g. m. lærer Andreas Køste i 
Ringebu. – 2. Tora. – 3. Olaf. – 4. Torer.

3. Anne Olsdatter, g. m. Hans Lorentzhaug 
fra Alvdal. Deres barn: 1. Leif, død. – 2. 
Helga, håndgjerningslærerinne.

4. Hanna Olsdatter, g. m. Sigurd Marius 
Trønnes (Evje).

Søndre Storstu

Som nevnt under Nordre Storstu var den første 
bruker på Søndre Storstu, Botolf Eriksen, f. 1768, 
d. 1841.

Han hadde allerede i 1808 en besetning på 2 
hester, 13 kuer og 14 sauer. Hans sønn, Erik Botolf-
sen, hadde i 1863 2 hester, 18 kuer og 16 sauer. 
Utsæden var ½ td. rug,1½ tdr. bygg, 4½ tdr. bl. 
korn., 1½ tdr. havre og 2 tdr. poteter, og han avlet 
henholdsvis 2, 10½, 31½, 10½ og 16 tdr.

Den siste av slekten som eide gården, var Ole 
Eriksen. Han kom i pengevankskeligheter og måtte 
selge.

Jordveien med hus, Skjerdingfjellseter og en del 
skog, blev senere kjøpt av lærer Thore Myrvang. 

Nå er det dennes sønn Magne som eier (se slekt-
stavle under Berger Westgård).

Raumanegga var husmannsplass under Søndre 
Storstu. Den er antagelig så gammel at den fulgte 
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med den søndre del da gården blev delt. Det går 
nemlig det sagn at her bodde en kone som hette 
Maren. Hun var så slem at hun til og med skal ha 
drept mannen sin, derfor fikk hun navnet «Raumar-
en». Og efter henne skal plassen ha fått sitt navn.

Raumanegga er nå kjøpt av Martinus Kristensen 
Bergebakken.

Slektstavle for Søndre Storstu

A. Botolf Eriksen, f. 1768, d. 1841, g. 1800 m. 
Jørann Halvorsdatter Nordstu Westgård.
Deres barn:

1. Erik Botolfsen, f. 1806, d. 1883, g. 1829 
med Kari Olsdatter Landet, f. 1810. Erik 
var litt «lett» av sig. På Grundsetmartnaen 
i 1849 solgte han sin gård for 220 spd. kon-
tant. Men da han blev edru igjen, slo han 
opp handelen, hvorfor han i oppslag måtte 
betale 20spd. og 10 spd. i «kjøpskåla».

2. Halvor Botolfsen, f. 1812, g. I gang i 1833 
med Anne Martea Olsdatter Sorknes, f. 
1816, datter av Ole Halvorsen Sorknes, d. 
1817, og hustru Maren Halvorsdatter fra 
Gammelstu Stai. II gang var Halvor g. m. 
Anne Bolstad fra Åmot. Halvor Botolfsen 
kjøpte Blikkberget i Åmot, men måtte selge 
igjen, og da reiste han med kone nr. 2 og 
alle sine barn til Amerika. Da han kom til 
Quebec, falt han på skipsdekket og slo sig 

så han døde. Enken vendte da tilbake til 
Østerdalen med hele barneflokken. En av 
hennes døtre, Berte halvorsdatter, kom da 
til sin faster i treseng, Siri Botolfsdatter, som 
var gift med den bekjente Botolf treseng (fra 
Søstu Westgård), og blev opdratt der, og 
siden gift med fløtersjef Halvor Halstensen 
Koppang.

3. Siri Botolfsdatter, f. 1823, g. m. Botolf Gjer-
mundsen, f. 1815 i Søstu Westgård, d. i 
Treseng (Olastua) 1876.

B. Erik Botolfsen, f. 1806, og Kari Olsdd.s barn:

1. Botolf Eriksen, f. 1829, d. 1893, g. m. Anne 
Nilsdatter Nystumoen, f. 1819, d. 1905.

2. Anbjørn Eriksdatter, g. m. Engebret Jonsen 
Lillestu, f. 1827.

3. Jørann Eriksdatter, g. m. Torgal Helgesen 
Gammelstu Stai. Bodde på Børssmedmoen.

4. Edvard Eriksen, ug., bodde i Olastua, 
Treseng, f. 1829.

5. Karenus Eriksen, ug., var i mange år for-
mann i Stor-Elvdal skolestyre, d. 1918.

C.  6.   Ole Eriksen, den siste av slekten som brukte 
gården.
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– bygd på Knut Kvisli’s omtale av Thore Myrvang

skulle kjøpe opp eiendommer som var til salgs, og 
dele de opp i småbruk. Denne saken vakte oppsikt 
langt utover bygdegrensene. Stor-Elvdal hadde ord 
på seg for å være en svært radikal bygd. Kommune-
styret kjøpte flere garder og delte de opp i småbruk.

Det kom flere og flere arbeidere inn i kom-
munestyret, og de var sterkt interesserte i å få best 
mulig folkeskole for barna sine. De fikk meget god 
hjelp av Myrvang når det gjaldt å få gjennomført 
kravene. I 1891 fikk de amtskolen (fylkesskolen) 
til bygda. Det var den første ungdomsskole i landet 
som var felles for gutter og jenter, og den første som 
tok opp husstell fast fag.

Sist i 1890-åra ble det vedtatt at barna skulle få 
fritt skolemateriell. Det var Mathias Arnesen som 
satte fram forslaget om dette, og Myrvang støttet 
godt opp. Stor-Elvdal var den første kommune i 
landet som innførte frie skolesaker.

I 1894 fikk Myrvang kommunestyret til å garan-
tere for et lån på 50 000 kroner så de kunne få 
brannforsikringsselskap for bygda.

Fra midt i 1880-åra var Myrvang medredaktør 
av «Fjell-Ljom» på Røros. Han fikk mye å gjøre 
her, men hadde også mye å glede av arbeidet. Det 
var nok hans arbeid i «Fjell-Ljom» som satte folk 
på tanken å velge Myrvang til stortingsmann alt i 
1888. Men først i 1894 ble han valgt, og satt da på 
Stortinget i 15 år i ett trekk. Da sa han fra seg gjen-
valg.

Da Eftestøl var på Stortinget, var Myrvang i 
flere år konstituert skoledirektør. Han reiste da mye 
rundt og besøkte skolene, og han var glad i å reise.

I 1913 ble Myrvang ordfører. Men han ble 
valgt inn på Stortinget igjen, og var ordfører bare 
i 1914 og 1915. Da fikk han drevet i gjennom 
den saken han var mest glad i – og kry av: Kom-
munal alderstrygd. Det var i over 20 år arbeidet 
med en alderstrygd som skulle omfatte hele landet. 
Myrvang hadde trøstet mange med at denne loven 
snart skulle komme, men tida gikk, og det kom 
ingen lov. Myrvang skrev da til Danmark og fikk 
den loven de brukte der. Da det ingenting var å 
få av Staten, satte Myrvang fram forslaget om 
kommunal alderstrygd. En sakfører påstod til og 
med at dette var ulovlig, men saken ble enstemmig 
vedtatt i kommunestyremøtet. – Det gikk lenge før 

Thore Myrvang

Thore Myrvang var født i en liten stue på garden 
Lut på Fåset i Tynset. I kirkeboka stod det at det 
var den 24. januar 1858, men mor hans påstod at 
det var den 21,, og som Vinje trudde han mer på 
mor si enn på kirkeboka. – Da han var 16 uker, 
flyttet foreldrene til Lonåsen, der far hans hadde 
kjøpt halvparten av garden Myrvang. Like etter 
flyttinga ble Thore så syk at foreldrene og naboer 
trudde han skulle dø. Nabokonene sa til og med 
til mor hans at hun kunne være glad om hun fikk 
legge fra seg denne ungen på kirkegarden. Men 
han ville nok ikke dø, han Thore. Og mor hans sa: 
«Du må ha noe ugjort, du, når du ikke døde da.» - 
Som smågutt var han gjeter om somrene. – Embret 
Østby hette læreren hans. Det var en snill lærer, og 
barna holdt av ham, enda de f.eks. aldri lærte fedre-
landssanger, folkesanger o.lign., bare salmer.

Etter konfirmasjonen skulle Thore begynne med 
gardsarbeid, men han hadde bedre lyst til å lese og 
lære mer. Han bad foreldrene om lov til å reise til 
Hamar på lærerskolen, og han fikk lov til det. «Det 
var to herlige år», pleide han å si. 

Fra høsten 1877 vikarierte han en par måneder 
i Stor-Elvdal. Så ble han vikar ved framhaldsskolen 
i heimbygda. Han syntes det var gildt å være lærer. 
– Så ble han tilsatt som lærer i Noren krets i Stor-
Elvdal, og så ble han storelvdøl for alltid.

Tømmerprisene hadde steget, og standsforskjel-
len var merkbar i Stor-Elvdal også. Storkarene 
bodde flott, hadde selskaper, og flust med penger. 
Arbeidsfolket bodde i små stuer. Alt dette gjorde 
Myrvang til en politiker. – I 1880-åra var det bare 
50-60 gardbrukere og presten som hadde stemmer-
ett. De fleste gardbrukere var venstrefolk. – I 1885 
ble det stiftet et arbeidersparelag. Men de hadde 
ikke mye å spare, så sparetanken døde nokså fort. 
I stedet begynte de å diskutere de politiske, sosiale 
og økonomiske tilstander hos arbeiderne. – I 1884 
fikk de som hadde betalt skatt etter en inntekt på 
kr. 500,- eller mer, stemmerett. Men det var få 
arbeidere som tjente så mye.

Til slutt fikk da også arbeidsfolket stemmerett, 
og de kom nå med krav. Ett av kravene var at de 
skulle få kjøpe hus og jord, men det var ikke noe 
å få kjøpt. Myrvang og Erik Andreasmoen kom da 
med forslag tik kommunestyret om at kommunen 
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fylke og departementet godkjente dette – det var jo 
noe helt nytt. Men det hele ble til slutt godkjent.

I 1914 kjøpte kommunen den største øya i Glå-
ma, Koppangsjordet, på 8-900 dekar, og delte den 
opp i 30 deler. Disse delene ble solgt til småbrukere 
for 60 kroner målet og nedover. 

Det var Myrvang som fikk stiftet det første 
samvirkelaget i Hedmark fylke, og det var et av de 
første i landet. I denne saken hadde han god hjelp 
av Knut Kvisli.

Fra 1922 var Myrvang med i fylkesskolestyret i 
mange år, den lengste tida som formann. Her gjorde 
han godt arbeid, særlig for ungdomsskolene. Fra 
1923 til 1924 var han påny ordfører, og han var 
formann i fylkestinget. Det var vanskelige år, men 
det ble da bygd ferdig og innviet to nye skolehus i 
Stor-Elvdal i denne tida, og Stai.

For sitt virke på Stortinget, og ellers hvor han 
var med og styrte, fikk han fra Stor-Elvdal et gullur. 
Det har innskriften: «Erindring fra arbeidere i Stor-
Elvdal med takk for trofast virke. 7/10-06.»

I 1882 ble Myrvang gift med Ida Berger. På 
morssida h;rte hun til en av de gamle storelvdalssle-
ktene. Faren var fra Ringsaker. Han var på flere 
måter før sin tid. Da Ida var 17 år, sendte han 
henne til folkehøyskolen på Vonheim, der Chr. 
Brunn var styrer. Ida fikk der en åndsdåp, som bar 
henne gjennom slitet med godt humør. Ida og Thore 
fikk 12 barn. «Myrvang var så glad i barn. Det var 
derfor det ble så mange, ser du», sa Ida.

Det var mye slit den første tida. Lærerlønnene 
var små, og barneflokken økte. Det ble likere da 
de kjøpte en av Storstugardene med litt skog til. De 
hadde nå melk, kjøtt, korn og poteter. Da Myrvang 
kom på Stortinget, måtte Ida være både husmor og 
husfar.

Det var en harmonisk, kanskje litt patriarkalsk 
heim. Både mor og barn så opp til Myrvang, og 
beundret ham. Og han var lykkelig i heimen. I de 
eldre år var det noe av det likeste han visste å ta 
med Ida og besøke barna. Det ble lange reiser – fra 
Sparbu i nord til Fredrikstad i sør. Som lærer var 

Nordre Storstu
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visst Myrvang nokså streng. Det var som fortalte 
at de etter en avstraffing knyttet nevene i lomma og 
lovte at «dette skal du få att, når je blir vaksen». 
Men det ble det aldri noe av. – I bygda, og særlig i 
hans egen skolekrets, Fram, var han respektert og 
sett opp til. Når han gjorde turer heim fra Stortin-
get, kom det mange til Storstu og ville høre nyheter 
fra tinget.

Myrvang fortalte mange morsomme historier 
fra Stortinget. Her er en par. Amtmann Michelet og 
Emil Stang var ikke venner. En gang etter et nav-
neopprop, reiste Stang seg og sa: «Her president! 
Må jeg få lov til å rette min votering. Jeg sa ja, men 
mente nei.» - Michelet satt bak Myrvang, sammen-
krøpet omtrent som han sov. Men nå rettet han seg 
opp og sa: «Det kan je pinadø tru. Den mannen har 
aldri sagt det han mener.» Da Egede-Nissen møtte 
på tinget første gang, var han svært ung, og enda 
yngre så han ut. Det hadde vært uår i Finnmark 
da, der Egede-Nissen kom fra. Da Michelet fikk se 

ham, sa han: «Det ser dårlig ut i Finnmark nå. De 
har hatt grønnår, og alt det grønneste de har, har de 
sendt hit.»

Etter at Myrvang sluttet som tingmann, var 
han med i mange offentlige verv, og halvoffentlige, 
oppnevnt av forskjellige riksråder. I to valgperiod-
er var han formann i «Norsk Bonde- og Småbru-
karlag», var med i landsbruksrådet, var formann i 
styret for Stor-Elvdal sparebank m. m. En kan vel 
si at når de sosiale tilstander bedret seg i de 50 år 
Myrvang var med, har ingen gjort så mye for dette 
som han. Han lovte aldri mer enn han kunne hol-
de. – han var ingen stortaler, heller litt tørr, men 
det var mening i det han sa. Thore Myrvang døde 
den 9. juli 1939, vel 81 år gammel, og ble gravlagt 
ved Stor-Elvdal hovedkirke den 15. juli . Kirken var 
nesten fullsatt av folk fra bygda og grannebygdene, 
og en mengde kranser ble lagt på båra.

Det ble et tomrom etter han, en av storfuruene 
var borte.

Vi (mor, far og jeg)  bodde på den tiden i Eidskog, 
og der hadde vi skolejord slik at vi kunne ha dyr 
bl.a. 2 kuer. Disse kuene ble vårt reisepass til 
fjells under krigen. Hele Sølør og Østerdalen lå 
i grensesonen, og man måtte ha tillatelse for å 
reise med tog. I 1940/41 var det ikke snakk om 
å dra til fjells. I 1942 satt far i konsentrasjonsleir 
i Kirkenes (lærerstriden). Men så i 1943 kom vi 
til fjells. Mor og jeg var dyrepassere på toget fra 
Åbogen til Atna. Det tok 2 dager med nattestopp 
i Elverum. Tyskerne var «mørkredde» og torde 
ikke la tog gå om natten. Far syklet de ca. 27 
milene. Dette gjorde vi i 2 år, 1943 og 1944. Da 
vi kom til Atna stod en mann ferdig til å gå med 
kuene til fjells. Mor og jeg tok inn på Atneosen hos 
fars søskenbarn. De drev pensjonat ved siden av 
gårdsdriften. Neste dag gikk turen til fjells for oss, 
men nå var det med Oskarsens lastebil. Drivkraften 
var gass fra en vedgenerator. Lia opp fra Hirmoen 
var tung å komme opp, senere gikk det greit. Kuene 
ble innkvartet hos Tora og Kåre Mellemmoen som 
forpaktet en del av Berger-setra av Stor-Elvdal 
kommune.  Vi hadde kuene med oss i 1945 også, 

men jeg tror vi kjørte lastebil hele veien den gangen. 
Jeg kan fremdeles se for meg myssmørosten som vi 
hadde med hjem. Diameteren var  30 cm, høyden  
den samme og hard som stein. Vi brukte øksa og 
hugg av biter. Den varte i mange år og  ble brukt til 
suppe og tørstedrikke.

Men etter hvert som velstanden økte så sluttet 
flere og flere med kuer. De to siste som holdt på 
var Inga og Borghild Berger på N. Storstu og Berte 
Negård på Fjøseggen. Da Borghild døde i 1990 
fikk Bjørg og Leif Trønnes kjøpt N. Storstu med 
seter og startet da med «besøksseter». Noen driver 
med beitedyr og opprettholder derved sin seterrett. 
De andre setrene er «landsteder». Hvordan det 
går er vanskelig å si. Fjellstyret og Statskog er på 
krigsstien, og noen må allerede nå betale festeavgift. 
Setereierene eier husene, men med bruksrett til 
«trøene» og beiterett i almenningen.  Noen av oss 
hytteeiere fikk i 2007 muligheten til å kjøpe tomten, 
noe vi er veldig glad for.

Tore Myrvang

Mine første minner er fra 1943 eller 1944. 



80



81



82



83

Skjerdingfjell – Kvilut
uvær i 1206, da de brakte 2 åringen i sikkerhet fra 
Baglerne på Hedemarken. Disse slåttene ble etter 
hvert setrer. Men på slutten av 1600 tallet var det 
en Stor-Elvdøl som bosatte seg fast i Imsdalen og da 
flyttet  Stor-Elvdølene setrene hit oppe til Hirkjølen 
statsalmenning.

Det var folket på gårdene på vestsida av Glomma,  
mellom Stor-Elvdal kirke og Vinjevegen, som ble 
setereiere på Hellakssetra, Storfjellssetra og her på 
Skjerdingfjellet. Disse gårdene nede i bygda ligger 
lokalisert i «grender» og beboerne holdt også 
sammen på setra. Her på Skjerdingfjellet var det 
Westgard-grenda som hadde de fleste setrene, 8 stk. 
I tillegg er det 5 setrer fra Negards-grenda. I alt er 
det 13 setrer, men det er bare ei som er i drift idag.

En viktig del av det å ha seterrett var retten til 
jakt og fiske. Her, som mange andre steder i landet 
vårt, førte dette til kamp om rettigheter. Kongen 
i København oppnevnte i 1730 en sorenskriver-
kommisjon som skulle avgjøre tilhørigheten 
for området. Kommisjonens sammensettning 
kan diskuteres, og likeså avgjørelsen, men 
Hirkjølen statsalmenning ble fra 1734 en del av 
Gudbrandsdalen som den fremdeles er.

Tenkte jeg skulle fortelle litt om historien til dette, 
for meg «underbara» seterområde. Dette passer 
veldig bra i år, fordi jeg har regnet ut at jeg har 
vært her oppe i  70 somrer. Men dette er en kort tid 
sammenlignet med tiden som lokalbefolkningen har 
brukt fjellet. For 4000 år siden ble dette området 
utnyttet til matauk av folk i Stor-Elvdal. Fra lia 
oppunder Skjerdingfjellet og hele veien over til 
Storfjellsetra,  5 km i luftlinje, er det kartlagt hele 60 
fangstgraver for elg. 

På og rundt Imsdalsvola er det påvist 35 
fangstgraver for rein. Denne kartleggingen ble utført 
av Sonja og Edvard K. Barth i slutten av 1980-årene. 
Tidligere er det kartlagt tilsvarende fangstanlegg 
ved Ledsageren som ligger nordøst herfra. Det er 
dette  anlegget som er datert til å ha vært i bruk fra 
omkring år 2000 f.Kr.

Imsdalen som ligger syd for Imsdalsvola het i 
gamle tider Nafardal og en vet at garder i Stor-
Elvdal hadde slåtteteiger med høylåver i Imsdalen 
på 1200 tallet. Det var nemlig i en av disse låvene 
som Birkebeinerne, Torstein Skevla og Skervald 
Skrukka samt en par lokalkjente bønder fikk 
brakt Haakon IV Haakonsøn i ly for et forferdelig 

«Lillestu»
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Midt i 1750-årene kom det en kar fra Ringebu 
som het Embret Knudsen og slo seg ned i lia øst 
for oss, stedet er idag kalt Embretslåa/Emortslåa. 
Han ryddet og bygde seg et lite bruk med bolighus 
og uthus, han brøt opp jord hvor han kunne så litt 
korn til brød. Men dette likte setereierne dårlig. De 
var redde for både beitet og jakta si. En gang da 
Embret og familien var fraværende, kom setereiere 
og brøt ned gjerder og jagde kuer inn på hamninga 
hans. Presset mot Embret tiltok, og omkring 1770 
fikk han nok og flyttet til Sollia. Men det var flere 
døler igjen, både ved Hirsjøen og i Imsdalen var det 
nybrottsfolk, og striden om rettighetene fortsatte og 
har fortsatt helt opp til våre dager.

Samme året som min farmor ble født 1860, var det 
kongekroning i Norge, og forfatteren  Aasmund 
Olavsson Vinje ga seg god tid og  «gikk” fra Oslo 
til Trondheim. Etter at han hadde overnattet på en 
av gårdene nede i Stor-Elvdal la han i vei til fjells. 
Han skulle til Sollia og Folldal. Første stopp var 
Hellakssetra, men før han kommer dit er det et 
høydedrag som ligger syd for setra. Der på toppen 
åpner landskapet seg i et vidunderlig panorama 
mot nord. Nærmest ligger Skjerdingfjellet (1137 

m), i nordvest Alvdalssølen (1827 m), i nordøst 
Rendalssølen (1755 m) og  i nord Rondemassivet 
med Høgronden (2115 m). I  «Ferdaminne» skriver 
Vinje at det var her han ble grepet slik at han bare 
måtte skrive: «Her ser eg atter slike fjell og dalar».

Da jeg var smågutt var alle setrene i drift. Budeiene 
med sine hjelpere kom opp i juni og ble til ut i 
september. Det var et yrende liv alle steder, men 
likevel stillere enn idag. Hver seter hadde ei bjelleku 
(idag har jo alle dyrene bjeller).

Øvrevollen og Nedrevollen «lokket» kuene til 
hver sitt område. Disse områdene gikk på omgang. 
Gud nåde den budeia som prøvde seg på noe triks.
Det var også  telefon her på setra, den må ha 
kommet i midten på 30 årene. Ei linje, ett apparat 
på Øvrevollen og ett på Nedrevollen. Så alle 
budeiene visste alt om alle.

Under krigen (1940 – 1945) ble det kinnet smør, 
ystet ost , laget pultost og kokt myssmør på alle 
setrene. Dette resulterte i at meieriet fikk for lite 
melk på sommeren og satte igang med melkebil. 
Denne kom stort sett annen hver dag. 

Vi, (mor, far og jeg) bodde på den tiden i 
Eidskog, og der hadde vi skolejord slik at vi kunne 
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ha dyr, bl.a. 2 kuer. Disse kuene ble vårt reisepass 
til fjells under krigen. Hele Sølør og Østerdalen 
låg i grensesonen, og man måtte ha reisepass for 
å flytte på seg. I 1940/41 var det ikke snakk om å 
dra til fjells. I 1942 satt far i konsentrasjonsleir i 
Kirkenes, Men så i 1943 kom vi til fjells. Mor og 
jeg var dyrepassere på toget fra Åbogen til Atna, 
det tok 2 dager. Tyskerne var mørkeredde og turde 
ikke kjøre om natta. Far syklet, det er ca. 27 mil. 
Dette gjorde vi i 2 år, 1943 og 1944. Vi hadde 
kuene med oss i 1945 også, men jeg tror vi kjørte 
lastebil hele veien den gangen. Jeg kan fremdeles se 
for meg myssmørosten som vi hadde med oss hjem, 
diameter 30 cm. høyde det samme, hard som stein. 
Vi brukte øksa og hugg av biter. Den varte i mange 
år og  ble brukt til suppe og drikke. 

Men etter hvert som velstanden økte så sluttet 
fler og fler med ku. De 2 siste som holdt på var Inga 
og Borghild Berger på N. Storstu og Berte Negård 
på Fjøseggen. Da Borghild døde i 1990 fikk Bjørg 
og Leif Trønnes kjøpt N. Storstu med seter og 
startet da med «besøksseter» og de holder på enda. 
Alle de andre setrene er «landsteder». Noen driver 
med beitedyr og opprettholder derved sin seterrett. 
Hvordan det går med de øvrige er vanskelig å si. 

Fjellstyret og Statskog er på krigsstien, og noen 
må allerede nå betale festeavgift. Setereierene eier 
husene, men med bruksrett til «trøene» og beiterett 
i almenningen. 

Like etter krigen startet eieren av Brenna,  Knut 
Gedde Dahl opp med ei turisthytte, det er denne 
som har utviklet seg gjennom 60 år til hotellet som 
det er idag. 
Ja dette var den generelle historien.
 
Så litt om setra «vår»:
Min farmor, Ida Andreasdatter f. 1860 var datter 
på Berger, den første setra en kommer til. Dette 
var nok en av de største setrene her oppe, med 
kanskje så mye som 40 båser. I 1980-årene drev 
forsvaret skiskole for engelske soldater her og en 
av soldatene kastet en sigarettstump under uthuset. 
Denne låg og ulmet og i løpet av kvelden og natta 
brant løa (uthuset) opp og det samme gjorde fjøset. 
Da folk på hotellet våknet dagen etter var det bare 
seterhuset og vinterstua som stod igjen. Veggen på 
seterhuset var svidd, men det klarte seg.

Men tilbake til familien, i 1900 da min farmor 
og farfar hadde vært gift i 18 år og fått 9 av sine 11 
barn fikk de kjøpt nabogården til Berger, S. Storstu 
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og med den fulgte denne setra. Min far ville idag ha 
fylt 109 år, han påstod at han var 3 uker gammel 
første gang han kom hit opp.

I 1929 da min farfar skulle overdra gården til 
sin sønn Magne, bestemte han at de av barna som 
ikke hadde garder og som ville, skulle få hver sin 
hyttetomt. Det ble 3 tomter. I tillegg fikk tante 
Thora vinterstua og min far, Bjarne, fikk stallen. På 
den tiden stod disse husene på trøa mellom fjøset 
og seterhuset. Dette var hus som bare ble brukt om 
vinteren da folk kjørte opp for å hente høy som var 
slått om sommeren. I 1928 ble vinterstua, Lillestu, 
flyttet til nåværende plass og i 1933/34 ble stallen, 
Kvilut, flyttet. Det var først i 50 årene som den 
tredje hytta, Målfridstu, kom på plass.  Tømmeret 
i stallen, det som var brukbart, ble fraktet ned til 
saga ved Hirsjøen, hvor det ble kantskåret. Noe ble 
også bord. Det ble også skaffet nye tømmerstokker, 
f.eks til takbjelkene. Far bodde på Frøya i Sør 

Trøndelag på den tiden. Og med hjelp av en 
tømmerman derfra, Gabrielsen ble Kvilut satt opp 
i 1934 og tatt i bruk i 1935, det året mor og far 
giftet seg. Min første sommer på Kvilut var i 1936. 
Det året,den 5 juli, ble jeg døpt i Stange kirke og så 
gikk turen hit opp. Det heter seg at kvinnfolka på 
Frøya var helt over seg fordi mor og far reiste inn 
Trondheimsfjorden med en liten lokalbåt, og med 
en udøpt unge. 

Det er nå 10 år siden vi startet på utvidelsen av 
Kvilut og når den blir ferdig er det Kristine og Rune 
som bestemmer. Men ei hytte skal jo stadig fornyes 
og endres på,.så jeg regner med at dere kommer til 
å ha noe å gjøre også i årene som kommer.  Lykke 
til!

Jeg har tidligere skrevet om sjøen, så den historien 
kan dere lese der.
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Idunn Westby forteller

Foto: Thor H Westby
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Vinjefestivalen

Bruen over «Hølbekken» til Skjerdingfjellet på 60 
tallet var temmelig provisorisk. Med tverrplanker 
som ikke engang var avsagd på sidene. Kaffeselskap på Sønddre Storstu sæter på 60-tallet.

Torkel Jensen og Tov Westby – fra «Lillestu».

Thora Jacobsen, Liv jensen og Tov Westby på tur.
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Tov på bestemors potte foran den umiskjennelige peisen i «Lillestu»på Søndre Storstu Westgård Sæter i 1963.

Idun Westby i sin «barndoms hytte og grønne dal» - «Lillestu» - som er vinterstua til Storstu sætra på samme 
sætervoll! Hytta eies i dag av Tov Westby.
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Egentlig ser du to voller p.g.a. et skogstykke i mid-
ten. Først kommer du til Nervollen som har fire 
setrer.

Til venstre: Storstu Nordre, der Inga og Borghild, 
mor og datter, – styrte og stelte det meste av den 
tiden jeg levde der. De var usedvanlig livlige og gen-
erøse. De som nå bor der er hyggelige gårdbruke-
re fra Atna som er av Atneosen slekta, dermed en 
firmenning av oss: Leif Trønnes og frue. Hun er 
forøvrig opptatt av en religion som jeg ikke husker 
navnet på, og er veldig blid og hyggelig!

Til høyre ligger den største seter som har vært to 
setere med familien Mellommoen og Berger seter, 
der min mormor kommer fra. Mats Huset fra Ims-
dalen (– død, men har etterkommere) eide den og 
pusset den betydelig opp i de senere år. Nå eies den 
av datteren Torill Huset. Den mindre seterbua eies 
av familien Kåre Nordby m/fam.

Når vi går opp en liten seterbakke, kommer vi til 
Olastua; – i mange år hadde fam. Berger den, og 
den er akkurat nå overtatt av Jorun Bjerke som bor 
på Kirkenær. Hun er også medlem av familien Berg-
er. 

Så er det fjerde seter på Nervollen. Søre Storstu, 
som har tilhørt fam. Myrvang fra 1897, da min 
gode bestefar Thore Myrvang fra Tynset var lærer 
i bygda Stor Elvdal og kjøpte Søndre Storstu nede i 
bygda. Han hadde mange barn og trengte god plass. 
Og etter som de vokste til var det gildt å komme 
på setra, hvor vi som er deres etterkommere også 
er av den samme hengivenhet for den gamle setra. 
Så vi i familien Jacobsen fikk den gamle vinter-
stua til hytte i 1928, og Bjarne Myrvang fikk stal-
len/høylåven i 1934. Så vi etterkommere av Thora 
Myrvang Jacobsen, Idunn Westby og Liv Jensen (til 
1996) har vært her hver sommer i alle år i «Lilles-
tu» som vinterstua ble kalt, og fetter Tore Myrvang 
i Kvilut (fra 1934) med sin familie. Vårt «Paradis» 
på Jorden! ~ syntes vi!!

I selve setra bodde forskjellige familier med seter-
drift i mange år; fam. Mellomstuen, fam. Gard-

bekken og sist fam. Kjøllhammar. Nå var det min 
kusine Inger Kari Myrvang som var arving til gård 
og seter., som var gift med dyrlege Erik Østmoe fra 
Koppang. Hun døde for flere år siden, men de har 
etterkommere som er arvinger – sønnen Eystein og 
arvingen etter Sølvi Beate  - barnebarnet Håkon 
Østmoe - Brandsnes. 

Yngstedatter av Thore Myrvang; Målfrid, fikk satt 
opp en hytte ved de to hyttene (Lillestu og Kvilut) 
i 1950. Den ble arvet av Idunn, som gav den videre 
til sin sønn Tov Westby som igjen overdro den til 
sine fettere Tollef og Torkel Jensen, Livs sønner, 
i bytte mot å overta deres 50% andel i «Lillestu» 
som de igjen hadde arvet fra sin mor Liv. Dermed 
fikk de hver sin personlige hytte i sin familiegren for 
de kommende generasjoner.

Det må nevnes at fjøset til Myrvang-familien blir 
leid/disponert av Idunn og Thor Westbys eld-
ste sønn; Tov Ole-Jacob Westby fra Inger Kari og 
Erik Østmoe. Han har disponert fjøset i ca. 25 år 
og totalrenovert dette sammen med Østmoe og fått 
selve fjøsrommet omgjort til et koselig festrom som 
er døpt «Fjøsheim» med langbord og benker i aut-
entisk «1905 stil», og her holdes flere festligheter 
i året der, bl.a. stor fest for gammel og ung midt i 
september. 

Så blir det takk for oss her på Nedrevollen, og vi 
kan legge i vei nordover en liten bit til opp mot 
Øvervollen. 

Øvervollen hvor det befinner seg ca. ni setrer.

På venstre side var i gamle dager lærerinne Gedine 
Svestad1 som budeie, siden overtok to Svestadslek-
tninger, bl.a. Torkel Scholander og hans to tanter, 
begge i høye stillinger i Departementet i Oslo.

Sæteren eies i dag av gårdbruker Hans Håkon 
Westlund fra Friland Gård på Bjøråneset.

En liten «stue» ved siden av hadde også seterdrift, 
de hette Myrvold. Så er det en stor seter til venstre 
for dem. Den heter Svestad2 og har nye eiere nå, i 

Idunn Westby forteller
Litt løst og fast om Skjærdingfjell seter.
Kommer du sørfra ligger setervollen så vakkert foran deg!
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mange år var den eiet av fam. Godager senere Borg-
er A. Lenth og nå familien Kiær. Ved siden av dem 
ligger Gimle, hvor Hanna Trønnes regjerte. Hennes 
datter var gift med Kongens slottsgartner, Nickels-
en, og de hadde fire kjekke sønner; Inge, Nils, Kjell 
og Harald. De to eldste var på min alder og vi gikk 
på turer sammen i fjellene rundt om. Vis a vis denne 
seteren lå Kirkemo med to døtre på min alder, den 
yngste hette Mina. Familien het Kløften.  

Rett ved siden av dem hadde fam. Nergård seter. 
De hadde tre barn på min alder; Brynhild, Ola og 
Gerd. Jeg vet at de to første er døde nå. Foreldrene 
het Berthe og Gunnar (Negård.) Berthe var forøvrig 
den siste budeia som holdt på med seterdriften på 
Skjærdingfjellet før Bjørg og Leif Trønnes igjen 
startet opp sæterdrift i 1992. 

Lenger nord er setra som lærer Børli eide. Han 
hadde bla. en sønn som var den aller beste fisker 
rundt om kring. Det er Børlis barnebarn Aud m. 
fam. som holder til der nå. 

Går vi nedover og over veien kommer vi til Bren-
na seter som hadde en eier i gamle dager som hette 
Kleist Gedde, en kjent og dyktig kar. Knut Gedde 
Dahl var en slektning av ham. Derfor kom han dit 
og skulle hygge seg med venner og han bygde ei lita 
hytte ovenfor seter’n.  Det var enda jeg og en venn 
av ham som var med og tok ut tomten til hotellet 
(en hytte trodde vi da!! i 1941 eller 1942).  

Litt nordenfor dette er den siste av setrene: Bekk, 
som eides av herredskasserer Eggen og hans sønner 

senere. Sønnen heter Brynjulf Eggen. Hans tidligere 
kone med to barn overtok det nå nylig. Har nylig 
fått vite at datteren Gina overtok det. 

Litt bortenfor i småskogen må det nevnes at Ås 
høyskole har en forsthytte der som heter «Troll-
haug». Det har vært mye undersøkelse med plant-
efelt på flere steder rundt om i fjellsidene og på 
myrer.

En ting må nevnes til slutt: Den første seter til ven-
stre på Øvervollen hadde en svært artig og gammel 
bygning på jordet like ved. Den eides av en slekt-
ning som hette Vatnebryn, og han var der med ven-
ner hvert år. Men det huset ble revet ned og han 
fikk laget en hytte nordenfor setra, like i nærheten 
av forsthytta «Trollhaug».

Hermed har jeg fått med alle setrene, men alt av 
«navner» kan jeg selvfølgelig ikke skrive eller 
huske. 

Og det er skrevet «fra og til,» og det må være min 
høye alder som har fått meg til å «duppe» av og til 
og dermed har skriften blitt så stygg! 

Jeg beklager så mye, Herr Skotte! Men Du får i alle 
fall huske på at jeg er den aller eldste på Skjærding-
fjellet i dag, i år 2014!

Født 4. 10. 1923 og har tilbragt ca. 2 måneder hver 
sommer på «Lillestu» og «Storstusætra» allerede 
fra jeg var 8 måneder gammel. Dette er altså mitt 
90 år på sætra!

Hilsen Idunn.   

Idunn og Skotte
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Leif Mange Oskarsen er sønn av Lars Oskarson og 
vokste opp på Atna, hvor familien bodde i nabo-
huset til Glopheim Kafe. Faren; Lars drev med 
drosjekjøring fra ca etter krigens slutt og frem til ca 
1966. Leif selv flyttet fra Atna ca i 1965. Men for 
en ung gut å vokse opp på Atna på den tiden var en 
stor opplevelse. Krigen  var slutt og det var i gang 
bygging av et høyfjellshotell oppe på Skjerdingen 
på Hirkjølen. Og etter åpningen av hotellet ble det 
en betydelig oppdragsmengde for faren Lars, for å 
kjøre «Oslo-folk» fra Atna Stasjon med drosje av 
ymse motorvognvarianter gjennom årene og opp til 
Hirsjøen. Både Buicke og Dodge var populære dros-
jebiler på den tiden.

Leif Magne var «grindgut» på de mange drosje-
turene som faren Lars kjørte, både sommer og vint-
er, fra Atna Stasjon og opp til Hirsjøen – der veien 
sluttet den gangen. Deretter var det «Hotell-sjåfør» 
Kåre Huse som måtte overta de ankommende gjest-
ene fra fjærn og nær, for å transportere de inkludert 
bagasje, opp til Skjerdingfjell Høyfjellshotell. Som 
nok på den tiden hadde en høyere status enn i dag. 
Det var særlig «Oslo-folk» som kom på besøk og 
de hadde nok også «god råd» siden de på den tiden 
valgte å frekventere Skjerdingen Høyfjellshotell. De 
kom med jernbanen fra Oslo og til Atna Stasjon, og 

der var det særskilt drosjetransport opp til hotellet, 
eventuelt med beltebiltransport den siste etappen 
fra Hirsjøen, og over myrene til Skjerdingen Høy-
fjellshotell.

Oskarsen forteller om at hans inntrykk av 
hotell-eier Gedde Dahl, er at han var en meget 
fremsynt mann, og egentlig en stor hotellgrunder, 
og som vi ville sagt i dag en stor fremtids-turist-
grunder.

Planene for Skjerdingen på den tiden var rett og 
slett formidable.

Først var det på slutten av 1940-tallet bygget et 
nytt høyfjellshotell på Skjerdingen, og det var en 
strøm av gjester som kom med jernbanen, i hoved-
sakelig fra Oslo, og til Atna Stasjon, og det var en 
vel fungerende transport både opp til hotellet og på 
retur. På den tiden var det ikke vanlig å bare ta en 
kort weekend når man først reiste ut. Dette er til 
forskjell fra i dagens samfunn, med egentransport i 
alle retninger.

Og på 1960-tallet begynte Gedde Dahl pros-
jekteringen av den (på den tiden) meget betydelige 
utbyggingen av hotellet på Skjerdingen.  Dette var 
og er et stort løft for hotellet på Skjerdingen

og Gedde Dahl hadde ambisjonene den gangen. I 
bunnen for denne satsingen så var det et behov for 

Leif M. Oskarsen forteller
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finansiering, og datidens «bank» m.v. var Distrik-
tenes Utbyggingsfond (DU) som ble etablert noe før, 
for å kunne støtte opp om akkurat slike prosjekter.

Et lite minus med denne ordningen (vurdert nå 
i ettertid) er dette med kravet til design av selve 
«kassen» altså påbygget. Det var nok heller noen 
spesielle arkitekter som var engasjert av DU på den 
tiden til å utforme slike «enorme» påbygg på den 
tiden. Men selv i dag kan vi gjenkjenne flere slike 
«kasser» av et påbygg på de mest forskjelligste 
hoteller omkring i landets distrikter.

Oskarsen hadde den store glede å være med å 
grave ut tomten til påbygget på Skjerdingen, altså 
«kassen»  tidlig på 1960-tallet.

Likeså for selve betongfundamentene til den nye 
skiheisen som Gedde Dahl anla i denne forbindelse.

Særskilt husker Oskarson dette med at det 
allerede på denne tiden, ca. midten av 1960-tallet 
både ble prosjektert og bygget/anlagt et svømme-
baseng på Skjerdingen. (!) Det var no store vyer på 
den tiden. Men planene var nok enda større.

Men i forbindelse med dette flotte nye badean-

legget skjedde det også et fatalt uhell på hotel-
let. Og ingen vet nøyaktig hva som skjedde, 
men i forbindelse med ifylling av dette flotte og 
nye badeanlegget så skulle det også doseres slik 
nymotens rensemiddel; altså klor, inn i badevannet. 
Men her gikk det nok litt galt for noen, slik at en 
av arbeiderne ble funnet omkommet i anlegget, når 
kloren skulle doseres inn i det eksotiske badevan-
net, visstnok fra «Syd-Europa». Arbeideren druknet 
ikke, men omkom sannsynligvis av litt for meget 
klorgass i luften. Men dette er ikke bekreftet, eller 
avkreftet av noen. Men det var bare en ulykkelig 
episode på Skjerdingen.

Men Gedde Dahl og hans venners visjoner om et 
stort turistanlegg på Skjerdingen på den tiden stop-
per ikke med en flunkende nytt badeanlegg og ski-
heisanlegg på 1960-tallet.

Oskarson var privatsjåfør for Johan Petter Bal-
stad, opprinnelig fra Rendalen i årene på tidlig 
1960-tallet, og han hadde «enorme» planer for 
Skjerdingen og likeså for andre flere destinasjoner i 
samme område.
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Balstad mente at det kunne trekkes «tusen-
vis» av turister fra sentral-europa på den tiden til 
Skjerdingen og andre tilsvarende steder i Østerdalen 
m.v. bare dersom infrastrukturen var utbygget nok. 
Her henvises det til kapittelet om Hirsjøen Fiskar-
lag.

Oskarsen var dog med på særskilt en episode i 
den første fasen angående anleggelse av en ny innsjø 
på Hirkjølen.  Der nede hadde myra «ingen» ende 
nedover, så det ble nødvendig med å finne ut av 
dette på den tiden. I dagens språkbruk heter dette 
å skyte seismikk, for å finne ut av hva som finnes 
nedover i grunnen fra jordoverflaten. 

Det ble visstnok forsøkt med å pele to «tel-
efonstolper» etter hverandre nedover i myren, 

som ingen ende ville ta. Således ble det besluttet å 
bruke dynamitt for å forsøke å finne ut av dette. 
Alle som er litt kjent på myrene nedenfor hotel-
let på Skjerdingen vet at det ikke er mange forbi-
passerende der, og selv ikke på den tiden pr dag. 
Oskarsen senket dynamitten ned i «telefonstolpe-
hullet» i myren og ropte ut de nødvendige advarsler 
om – Fyr her – Varsko her, og trykket akkurat på 
Dynamitt-Harry-knappen – da en fotturist akkurat 
dukket opp ikke langt fra  spreng-stedet, og noen 
få sekunder haglet det både med «myr, vann og 
litt stein» i alle kanter, men heldigvis ble det ingen 
skader.

Men denne myren har ingen bunn, så det kom 
ingen innsjø her på den tiden.
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Hirkjølens hytte

Mamma begynte å reise rundt aleine allerede i 
femtiåra. Når hun en vakker vinterdag gikk opp 
Imsdalen fra Hans og Gundas vedfyrte kjøkken 
på vei til Knut på Skjerdingfjell som det het den 
gang, bestemte hun seg for engang å bygge hytte 
ved Bottenmyra i foten av  Reinfjellet der sola rant. 
Tomta på Haugen som hytta ble hetende, fikk hun 
etter en kort prat med Nermo på Elverum. Utelivet 
smidde mamma og pappa sammen. De drog på 
bryllupsreise til hotellet nyttårsdagen 64.

Tømmeret fikk de fra pannhuset hos Mats og Ågot 
Huse på Trønnes. Ågot hadde jobba på Norrøna 
skofabrikk på Hamar. Jeg har fortsatt randsydde 
beksømstøvler fra 30 år tilbake med innerlær og 
wirebinding. Nytt utstyr lekker eller blir for spinkelt 
i løssnøen. Rundstokkene var fra 1700-tallet 
og ble nummerert før flyttinga. Det satt grove 
hagleladninger i et par av dem. Pappa høvla hver 
lengde og pølsemaker Bjarne Lien i Ringebu bygde 
hytta i 1967. Pappa måtte tilkalle hjelp fra en rendøl 
for å få interiøret ferdig. Jeg husker Sundet skrapte 
rømmetallerkenen helt blank. Morfar snekra trapp 
og nesehorn for vedsaging. 

Helt fram til det siste besøkte Inger og Mads 
Haugen flere ganger hvert år. Strøm var aldri på 
tale. Vann tok vi fra kilden i Bottenmyra, reinere 
enn flaskevannet fra tapperiet helt nede ved Imsosen. 
Pappa trivdes som best med seksti grader gjennom 
tømmeret i vinterferien. Mamma fyrte så ovnen i 
kammerset hoppa. Tilslutt sprakk den og vi har 
bytta til ny. Pappa gikk først med brei skiføring og 
drog den hjemmesnekra kjelken med mat. Mamma 
gikk bakerst i rød anorakk og samelue. Pappa hadde 
bare fjellski og sekker med meis. Hans lidenskap 
ble Norges geografi. Vi fikk høre av Smestua at vi 
var noen hardhauser. Noen vintre var vinduene på 
nordsida helt nedsnødd. Vi lekte cowboy og indianer 
på sommern og åpna bommen for småmynt. Vi gikk 
med rød østerdalslue og busserull. 

Turminnene er utallige. Vi har vært på hver topp fra 
Muen til Famphøgdene i alle årstider. Første gang vi 
var på Storvola sprinta jeg i forveien hjem da tærne 

var kalde. Naboen i Fredrikstad spøkte at vi pleide å 
komme hjem fra tur langt etter at leting burde vært 
igangsatt. En gang satt jeg aleine i egne tanker på vesle 
Gråhø i høstprakten da en stor bukk brøt stillheten 
og kom klaprende i steinrøysa rett mot meg. Sånn 
må Friis ha følt det da han felte kongsbukken på 
samme sted. Flere ganger har jeg gått fra Hjerkinn 
og til hytta gjennom Rondane. Utsikten til Imsjøene 
fra Paradiset i sørenden av Imsdalsvola, rundskuet 
fra Piggvola, ensomheten ved Hirisjøen : «du ser deg 
om og du kan gråte av glede» som Breda Bull sa det. 
Broren min Tron mente etterhvert det ble for mye 
turgåing i fjella. Røde Kors lederen som forgjeves 
lette etter vesle Ole Gunnar på Helaksmyra i 86 ble 
Trons svigerfar. Jeg har satt mer og mer pris på stedet 
etter lenge å ha bodd i storbyer utenlands. Å strekke 
seg i peisbenken etter en lang dags vandring. Pipe 
og knitring fra kubbene. Melkeveien på høstnettene, 
gjøken i juni, mekregauk og fjelljo. Det hadde ikke 
blitt seks vasalopp uten skigåinga i oppveksten. 
Trons nest eldste sønn Mads leter som farfar etter 
enhver unnskyldning for å dra til fjells og fiske. 

Brødrene Huse husker jeg som utrolig staselige, 
snille og hjelpsomme karer en kunne stole på. 
De hadde rykte på seg for å være halvville men 
var kunnskapsrike og gløgge som få. Kåre måkte 
parkeringsplass, Svein kjørte dieselskooter, Egil 
sparka vekk sauene når han kom på mopeden. 
Hallvar kom på besøk og praten gikk hjertelig 
i timevis. Hallvar fortalte om birkebeinere og 
skinnbrev, mannefall ved Bottenkyrkja over 
rettigheter med gudbrandsdølen, storfisk i Imsjøene. 
Mamma beskrev at Hallvar reinvaska, velkledd og 
stolt kom innom 56 år gammal for å framføre at han 
skulle gifte seg med Eva som var 28. Mamma hadde 
engang måttet forsvare seg med kniv mot Svein 
i bakrus. Han sa at «dom ser væl lævedyktige ut 
dessa dær « når mamma pekte på oss smågutter som 
sprang rundt på Haugen. Grimm trona svær som en 
låvedør med fluestanga langs Bottenbekken. Han har 
fjellets flotteste tun noe lenger opp på veien på hytte 
#2. Morits og Solbjørg var et sikkert midtpunkt. Vi 
kjøpte melk og rømme hos Berte på setra. Hun vifta 
vekk digre fluer og var kjapp med tunge spann. 

Elling Disen forteller
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Vi hørte at Mats hadde hengt opp Knut med en 
hand på døra når han nekta de kjempesterke gutta 
servering under hotellbygginga. Det ble aldri det 
samme med utvidelse og tennisbane. Min lille arm 
forsvant inn i Mats Huses digre neve. De fota over 
fjellet og til Sollia for en fest. Imsdøla skal ha hørt 
duren i snøstormen på vei hjem da det tyske flyet 
gikk ned oppunder Kvia under krigen. Den fagreste 
i brødreflokken Erik forsvant på østfronten. Til min 
bestyrta mormor sa Svein at han hadde skutt en 
«ræv i underbuksen.» Mormor skremte kvigene fra 
Haugen ved å slå på grytelokk. Svein banna stygt når 
han bomma på en stor rypeflokk når de gikk på tur 
innover Friisveien en første påskedag. Vi fikk en 7cm 
tjukk gulvplanke fra Rundhalla. 

Skilandslaget hadde treningsleir på Skjerdingfjell. 

Knut sa de hogde slalomløype om formiddagen, 
fløy på ski om ettermiddagen og lå med jentene på 
natta. Gjermund Eggen og kompani feide forbi oss 
i sporet. I ettertid har jeg skjønt hvor råsterk Ole 
Uteliggers 5.21 i vasaloppet fra 1974 var gitt utstyret 
og mangel på drahjelp. Seinere når Ellefsæter jobba 
for JoBu skar han opp en liten krakk med motorsaga 
fra enden av en bjørk og signerte den ru overflata 
med feit svart tusjpenn. Den står på plankehylla fra 
Rundhalla.

Vi så jerv i Hirisjøhøgdene, elg på myra, kongeørn i 
Rundhalla, storlom i sørsjøen og villrein overalt. Nå 
innrømmer jeg at jeg ikke liker meldingene om ulv 
og bjørn når en har hytte i dette øde området. Sauene 
skiter ned trammen og drar til seg rovdyr samtidig som 
ingen i styrer og stell bryr seg det døyt om hytteeiere 
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og turgåere fra byen. Før kunne en rusle rundt overalt 
og føle seg trygg når Kåre holdt veien åpen. En del 
av gleden er borte. Vi skal ikke akseptere svenske 
tilstander der sultne bjørner roter i søplekassene. Vi 
gliste godt en påske når fjelloppsynet på snøskooter 
vestfra forliste i en smeltedam på Imsdalsveien. Det 
var mye mer ryper før. En reinkvige falt sammen rett 
foran meg i Breiskaret med et kulehull i strupen seint 
i september. Til tross for alskens regler og oppsyn 
skyter folk på alt som rører seg.

Plutselig begynte noen å anlegge traktorvei til Bottenlia 
og hogge ved på vår haug uten forvarsel, ulovlig 
viste det seg. Mats Huse sa at gudbrandsdølen hadde 
det trangt. Nok et eksempel på at kommunegrensa 
mellom Storelvdal og Ringebu er meningsløs og at 
relasjonene over fjellet ikke har blitt bedre med OL 
og internett. En påske på en stjerneklar natt brøt en 

full men frossen kar seg inn i hytta og fikk varma seg 
ved peisen. Vi lå musestille men tok mot til oss og 
tak i ham før han angerfull kom avgårde. Han hadde 
tynnkledd gått i feil retning etter festen på Prestsetra 
og frykta for livet. 

Nylig skrev Statsskog at hyttefestet aldri vil bli 
innløsbart fordi allmenning og «fjellov» står i 
veien for femti års hevd. Vi vurderer å bestride det. 
Mamma sa at hytta var et stykke Norge som vi måtte 
beholde til odel og eie. Inger og Mads Disen gikk 
bort i august 2012 respektive mars 2013. Vinjes «Nå 
ser eg atter slike fjell og dalar» fra minnesteinen ved 
Helakssetra ble framført i begravelsene. 

Vinjestøtta Mads K Disen og Mats Huset

Mads K Disen døde 5. 03. 2013, og Inger-Marie 
Disen  døde 1.08. 2012.
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Barndomsminne 
fra Imsdalen

Av Torill Huset

I Imsdalen bodde vi i huset ved siden av skolestua.  
Nærmeste butikk lå på Atna - 37 bratte km unna 
– og mor syklet av og til på butikken (!) En gang 
da jeg var lita tok hun seg en slik handletur, og 
far skulle stelle heime, meg inkludert.  Far var en 
tøffing på alle måter, men noe spesielt huslig eller 
praktisk anlagt har han aldri vært, så det var vel 
med litt bange anelser mor overlot ansvaret for meg 
til herren i huset.  Noe som skulle vise seg å ha en 
viss berettigelse.  Det jeg husker fra den seansen var 
at klærne mine var så fryktelig trange så jeg skrek 
av full hals, for jeg klarte ikke å bevege meg.  

Forklaringen kom da mor returnerte heimen.  
Det hadde seg nemlig slik at undertegnede hadde 
gjort unevnelige ting i bleia, så far måtte skifte både 
det ene og det andre på veslejenta. Inkludert ei lys 
brun selebukse.  Poenget kommer her: grunnen til 
at det var så trangt var at begge beina mine var 
stappet oppi det ene buksebeinet, mens det andre 
hang og slang ved siden av….

Men ellers var han en god far.

Torill Huset forteller

Jeg er datter av Ågot og Mats (Mathias) Huset.  De 
første to og et halvt årene av mitt liv tilbragte jeg i 
Imsdalen , og mot alle odds har jeg mange minner 
fra denne tiden.

Først vil jeg fortelle kort om min far.  Han var 
født i 1909 som nr. 2 i en søskenflokk på 11.  I sin 
Imsdalstid fikk han med seg Titanics undergang 
og to verdenskriger. I Imsdalen var det harde 
vilkår.  Far var drivkraften til å bygge nytt fjøs og 
låve på foreldregarden, og utenom dette drev han i 
tømmerskogen i tillegg til jakt og fiske. Han giftet 
seg i 1951 med mor som var «byjinte» fra Hamar, 
men tøff som hun var flyttet hun med til Imsdalen.  
Kjærligheta måtte være sterk..

Far var en stor rypejeger, først og fremst 
gjennom snarefangst.  Han dro bl.a. inn til Oslo og 
leverte ryper til Grand Hotell, og han solgte også 
reveskinn.  Men en gang jeg skulle gjøre ekstra stas 
på ham og servere ryper, hadde han aldri smakt det! 
Og ikke syntes han det var noe spesielt godt heller! 
Ryper var analogt med penger og skulle ikke spises 
opp.
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Hytteboka forteller….
Av Torill Huset

Jeg er eier av Berger seter (Nedrevollen) på 
Skjerdingen.  En gang jeg var der oppe satt jeg 
og bladde i hytteboka og fikk mange morsomme 
assosiasjoner, og noen av disse fikk jeg lyst til å dele 
med dere.

Mange har vært innom setra i min families 
eiertid og mange har skrevet i hytteboka.  Setra var 
min fars fristed (Mats Huset) og han tilbragte mye 
tid der oppe og ikke minst på hotellet.  Han var en 
sosial kar som hadde en tendens til å få med seg 
mange av gjestene ned på setra, der det ble servert 
dårlig brennevin og gode jakthistorier.  

To av «kjendisene» som har vært forfattere 
i boka er Thore Skogman (han med «gles mellom 
tenderna») og Jens Petter Ekornes, ikke ukjent 
konsernsjef i Ekornes, som i mange år var fast gjest 
på hotellet. (se bilder fra hytteboka).  Det hadde seg 
slik at far hadde arvet noen stoler fra hotellet, og 
dette viste seg å være de første originale Ekornes-
stolene som ble produsert.  Herr Ekornes ble fra seg 

av begeistring da han så stolene, og ville kjøpe de 
tilbake nesten for enhver pris.  Men nei, det skulle 
ikke far ha noe av, så stolene ble værende på setra, 
der de fortsatt pryder stua.

Når jeg er inne på temaet stoler, må jeg også 
ta med en historie som ikke har med hytteboka å 
gjøre, men som ble en slags «practical joke» mellom 
far og meg, uten at det noensinne ble sagt et ord 
om det. Samtidig med Ekornes-stolene hadde far 
nemlig også klart å få med seg en aldeles grusom 
rød skinnstol, som var en slags dårlig mellomting 
mellom en lenestol og spisestol.  Jeg har mistanke 
om at skinnet heller ikke var spesielt ekte, i tillegg 
var den fullstendig nedslitt. Men far elsket altså 
den stolen, uten at jeg noensinne så at han satt i 
den.  Da jeg i «stol-tiden» var i en fase med små 
barn som skulle legges tidlig, og far var i en fase 
med stadig besøk som la seg når barna sto opp, ble 
konsekvensen at vi sjeldent var der oppe samtidig.  
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De gangene jeg var der oppe, bar jeg stolen inn i 
uthuset, og hver gang far var der bar han den inn 
på setra igjen.  Slik drev vi på i flere år.  Men på 
begynnelsen av 90-tallet brant begge uthusene opp.  
Og jeg hadde vært der sist.

Tilbake til hytteboka.
En gang på 80-tallet brukte to bekjente setra i 
rypejakta.  På den tiden hadde hotellet også noen 
hester som gjestene kunne leie, og hestene gikk ofte 
på beite nede på setervollen hos oss.

Denne gangen var det to ungjenter som var nede 
på vollen og stelte og passet på hestene.  De som 
bodde på setra syntes litt synd på jentene og ba dem 
inn på saft og kaker.  Jentene takket ja og etter at 
dette var fortært, spurte en av karene på fleip om de 
kanskje hadde lyst på en liten dram?  Joda, det ville 

de GJERNE ha!  Det var etter inntak av hele flaska 
at de skrev i hytteboka….  Da far kom opp på setra 
og så hva som sto der, ga han klar beskjed om at 
sida måtte limes over slik at min mor ikke kunne 
lese det!  

Og slik ble det, og slik er det, for jeg har ikke 
hatt hjerte og samvittighet til å titte og se hva som 
står under det pålimte arket.  Det jeg alltid har lurt 
mest på, er hva slags forklaring far hadde til mor 
om hvorfor siden var limt over…

I tillegg til alle de «vanlige» gjestene har det vært 
både setermesser, barnedåp, heksefest og ikke 
minst konkurranse-arena for de første seminarene 
til Akadæmisk Jægerforening på setra, så alt dette 
kunne det vært skrevet en hel bok om.  En slags 
alternativ hyttebok kanskje?

Ågot og Mats Huset
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Møbelkongen Jens Petter Ekornes med familie og venner var faste 
gjester på Skjerdingen i en årrekke. Fotoet er sannsynligvis fra 
påsken 1989. Hvilepause i skibakken; fra venstre Dag «Bruttern» 
Westby, Åse Wiig og Jens Petter Ekornes. Foto Asbjørn Skotte. 
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Tov O. J. Westby forteller

Fra frigjøringssermonien 4. juni 2010 - Oldjomfru Erna Huse overrekker 
symbolsk alle nøkler til Tov Westby. Foto: Marianne Draugsvoll.

Frigjøringen!
Vår kamp er kronet med seier – Skjerdingen endelig reddet fra videre rasering!

Med denne historiske seiersparole – lånt fra frigjøringsdagene i 45 – har vi den store ære og glede å kunne 
informere dere om at Skjerdingen Høyfjellssenter nå etter 9 års kamp omsider er overtatt av vårt selskap 
«Hirkjølen Eiendom AS» og dets aksjonærer fra «Skjerdingens venner».

Det er heller ikke tilfeldig at vi har tatt oss den frihet å låne nettopp en hjemmefront-parole da «Kampen 
om Skjerdingen» etter hvert utviklet seg til å bli den rene «gerija-krigen» med mange fronter, tvilsomme 
aktører, skjulte agendaer samt flere svært dramatiske høydepunkter gjennom disse turbulente 9 årene. Her 
kan nevnes overhengende fare for etablering av Asylmottak tre ganger(!) samt forsøk på omseksjonering av 
hele hotellet til private leiligheter, fjerning av slalomtrekket m.m.

Mye av virksomheten til «Skjerdingens venner» har således måttet foregå «i bakgrunnen» og det har 
kanskje ikke alltid vært så lett å skjønne den egentlige agenda underveis når bla. pressen har skrevet en ting 
mens virkeligheten ofte allerede har forandret seg dramatisk videre før ting har kommet på trykk...

Like fullt kom vi omsider i mål med vår 9-årige kamp og fredag den 4 Juni, klokken 14.03.00 presis 
kunne bankens lokale inspektør - Erna Huse - overrekke hotellets nøkkel til Tov Westby på vegne av 
«Hirkjølen Eiendom AS» og Skjerdingens Venner.

den 4 Juni er således nå proklamert som Skjerdingens offisielle frigjøringsdag – og vil i fremtiden bli 
behørig markert hvert år!
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Frigjøringen!
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Mission Completed! Tov Westby overrekker hotellnøklene til ny direktør Sæming Hanestad lørdag den 26. 
januar 2013, - klokken 20.04 Presis! Westby og medhjelperes snuoperasjon – Del 1 – er utført. Hotellet 
har blitt reddet fra å bli asylmottak og er atter i ordinær drift med økende omsetning. Her er det betydelig 
oppusset og oppgradert og sikret for fremtiden for lokalmiljøet med lokal eierstruktur. Han overlater derfor 
stafettpinnen stolt til nye krefter for å få mer tid til andre prosjekter. Samtidig trekker han seg ut fra den 
daglige drift og engasjement siden han og Jonny Johansen anledet kjøpet av hotellet i 2010 på vegne av 
«Skjerdingens Venner.» Over til høyre: John Johansen i velkjent positur i resepsjonen sommeren 2012. 
Begge foto: Marianne Draugsvoll.

Erna og Solbjørg
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Kosestund med bla. a. Kjersti Elvsveen og Roar Henriksen. 
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Totalrestaureringen av Fjøset på Storstu-sætra (Myrvang Sætra) som ble utført av Tov Westby mfl. og endte 
opp med Gildehallen «Fjøsheim»!...  Idun Westby avbildet i fjøset ette ren total «utgraving»...

Tov Westby poserer mens han sluttfører isolasjon av 
taket og innredning m.m. i «Fjøsheim»!

«Fjøsheim» nærmer seg ferdigstillelse 1992!...



116

Tov Westby legger åsene for nytt gulv. Her med siste 
representant for barna av Stortingsmann Thorer
Myrvang fra Stor Elvdalen som kjøpte gården i sin 
tid. Hun heter Målfrid Myrvang og har selv hytte 
på sæteren.

Stor og offisiell åpning av «Fjøsheim» med StorJæger 
Mats Huset som taler og nærradio tilstede!...  

«Åpning II» av Fjøsheim - hvor Budeia fra den 
re-åpnede sætra til Bjørg og Leif (Nordre Storstu 
Westgård) blåser på LUR! Meget fornøyelig!...
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Æresmedlem i «Akadæmisk Jægerforening» - Thor 
Westby - opptrer med sin morsomme figur - den 
litt distre «Professsor Emeritus Ølrich Menschøl 
Ørekiil» somt alltid dukker opp på saminariumene og 
holder meget fornøyelige og ikke minst akademiske 
taler om jakten og dens mangfold. Meget likt stilen 
til i boken «Til Fjelds I Feriene» av Professor Friis -
fjellturismens far og hans tilknytning til området...

Storjægerog hedersmedlem i «Akadæmisk 
Jægerforening»  Mats Huset og den første Budeia 
på Skjerdingen siden 1972 - Line Løvmo i flott 
positur!

«Glade Fjøsnisser og Skjerdingen stam-gjester på 
90-tallet. Dag og Ingrid Westby, samt Tov Westby 
og Tone Gynnild.»

Sætereier Erik Østmoe og Thor Westby drikker 
kaffe i hovedbyggets solvegg ved Søndre Westgård-
sæteren.
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Til venstre: Dagens sjef og Styreformann 
på Skjerdingen kommer fra «Akadæmisk 
Jægerforening». Her et muntert bilde av Gerd 
Magna og Geir Ståle Sæthre fra et Jægerseminar på 
90 tallet i «Fjøsheim»!..

Fra «Jægerforeningens» konkurranse: «Miss Budeie 1997» på Skjerdingen Hyggehotell og i «Fjøsheim»!

Hedersmedlem i «Akadæmisk Jægerforening» - 
Randi Berg i heftig dans med stam-kunde Terje 
Lillemo fra Klæbu.
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Interiøret på sætra til Inga og Borghild etter at 
de hadde sluttet med kyr i 1976. (Nordre Sturstu 
Westgård). Den eies og drives i dag av Leif og Bjørg 
Trønnes som en aktiv og åpen sæter siden 1992 
og de har beholdt interiøret t så å si 100% slik det 
var her på bildet. Så om sommeren kan man stikke 
innom her for en herlig rømmegrøt og beundre
interiøret fortsatt!... Idunn i «Lillestu.»
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Dette var den siste sæteren som drev på Skjerdingfjell 
etter at Inga og Borghild Berger sluttet på «Nedre-
vollen» i 1972 på Norde Storstu Westgård, der Bjørg 
og Leif Trønnes driver aktiv sæter i dag....

Men Berthe Negaard holdt faktisk aktivt på helt til 
etter 1975 (1976). Men - hun hadde IKKE budeie -
– Line Løvmo var første budeie siden 1972. Her ser 
vi utstyret og stellet slik det var på de gamle sætrene 
- her da drevet med mjøkespann som ble sendt 
nedhver dag med Mjølkebilen. - fortsatt. Legg merke 
til alt utstyret som ble vasket og hengt opp ute - slik 
det var på alle sætre i gamle dager!...
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Fra et Jægersmeinar hvor selveste «Klæbu 
Karsklag»(!) kommer på besøk. Flotte herrer med 
godt humør og stygg-sterk drykk!

Storjæger Mats Huset sitt 50 års lag i «Fjøsheim» 

Bildet er fra 15.07 1978. Da ble det feiet 50 års jubileum for «Lillestu» - da vel og merke som familien 
Jacobsen (Westby og Jensens) hytte stående på det nåværende stedet på sætervollen i 50 år. For «hytten» 
er jo egentlig den gamle vinterstua til Søndre Storstu Westgård sæter – og stod før 1928 rett ved siden av 
hovedbygget på sætra på Nedrevollen.  Den er nok egentlig godt over 200 år gammel og vel så det…
De som var med på bildet fra venstre: Innehaver Idunn Westby, hennes onkel Magne Myrvang og onkel 
Bjarne Myrvang, hennes søskenbarn Liv Mette Myrvang Ruud og søskenbarn Kari Desserud og sønnen 
Thore Desserud samt Idunns kjære tante og nære hyttenabo Målfrid Myrvang og Bergljot Myrvang.
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Tidskoloritt fra bygda. Når «Velstanden kom» 
utover på 20-tallet med stigende tømmerpriser og 
lett transpost med jernbane osv., skulle man bli mer 
«kontinentale» og det var ut med «gamle rosemalte 
skap» på gårdene nede i bygda. Her er interiøret 
fra Inga og Borghild Berger - de som drev seteren 
Nordre Storstu Westgård på Skjerdingfjell, som Bjørg 
og Leif Trønnes driver i dag, - her er selve finstua - 
helt urørte fra 1920 tallet(!) Bemerk broderiet over 
stolen som heter «Antimakassar.» Dette var en 
typisk «gård» i Stor Elvdalen - ikke stor-gård - heller 
ikke noe småbruk - mye lik vår families nabogård 
Søndre Storstu Westgård. Disse gårdene hører med 
blant de 45 gårdene i Stor Elvdal som har eget 
bumerke - det sier litt... Men-  fint skulle det altså 
være i STOR-STUEN - som KUN ble brukt Julaften 
og ved andre sjeldne anledninger. ALLE gardene 
hadde det slik, forteller min familie - men dette var 
den siste stuen som var helt intakt. Dette huset ble 
revet av veivesenet i 2011 i sammen med Westbys 
familiegård. 

Nydelig rømmegrøt servering på sætra hosd Bjørg 
og Leif. (Norde Storstu Westgård) Thor Westby og 
hans lærerkollega fra skolen han jobbet på - Erik
Stangstuen fra Fredrikstad. Bjørg Trønnes selv 
serverer! Foto: Idunn Westby

Nipper’n – Nils Petter Aaland, formidabel fotograf.

Idunns oldeforeldre i Alvdal.
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StorJæger Mats Huset  - her i ivrig samtale med 
personlighet og stamkunde Tannlege Harry 
Thoresen fra Fredrikstad.
 

Gjengroddde sæterdører....

Audun Trønnes - sønn til Bjørg ogg Leif Trønnes 
på Nordru Storstu Westgårs sætra og Ingrid Westby 
lager festgryte i “Fjøsheim”!....

Dette er Norde Sturstu Westgård Sætra - som i sin 
tid ble drevet av Inga og Borhild Berger - når den 
stod nedlagt etter at Boghild la opp sæterdriften 
på 70 tallet... Dette var den tiden siden krigen det 
så aller mest «stusselig» ut med fraflyttede sætre 
overalt... Man kan si at 70 tallet var sætrenes mest 
deggresive punkt i utviklingen. Etter dette har det 
bare gått oppover med bygningsmasse og interesse 
for å restaurere og holde orden på sine sætre...

Sætreren ble så overtatt av Bjørg og Leif Trønnes 10 
år senere - i 1992 og fremstår nå helt restaurert og 
de har drevet levende og åpen sæter der, med SØTE 
BUDEIER(!)... – helt siden 1992 noe som gjør at 
«forfallet» er snudd til en positiv utvikling...
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Den absolutt første som holdt konsert i resepsjonen 
det var: Johannes Kleppevik og Harald Dyb - etter 
instendig ønske fra stamgjestene Tov Westby og 
Asbjørn Skotte...

Sjefs-skald på hotellet og nå med-eier Geir Ståle 
Sæthre i full mundur – som vanlig…

Storjæger Mats Huset i storform! Damen heter 
Lillema Johansen og er fra Fredrikstad!...

Kyllinger i «Fjøsheim.»
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Fra åpningsfesten for den nye resepsjonen i 1996 
- stamgjest og nabo Tov Westby sammen med 
Hotelldirektør frue Kari Larsen.

Arild Larsen – nåhverende tekninsk sjef og kokk og 
viktig alt mulig mann på hotellet… her ankommer 
han i 1988. Damen ved siden i bildet er Ingrid 
Svenning Westby.
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Kjell Berg i kjent positur i Nattklubb-baren!...

Under så å si hele epoken med Johansen familien 
på Skjerdingen (1988 til 2001) var Kjell Berg 

barkeeper på hotellet. Han var meget populær 
blant oss stamgjester - meget hyggelig, dyktig, 

yrkesfaglig meget oppdatert og interessert i sitt fag, 
pertentlig  og ikke minst rask! Nærmest som en 
institusjon å regne i baren. Vi savner han i dag - 

men minnes gleden og æren av å være sammen med 
ham i nesten 12 år på hyggehotellet!...
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Fra Asbjørn Skottes advokatbevillingsfest på Skjerdingen på 1990-tallet.
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«Akadæmisk Jægerforening» har hatt mange eksotiske kjøretøyer til fjells gjennom årene... På 5 års jubileet 
til foreningen - i 1988- akkurat når familien Johansen hadde overtatt hotellet - sjokkerte vi disse skikkelig 
medd å komme med en gammel London-buss (!) fullstappet med elleville deltakere midt på fredag natt... Det 
var samme dagen som Lillehammer fikk sitt OL ved de bevingede ord «The Winner is Lillihammer» - så vi 
laget slogan bak på bussen: «Gratulerer Lillehammer - men Skjerdingfjell fikk Jægersminaret 1988»... Det 
ble for øvrig litt av en festlig helg... og vårt mangeårige vennskap med Familien Johansen og hotellet ble 
forseglet!
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andre delen av seterhuset «Bakstua», fant man 
rester etter et gammelt gruested noe som indikerer 
at det har stått seter der fra enda tidligere tider. 
Eller kanskje «Bakstua» var den opprinnelige set-
ra, og når resten av setra ble bygget på ble «Bak-
stua» gjort om til «melkebu» hvor man oppbevarte 
maten? Merker i veggen forteller at det her har vært 
lange stokker/hyller langs veggene.

Vegetasjon og stenmurer forteller at fjøset har 
stått på minst 3, muligens 4 ulike steder på trøa. 
Dette tyder også på at det har vært drevet seterdrift 

Gina Berntsen forteller

Bæk 

Gårds/bruksnummer;  13/8
Eier; Jan og Gina Berntsen

Barn; Sara Elise og Hanne Sol

Da mange av de gamle dokumentene som gjelder 
Bæk,  har kommet på avveie er det vanskelig å tid-
feste hendelser før 1931. Men vi vet følgende;

Seter bestående av seterhus, vedskåle, løe, fjøs 
og setertrø på 7 mål er antagelig fra første halvdel 
av 18oo-tallet og kanskje enda tidligere.  Seterhuset 
består av 2 tømmerhus som på ett eller annet tid-
spunkt er satt sammen/påbygget. Under restaure-
ring på 1980-tallet fant man årstallet 1813 risset 
inn i tømmerveggen, i  det som fremstår som den 
«nyeste» delen av seterhuset. Under gulvet i  den 

Rekonstruksjon av Stor-Elvdalspolsen etter 
Martinus Helgesen, Gina Berntsens oldefar som var 
en nokså kjent musiker og komponist i Østerdalen. 
De har fått med seg Alf Larsen, en kjent folkedans-
entusiast fra Hamar. Bildet er tatt på 70-tallet, det 
er nokså lett å se på klærne
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der i lange tider og at man har flyttet på husene 
ettersom driften har krevd det. På ett tidspunkt ble 
setra antagelig brukt som jakthytte, noe malerier på 
en av dørene i den «nye delen»  forteller om. Male-
riene er signert og datert 1881. 

Det er uklart hvilket bruk i Stor-Elvdal setra til-
hørte opprinnelig. Det har blitt oss fortalt at den 
antagelig tilhørte ett bruk på østsida av Glomma, 
litt nord for Gunnhildstua. Der skal det ha ligget 
en gård/husmannsplass som het BÆK. Men dette 
finnes det ingen kjent dokumentasjon på. Det man 

vet er at Bæk lå under gården Brenna Negård 13/7 
fra 1851 og brukt som seter  til den ble solgt til 
familien Nickelsen fra Oslo.  

I kjøpekontrakten fra mars 1931 står følgende; 
Kommandørkaptein N. Nickelsen og herredskasser-
er R. Eggen er blitt enig om følgende handel; Kom-
mandørkaptein Nickelsen selger til Ragnvald Eggen 
eiendommen Bæk gårdsnummer 13 bruksnr 8, av 
skyld M.1,21 i Stor-Elvdal for en omforenet kjøpe-
sum av kr 2500,- . Ifølge Ragnvald skulle Arne 
Nickelsen arvet eiendommen, men som student 

Over til venstre: Påsken 1970 lå det mye snø på setra. Tore Ragnvald Eggen 2 år. Over til høyre: Brynjulf 
Eggen feiret sin 4-årsdag på setra 1.juli 1940, og ble lykkelig eier av en ny trehjulsykkel! Fra venstre; Gerd 
Negård, Vigdis Eggen, Ola Negård, Astrid Eggen, Brynhild Negård, Ragnhild Eggen og Odd Nilsen
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trengte han penger og Bæk ble derfor solgt. Rag-
nvald Eggen eide småbruket Sjåstad på Koppang, 
gårdsnummer/bruksnummer 19/405. Han brukte 
Bæk som seter i ca 20 år frem til begynnelsene av 
50-tallet..  

Ragnvald var gift med Jenny Charlotte West-
gård. Hun var oppvokst på Hirkjølen hos sin 
bestemor Johanne Hirkjølen. De fikk 5 barn, 4 
jenter og en gutt. På slutten av 1930-tallet ble de 
skilt og Ragnvald ble tilkjent omsorgen for barna.   
Fra da av leide han inn budeier som skulle ta seg 
av seterdrift og unger om sommeren. Han var der 
sjelden selv. Historien forteller at budeiene ikke 
alltid var like omsorgsfulle mot barna. Noen var 
unge og uerfarne og det vanket både slag og trusler.  
Ei budeie som tok seg godt av dem, var Anne Roen 
fra Imsroa. Hun ble nærmest som en mor for de 
minste barna i den perioden hun var der. På tross av 
til dels harde oppvekstvilkår på setra om somrene, 
forteller søsknene Eggen om mange fine minner og 
nære vennskap med barna fra de andre setrene på 
Skjerdingfjell. Alt fra fine turer i skog og fjell til lek 
og fantestreker som unger i all tid har drevet med.
Fra begynnelsen av 40-tallet ble setra brukt som 
fritidsbolig. Hyttaboka fra den tiden vitner at ste-
det ble mye brukt og at folka følte sterk tilknyt-

ning til setra og var veldig glad i plassen og fjellene 
rundt. 

I 1967 overtok sønnen Brynjulf Eggen eien-
dommen sammen med sin kone Randi.  De fikk 
to barn, Tore Ragnvald og Gina. De brukte også 
setra som fritidsbolig året rundt. Mange somre 
mens Brynjulf var på synfaring med Norges Geo-
grafiske Oppmåling, tok Randi med seg barna «til 
seters» i flere uker. De hadde ikke bil, men maten 
ble bestilt pr telefon til «Strand-butikken» på 
Trønnes som kjørte opp varer en gang pr uke. Og 
melk kjøpte de hos Berthe Negård som drev seter-
drift på den tiden.  Om vinteren kunne det være så 
kaldt at bleiene til barna frøs fast i gulvet. Like fullt 
ble alle vinterferier og påsker tilbrakt på Skjerd-
ingfjell, noe annet var uhørt! Selv om barna nok 
iblant kunne ønske seg en campingferie eller tur til 
Legoland isteden,  vil ingen av dem i dag ha byttet 
barndommens herlige ferier til fjells med noen!  
På 80-tallet gjennomførte Randi og Brynjulf en 
omfattende restaurering. Tak og vinduer på seter-
huset ble byttet ut, ny peis ble murt ved hjelp av 
deler fra den opprinnelige peisen, gulv isolert og det 
ble lagt inn strøm.  I «skjulet» hvor seperatorbenken 
sto, ble det isteden satt inn kjøkken, og alt ble mer 
praktisk tilrettlagt etter dagens standard. 
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I 2009 kjøpte Gina og hennes mann Jan Berntsen 
eiendommen av hennes far. De ønsker å fortsette og 
ta vare på setra for kommende slekter. De vil gi sine 
barn gode opplevelser og minner slik at de også får 
ett nært forhold til setra og fjellene, og etter hvert vil 
ta over med like stort engasjement og kjærlighet  for 
Skjerdingfjell som deres slekt før dem har hatt. 

Her kommer noe info om hvordan Emmortslåa 
ble gjennoppdaget, som ikke står nedskrevet (så 
vidt vi vet). Legger det ved, da det jo ikke er noen 
«eiere» (annet enn statsskog..) til de hustuftene 
som kan skrive den historien. Fakta om hvem som 
bodde der/brøt landet og hvordan de ble jaget, står 
beskrevet i Storelvdalsboka (dette er en nokså blodig 
histore, hvor det er rimelig å anta att det var en del 
slåssing og «kiving» om retten til å bo på Skjerding-
fjell. I Storelvdalsboka står det ikke rett ut at stedet 
ved ett tilfelle ble brent ned, men da mine foreldre 
fant hustuftene så de klare bevis på at stedet var 
brent ned med innbo, og i følge Storelvdalsboka 
skjedde denne brannen mens familien var på tur til 
Sollia for å døpe ett barn… Man kan jo bare tenke 
seg hvor dramatisk dette må ha vært for denne fat-
tige familien. Mener å huske at husfrua var fra Ims-

dalen. Kan jo være artig og ha med noe om denne 
historen i ei bok m Skjerdingfjell?

Emmortsslåa

På slutten av 1970-tallet forsøkte Randi og Brynjulf 
Eggen å finne hustuftene til Emmortslåa. De forsøk-
te å finne stedet uten hell, og tok da kontakt med 
Oskar Kløften på Kirkemosetra ett av de siste åra 
Oskar levde. Han kunne fortelle at han som unge 
løp innover ved Heden og lekte ved noen hustufter.  
Sammen gikk Oskar (med stav da han var meget 
dårlig til beins), Randi og Brynjulf inn i skogen 
og fant hustuftene, dvs rester etter grunnmuren, 
jordkjeller osv. I ettertid har statsskog ryddet, og 
satt opp skilt slik at plassen og historien rundt 
Emmortsslåa er bevart og man i dag kan gå tur og 
lese på oppsatt skilt om hvordan man tro livet der 
inne har artet seg.

Min far og mor fant jo også en del av dyre-
gravene i området, samt blesteranlegget innapå 
Børli Seter og sørget for at disse ble registrert. Men 
dette mest som en artig opplysning, og i tilfelle dere 
skal skrive noe om disse tingene i boka.

Hanne Sol og Sara Elise Berntsen lengter 
hele året opp til den lange deilige sommeren 
på setra, og ekstra stas er det når ponniene 
til Else Marit og Nils Dalen kommer på 
sommerbeite.

Spor etter bjørn ett steinkast fra Skjerdingfjell, dvs lang 
traktorveien vest for setra. Oppdaget i pinsen 2012
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Familien Johansen overtok som vertskap på 
Skjerdingen i året 1988. På den tid bestod fami-
lien Johansen av John og Kari, og barna Johnny, 
Bård, Line og Linda. I tillegg var Bård sin sambo-
er og deres datter Kristin en del av storfamilien på 
Skjerdingen. Hotellet var på den tid en del av Hen-
riksen Hotel Group, en mellomstor hotellkjede med 
fem andre hoteller på den tid. Henriksen Group 
hadde kjøpt hotellet på Skjerdingen noen år før av 

grunnleggeren Gedde Dahl. De første tre årene var 
driften basert på en leiekontrakt med  eieren, og 
hoteller ble kjøpt i 1991. Familien Johansen solgte 
hotellet på forsommeren 2001, og var på hotel-
let på Skjerdingen bare sporadisk i en del år, inntil 
den «nye» overtagelsen i 2010. Familien Johansen 
har alltid hatt sitt tilhold på «Solstua», noe de fort-
satt gjør, som var den gamle Direktørboligen på 
Skjerdingen.

John Johansen forteller

Her er det flotte veggmaleriet i svømmebassenget fra Gedde-Dahls tid. Det er Idunn Westby (som også la 
grunnstenen på hotellet) som her er avfotografert i svømmebassenget rundt 1990. Videre den første brosjyren 
til familien Johansen når de kom og overtok driften av hotellet i 1988.
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Driften av hoteller bestod i tradisjonell høyfjells-
hotell-aktiviteter både vinter og sommer. Og med 
et såpass attraktivt  skiheisanlegg tiltrakk det seg 
mange alpinentusiaster om vinteren, og likeså 
siden det finnes ca. 100 km med preparerte tur- og 
lanngrennsløyper, også mange vanlige turgåere, som 
var hotellets gjester. En spesiell gruppe av hotel-
lgjestene var de danske skituristene. Skjerdingen 
kjøpte seg inn i et dansk reisebyrå som spesialiserte 
seg på å sende danske skiturister til Skjerdingen, og 
de reiste med båten fra København til Oslo og ofte 
med egen bil deretter til Skjerdingen for å stå på ski. 

En helt annen og spesiell gjestegruppe var repre-
sentantene for engelske Royal Marines, som i en 
årrekke rett og slett leide hele hotellet  i desember 
måned. Formålet med dette var å utdanne engelske 
skiinstruktører (!) på norsk snø. De hadde med egne 
kokker, egen mat og drikke, ja i det hele tatt de tok 
over hotellet i en måned hvert år.

På den tiden hadde hotellet i alt 44 egne rom, en 
rekke annekser, bestående av; 6 Ringbuhytter, 
Bondebu, ICI-hytta/Norway House, Buen og Jæger-
stuen. I alt var det da snakk om totalt ca. 200 sen-
geplasser. Og om det kom så mange, måtte det 
være to bordsetninger i spisesalen på hotellet under 
middagen.

Toppåret var i 199x (tro det var 1996) da det var 
nærmere 28.000 gjestedøgn på hotellet i løpet av 
året. Så det ble noen laken å «rive og legge på» for 
Direktørfru Kari og Oldjomfru Erna Huset og alle 
andre i staben i de årene.

Da Gedde Dahl påbegynte hotellprosjektet på 
Skjerdingen på slutten av 1940-tallet, var det nok 
hans forretningside å bygge og utvikle et  høyfjells-
hotell som skulle ha en viss stil og kvalitet. Han 
lykkes faktisk også med det. For på den tiden var 
det meget eksklusivt å kunne bo på et høyfjell-
shotell, og det var forholdsmessig kostbart for et 
opphold. Og på den tiden var det jo også relativt 
lite med reisemuligheter, slik at gjestene fra Østlan-
det og Oslo-området tok toget til Atna Stasjon, og 
ble derifra transportert med bil til Skjerdingen.
Senere ble også samlinger for det norske landslaget 

i langrenn lagt til Skjerdingen, slik at de fleste av 
forrige generasjons langrennselite har nok vært på 
Skjerdingen både en og flere ganger.

Likeså lykkes nok Gedde Dahl med å ha fått til en 
viss form for eksklusivitet blant en del kjente per-
sonligheter i Østerdalen. Og kjendiser som Aukrust, 
Storbekken  og Sandbæk var faste innslag på 
Skjerdingen i en årrekke på 1970-tallet og utover.
Nydelen av romfløyen ble bygget midt på 1960-tal-
let, og siden det ble anlagt svømmehall og skiheis 
på den tiden, så gav nok det også øket status.

I familien Johansens drivertid var nok kunde-
gruppen og gjestene noe mer sammensatt, enn hos 
forgjengeren. Danske skiturister er nevnt, likeså 
Royal Marines, «Ull-bussene» og lunch-bussene 
likeså, samt i tillegg en rekke dropp in, og mer eller 
mindre faste vennegjenger som kom til Skjerdingen 
år etter år.

Kanskje en spesiell hendelse kan omtales særskilt; 
-og det var i den aller første tiden som familien 
Johansen var ankommet Skjerdingen som drivere, 
og det var høsten 1988 den fredagen dag «Lilly-
ammer»  fikk tildelt Vinter-OL i 1994, så utpå sen 
kveld ankom det en London-buss (!) med høyst 
glade passasjerer eller deltagere, for å si det meget 
diplomatisk. Førsteintrykket var således ikke det 
aller beste en slik hyggelig aften.

Men den gjengen som benevnte seg som 
«Akadæmisk Jægerforening» viste seg faktisk å 
være meget fornøyelige mennesker å bli kjent med, 
og den gjengen har nok faktisk holdt «liv i hotellet» 
i dobbel forstand.

Gjennom disse 14 årene på Skjerdingen ble familien 
Johansen kjent med en rekke nye mennesker, fra a 
til å, og flere lange vennskap er blitt til i den tiden.
Avslutningsvis vil jeg oppsummere mine 14 år på 
Skjerdingen, der det kanskje har vært innom mer 
enn en kvart million gjester i løpet av denne tiden, 
og referere en tekst på et skilt som henger på møte-
rommet til min egen & mangeårige advokat;

- Alle mine gjester - Gleder meg meget
- Noen når de kommer – Noen når de går

John Johansen døde 06.06. 2013.
Teksten er nedtegnet av redaktøren sommeren 2012.
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Forstvirksomhet på Skjerdingfjell

Litt om «Trollhaug» og de mennesker 

den har huset 
Av professor  Dr. Elias Mork 

 

 

Trollhaug skogstue eller «Trollhaug» som den vanligvis kalles, står i 

Hirkjølen statsalmenning som ligger på fjellpartiet mellom Atna i 

Østerdalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Almenningen er ca. 78 000 

dekar stor, hvorav ca. 35 000 dekar er typisk fjellskog. 

 

Trollhaug ble bygd i 1882 -på initiativ av forstmester Jacob Bøckmann 

Barth. Han var cand. jur., men studerte skogbruk i utlandet og ble ansatt 

som forstmester i statens tjeneste i 1857. J. B. Barth var far til professor 

Agnar Barth. 

 

Det var ingen tømmerdrift for salg i Hirkjølen den gang, men det var en rekke seterbruk som hadde 

bruksrett i almenningen, og Trollhaug ble således bygd som husvær for skogfunksjonærene og deres 

medhjelpere. 

 

Forstmester J. B. Barth var en meget ivrig jeger og Trollhaug ble mye nyttet som jakthytte for 

forstmesteren. 

 

Opprinnelig var den bygd med bare peisestue ca. 3,5 X 4,5 m med inngang og sval på tverrenden. 

Samme type stue ble bygd omtrent samtidig på en av Imsdals-setrene «Ormseætra», som ligger i 

skoggrensa vest for Imsdalsgårdene. 

 

I 1880-årene da Trollhaug ble bygd, var det kolossalt med fugl i Hirkjølen. J. B. Barth beretter i en av 

sine jaktbøker at han en gang gikk fra Storbekkmoen i Sollia til Skjerdingfjellsetrene. Han skjøt da så 

mange tiurer at han ikke klarte å bære flere frem til Skjerdingfjellsetrene. 

 

J. B. Barth som har æren av å ha bygd Trollhaug, var en enestående flink fluktskytter. Han beretter selv i 

en av sine jaktbøker, at han en gang skulle la sin kamerat skyte. De hadde bare et gevær. Med det samme 

skuddet gikk - eller kanskje like før - så Barth at det ble bom. Barth rykket geværet ut av kameratens 

hånd, og skjøt et nytt skudd etter rypen som naturligvis falt stendød til jorden. 

 

 Ca. 100 ryper var vanlig jaktutbytte på. en dag. Når en tar hensyn til datidens geværer, måtte det være 

mye fugl for å oppnå et slikt resultat. Hans Huset i Imsdalen er nå over 78 år. Da han var i 20-årsalderen, 

var det så mye ryper at de tjente mer pr. dag med snarefangst i Hirkjølen enn de tjente med skogsarbeide 

nede i bygden. 

 

I 1903 ble det laftet til et kjøkken til Trollhaug. Dette danner en vinkel med den gamle peisestua. Taket 

på peisestua var laget av halvkløvninger (stokken delt i 2 med kiler), som var økset og høvlet på den 

siden som vender ned (margsiden) og bare økset på øversiden (baken). Over dette lag lå et tykt lag 

bjørkenever og ovenpå denne torv. 

 

I 1952 måtte hytta restaureres idet taket var blitt utett. Men det hadde d2, ligget i 70 år. Tømmerveggen 

mot syd er utvendig sortbrun av tjære som ved solens påvirkning er kommet ut av stokkene. 

 

Trollhaug ble kun nyttet som husvær for skogforvaltningens personale til i 1930. Av kjente navn innen 

forstetaten som av og til bodde i Trollhaug inntil den tid kan nevnes M. A. E. Saxlund, Thv. Kiær, Cly. 

Holm, 0. P. Moe, Erling Archer, Ragnar Løchen, Olaf Lien, Agnar Barth, Vilhelm Kaurin, Amund 

Jensen, Per Setersmoen, Asbjørn Risberg. 

 

I 1930 ble det utlagt et forsøksområde på ca. 15 000 dekar, hvor fjellskogens vekst og 

gjenvekstbetingelser skulle studeres. Samme år ble dette taksert av Statens Skogtaksasjon under ledelse 

av J. G. Juul som med sitt takstparti bodde i Trollhaug mens arbeidet pågikk. 

 

1 1931 begynte Det norske Skogforsøksvesen arbeide i forsøksområdet, og Trollhaug har vært nyttet 

som husvær hver sommer siden. Av personer som har arbeidet i forsøksområdet og bodd i Trollhaug 

siden 1931 kan nevnes: 

 

 Erling Eide, Alf Langsæter, Olav Kilene, Jens Sæter, Jens Jensen, Hans Glømme, Uldrik Sverdrup, 

Hans Heiberg, Alf Brantseg, Alf Dybvig, Rolf Lien, Oddvar Mørkved, Eivind Wærsted, Leif Otnes, Ivar 

Aavatsmark, Peder Bråthe, Kristian Bjor, Conrad Bonnevie-Svendsen, Svein Solli, Jarle Bergan, Martin 

Sandvik, Rolf Sæther, Kjell Wibstad, Rolf Eggum, Ottar Mortensrud, Harald Eikeland, Olav Havdeberg, 

Arne Brekka, Thorleif Moen, Kjell Nygård, Asbjørn Berg, John Lykke, Valentin Sibbern jr., Trygve 

Roll-Hansen, Hallkjell Hirkjølen og Ivar Thorstad. 

 

I løpet av de 28 sommere som Trollhaug har hyset Skogforsøksvesenets folk, har det vært mange 

interessante diskusjoner og hyggelige besøk. 
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Litt om «Trollhaug» og de mennesker 

den har huset 
Av professor  Dr. Elias Mork 
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gjenvekstbetingelser skulle studeres. Samme år ble dette taksert av Statens Skogtaksasjon under ledelse 

av J. G. Juul som med sitt takstparti bodde i Trollhaug mens arbeidet pågikk. 

 

1 1931 begynte Det norske Skogforsøksvesen arbeide i forsøksområdet, og Trollhaug har vært nyttet 

som husvær hver sommer siden. Av personer som har arbeidet i forsøksområdet og bodd i Trollhaug 

siden 1931 kan nevnes: 

 

 Erling Eide, Alf Langsæter, Olav Kilene, Jens Sæter, Jens Jensen, Hans Glømme, Uldrik Sverdrup, 

Hans Heiberg, Alf Brantseg, Alf Dybvig, Rolf Lien, Oddvar Mørkved, Eivind Wærsted, Leif Otnes, Ivar 
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I løpet av de 28 sommere som Trollhaug har hyset Skogforsøksvesenets folk, har det vært mange 

interessante diskusjoner og hyggelige besøk. 

 

 

 
En sommer mens Sverdrup, Heiberg og undertegnede arbeidet der oppe, fikk vi besøk av Erling Eide, 

Harald Gaalaas, Jens Berger og Ola Møystad. Vi serverte først tykk seterrømme, flatbrød og spekeflesk 

+ kaffe, melk, øl og brød. Grunnlaget var således upåklagelig, og mange temaer ble diskutert. Ved 

12-tiden om natten gikk Gaalaas ut for å se på det herlige måneskinnet. Idet han sto og betraktet utsikten 

mot Helakssetra, ropte han: «Her er det herren fryde-meg naturskjønt». Siden gikk Gaalaas under navnet 

«Den naturskjønne». 

 

Diskusjonen fortsatte og Eide måtte stadig snakke høyere etter hvert som flere fikk vanskeligheter med å 

tie. Kl. 2 om natten bemerket Sverdrup at diskusjonen etter hans mening begynte å ebbe ut. Vertene ble 

da enige om å brygge en cocktail til gjestene. Hva den besto av er en hemmelighet, men den hadde god 

virkning. Noen gjester ble enda mer høyrøstet, og diskusjonslystne, mens andre sovnet momentant. 

Coctailen ble kalt :«Skjerdingfjellets drøm». 

 

Dagen etter spurte Jens Berger om hvem som hadde de beste innlegg i løpet av natten. «Den som la seg 

først.» svarte Eide. (Det gjorde i hvert fall ikke Eide). 

 

Det er ikke noe vann i nærheten av Trollhaug, slik at en kan ta seg et bad etter dagens strev. Vi løste 

dette problem ved å stemple en masse huller på en zinkbøtte. Denne ble hengt opp og  2 mann skaffet 

vann i bøtten mens den tredje sto under dusjen. 

 

Vi hadde en kaldkjelde i nærheten av hytta som holdt + 4°C hele sommeren. Vannet i en bekk som gikk 

forbi, holdt ca. 13°C. Vi, spilte 5-kort om hvem som skulle ha vann til 4°C. Den som tapte måtte finne 

seg i en slik kald dusj. 

 

Under forberedelsen av den Nordiske skogkongress i 1947, var det befaring i forsøksområdet av Asbjørn 

Risberg, Haaken K. Mathisen, Kroken, Peder Holand, P. Kullstad, Eivind Wærsted, Olav Haug og 

undertegnede. Vi skulle ligge i Trollhaug alle, men der var bare 4 sengeplasser. Kl. ett om natten fant 

Risberg plutselig på at han skulle legge seg og stakk ut i kjøkkenet og okkuperte en sengeplass der. 

Såvidt han hadde sovnet, ble han vekket og gjort merksam på at han ikke var kommet til Trollhaug for å 

sove, og dessuten skulle det spilles 5-kort om hvem som skulle ligge i sengene. 

 

Risberg hadde liten lyst til å stå opp, men da han hørte at det gjaldt fordelingen av sengeplassene, ble det 

ikke noen lang protest. Vi ble ferdig med sengefordelingen til kl. 5, men mange faglige ting ble også 

avklaret.Noen år senere skrev jeg til Risberg og spurte om han ikke snart ville komme til Hirkjølen for å 

få en strevsom dag og en søvnløs natt. 

 

I Hirkjølen har jeg hatt mange strevsomme dager og en og annen søvnløs natt har tilreisende gjester 

sørget for. Men det er fra disse jeg har de mest hyggelige minner. 

 

Trollhaug har naturligvis av og til vært både legemlig og åndelig rystet av sine gjester, men den innbyr 

fremdeles til nye begivenheter. 

 

Denne artikkel er bestilt av redaktøren for «Skogeieren», som ville ha noen trekk fra miljøet i Trollhaug 

under markarbeide i Hirkjølen. 

 

Elias Mork. 
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Diskusjonen fortsatte og Eide måtte stadig snakke høyere etter hvert 
som flere fikk vanskeligheter med å tie. Kl. 2 om natten bemerket 
Sverdrup at diskusjonen etter hans mening begynte å ebbe ut. Vertene 
ble da enige om å brygge en cocktail til gjestene. Hva den besto av er en 
hemmelighet, men den hadde god virkning. Noen gjester ble enda mer 
høyrøstet, og diskusjonslystne, mens andre sovnet momentant.

Coctailen ble kalt: «Skjerdingfjellets drøm».
 
Dagen etter spurte Jens Berger om hvem som hadde de beste innlegg i 
løpet av natten. «Den som la seg først.» svarte Eide. (Det gjorde i hvert 
fall ikke Eide).

 
Drinken «Skjerdingfjellets Drøm» –  i dag fås den selvsagt i baren på 
Skjerdingen!! 

Meget Akadæmisk humor fra Trollhaug!Meget Akadæmisk humor fra Trollhaug!

«Skjerdingfjellets Drøm»
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Gjengitt med tillatelse fra arbeidsgruppen for Hirkjølen demonstrasjonsområde 
(Norsk institutt for skog og landskap, Skogbrukets kursinstitutt og Statskog SF.
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Hirkjølen fiskelag
Skjerdingfjellsjøen fiskelag.

Denne sammenstillingen er basert på kopier 
av skriv sendt til myndighetene og til Ringebu 
Fjellstyre. I tillegg har jeg brukt flere private brev 
fra Magne Myrvang (MM) til Bjarne Myrvang 
(BM). Som artikkel av Marianne og Tov i 
Østerdølens julebilag den 23. desember 2009 viser, 
ble Fiskelaget stiftet 7. august 1949. Men allerede 
i 1948 var det arbeidet med premissene for sjøen, 
vesentlig av MM. 

Følgende var klarlagt:
1. De beiteberettigede på Skjerdingfjellseter og 

Hirsjøen hadde gitt sitt samtykke.
2. Statens skogforvaltning hadde gitt tilsagn 

om bygsling for 20 år.
3. Vassdragsvesenet ved oppsynsmann Petter 

Langdalen hadde sett på myrstrøket og 
godtatt anlegget.

4. Herredsagronomen i Stor-Elvdal hadde 
anbefalt planen.

Senere har Statens fiskeriinspektør Løkensgaard 
vært på Skjerdingfjellseter og gitt anvisninger 
hvorledes utbyggingen måtte foregå. Ringebu 
Fjellstyre måtte også godta planen, og da ble 
det vanskeligheter. Fjellstyret satte seg imot, og 
ville heller ikke selv gjøre noe. Saken sto stille 
helt til midten av femtiårene til tross for mange 
henvendelser til Fjellstyret. Men så i 1958 besluttet 
Fjellstyret selv å bygge ut. 

Seter- og hytteeiere på Skjerdingfjellseter hadde 
lovet å rydde myra. I hytteboka for Kvilut har BM 
skrevet. 

«Mandag den 14. juli begynte jeg med myra. Det 
var et dugnadsarbeide som skulle gjøres, d.v.s. like 
utenfor setervollen var det en hel skog av kratt 
og bjørk som seter- og hytteeierne skulle fjerne. 
Jeg hadde på forhånd snakket med noen om dette 
arbeide som Magne hade lovet skulle bli gjordt. 
Bl.a. hadde jeg snakket med hotelleieren K. G. 
Dahl. Han lovet å stille en mann.  Etter et par 
timers forløp kom Hans Jacobsen og begynte, og så 
kom Erling (Myrvang). Det var uhyre mye viekjerr 
som var vanskelig å hogge, og allerede tirsdag hogg 

jeg meg i venstre bein.  Det ble et lengre opphold 
for meg, men heldigvis fortsatte Hans og Erling. 
Borgedal og Magne Ekerstuen var også med et 
skift en dag. Andre har ikke vist seg ute på myra ». 
Tirsdag 5. august fortsetter han: « I går ble vi ferdig 
med myra, og i går kom bulldoseren som skal gjøre 
i stand sjøen. Det var en stor glede hos oss her nede 
på nedrevollen. Foruten vi andre som har holdt på 
med myra ble Sten Jensen med siste dag.»

Som vi ser ovenfor kom altså bulldoseren den 
4. august 1958, med Ringebu Fjellstyre som 
byggherre.  Uten noen form for planlegging og uten 
å følge sakkyndige anvisninger for hvorledes den 
store jorddammen skulle bygges, satte de igang. 
Dammen ble bygget uten å følge sivilingeniør 
Grøners anvisninger. Hullbekken ble ledet inn, 
vannet steg ved dammen, men da det nådde i høyde 
med moreneryggen kom lekkasjen for en dag. 

Fiasko. 
Fjellstyret fikk Norsk Teknisk Byggekontroll, Oslo, 
til å undersøkte moreneryggen. De fastslo at denne 
bestod av grov stein og grus, ikke særlig motstand 
mot vann der, nei. Byggekontrollen foreslo å stoppe 
prosjektet, og det gjorde Fjellstyret.

Fiskelaget hadde planlagt å få sivilingeniør Chr. F. 
Grøner fra Oslo til å planlegge anlegget i detaljer, 
men dette ble skrinlagt på grunn av at Fjellstyret 
satte igang.
 
1960: 
Ny kontakt med Fjellstyret med anmodning om 
utbygging av sjøen. Dette ble avslått i brev av 5. 
februar 1961. Begrunnelsen var «det ville bli for 
dyrt». I samme brev avslår Fjellstyret  bygsel av 
myra. 

Denne avvisningen er basert på et vedtak i Ringebu 
kommunestyre i 1946 om at det ikke skal bygsles 
bort fiskevann i statsallmenningene. 

Grunnen til at Fiskelaget trodde det var 
muligheter for å få til et fiskevann var at det ikke 
er noe vanntap gjennom bunnen av myra, og at 
moreneryggen kunne tettes. 



214

1965:
1. oktober sendte MM og BM  brev til fylkesmann 
Handal på Lillehammer for å få ham til å påvirke 
Fjellstyret. Dette brevet forårsaket et nytt brev av 
7. oktober der man ber om prøving av Fjellstyrets 
avvisning. I brevet anføres at det ikke er et 
fiskevann som skal  bygsles, men ei myr.   

I en sak (ref. Nationen 20.12.1965) i Ringebu 
kommunestyre kommer det fram at formanskapet 
har frarådet et forslag fra Fjellstyret om at 
Fiskelaget skal få bygsle et fiskevann i 20 år mot 
å gjennomføre utbyggingen. Her er det altså 
formanskapet i Ringebu som sier nei.

1966:
Denne prøvingen som det ble bedt om i oktober 
1965 har tydeligvis gått i Fiskelagets favør, Våren 
1966 blir det nemlig berammet en befaring den 23. 
juni til tross for kommunens avslag.  

Nå skal Stor-Elvdals gjestfrihet settes på 
prøve. Rømme og ost bestilles hos Inga (Berger),. 
Seterlaget ved Sigmund Trønnes og Arve Vatnebryn 
(Landbruksselskapet) inviteres. Det møtte  to 
personer fra Fjellstyret og seks fra Skjerdingfjellet.

Hva som hendte på befaringen kan vi bare 
gjette, men følgende ble avtalt: Fjellstyret bekoster 
en gravemaskin til å undersøke myrdraget. Allerede 
den 12. juli foreligger en rapport fra Per A. Løkken 
(hvem er han?) og MM om grunnforholdene i myra 
og i moreneryggen. Kort fortalt så sier rapporten at 
myrbunnen er tett, at det ikke vil koste særlig mye å 
tette moreneryggen. Det er ca. 85 m av den 350 m 
lange ryggen som må tettes.

1967:
Den 18. april purrer MM  Fjellstyret på svar og ber 
om et møte den 16. mai på Ringebu. Det har gått 
10 måneder uten reaksjon. Den 9. mai har MM 
fortsatt ikke fått svar, men senere brev tyder på at 
møtet ble holdt. Null resultat. 

I juni kommer et udatert brev fra Fjellstyret om 
at en overingeniør Nicolaisen fra Vassdragstilsynet 
kan komme på befaring i løpet av sommeren.
Resultatet av denne befaringen har jeg ikke funnet 
noen papirer på. 

1968:
I juli skriver Knut Gjedde Dahl en anbefaling 
til Fjellstyret om gjennomføring av brødrene 
Myrvangs prosjekt. Han skriver blant annet at det 
er for langt å reise til Imsdalen for å fiske. Skrivet er 
vel ikke så godt gjennomtenkt.

Den 14. desember sender MM på vegne av 
Fiskelaget en ny anmodning til Fjellstyret om at 
anlegg av fiskevann blir tatt opp til ny vurdering. 
Omtrent samtidig sender Fylkeskonsulenten i vilt 
og fiskestell, Oppland, også et brev til Fjellstyret 
med en sterk anbefaling. Dette er nok etter påtrykk 
fra MM. Heller ikke denne anmodningen blir av 
besvart Fjellstyret. 

1969:
Den 22. oktober utarbeider MM og BM en rapport 
om sakens gang. Det er nå 20 år siden Fiskelaget 
ble stiftet. 

Denne rapporten blir tydeligvis utarbeidet til 
et møte med Direktoratet for Statens skoger. Dette 
møtet resulterer i et brev av 26. oktober 1969 
som MM sender på vegne av Fiskelaget. Brevet 
er formet som en henvendelse til Direktoratet for 
Statens skoger i Oslo hvor han ber om hjelp og råd 
til å få den mer enn 20 år gamle saken realisert. I 
brevet ber han om at Direktoratet henvender seg 
til Fjellstyret og spør om de vil fullføre arbeidet de 
begynte i 1958. Hvis Fjellstyret ikke vil det, ber 
han om at Direktoratet for Statens skoger overlater 
oppgaven til Fiskelaget.. Ved besøket i Oslo har 
han også informert Ellaug Svestad om saken. Hvis 
det ikke var hun som fikk i stand møtet da? Ellaug 
var vel pensjonert, men hadde de rette kontakter. I 
et takk «for-middag-brev» ber MM om at Ellaug 
påvirker herrene i direktoratet.

1970:
I et brev av den 15. november fra Advokat Chr. Fr. 
Platou, Koppang, ser det ut til at det har kommet et 
tilbud fra Statens skoger som går ut på at Fiskelaget 
får tillatelse til å ferdigstille sjøen, mot at denne 
tilfaller Staten som et vanlig allmenningsvann. Dette 
uten noen særrettigheter for Fiskelagets medlemmer. 
Platou mener man bør undersøke eventuelle 
finansieringsmuligheter.

Nå ber MM igjen Ellaug om hjelp. Han sier det 
er urimelig at Fiskelaget skal bekoste alt, mens 
Fjellstyret får det samme vederlagsfritt. Han 
forteller også at overlærer Quale på Evenstad er 
blitt kontaktet for eventullt planarbeid. Dette er 
bekreftet av Quale. «Etter 1970 har det ikke hent 
noe av betydning. Brødrene Myrvang ble gamle og 
orket ikke å krangle med gudbrandsdølene lenger. 
Med andre ord er saken lagt død. Hvem orker å ta 
opp handsken? »
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Starten på drømmen
Knut så dagens lys i 1919, og jeg tror nok 
foreldrene ganske raskt forsto at det at det var noe 
spesielt med den lille, runde og blide karen med lyse 
krøller. Men i denne kjærlige familien fantes det 
rom for alt han var. 

Han tok mye plass. Å holde seg i bakgrunnen var 
fullstendig fremmed for ham, og han elsket å ha 
alles oppmerksomhet. Forretningstalentet viste seg 
tidlig. For å tjene penger, til hva det nå var smågut-
ter trengte penger til den gangen, startet han like 
godt sin egen lille «business». For 5 øre pr person 
kunne man se ham bite hodet av levende sild! Og 
da han og broren Wilhelm ble sendt til torget i Ask-
er for å selge frukt, var det lillebror Knut som tiltr-
akk seg kundene ved å rope ut dagens tilbud. 

Tidlig ble han med i Asker skiklubb og Speideren. 
Akkurat som faren sin, var han levende opptatt av 
naturen, og snart kunne han navnene på alle planter 
og dyr, og alt som var verdt å vite om disse. 

Hans grandonkel, Kleist Gedde, bodde på den 
tiden på Brenna gård i Stor-Elvdal. Brenna hadde 
seter på Skjæringfjell, og det var nok allerede i vel-
dig ung alder at Knut fant sin livsvarige kjærlighet 
til det vakre området. Han har selv fortalt at han 
hadde sin første og største naturopplevelse på en 
biltur opp gjennom Østerdalen, til Brenna gård og 
videre opp til setra på Skjæringfjell. Et stort – og for 
ham fantastisk minne. 

 For alle oss som noen gang har vært på Skjæring-
fjell er dette helt forståelig. 

Så ofte han kunne dro han til fjells, og fylte gjerne 
setra med gode venner. Etter bilder å dømme har 
det vært mye latter og kos der. 

Etter hvert innså Knut at flere enn seterfolket/hyt-
tefolket burde få tilgang til Skjæringfjell, med fan-
tastisk skiterreng om vinteren og flott turområde 
og fiskeplasser resten av året. Han ordnet en avtale 
med Turistforeningen og leide ut noen rom på setra 
til dem. Behovet økte, og snart måtte han leie flere 
rom i setrene rundt om, som han igjen leide ut til 
Turistforeningen.

Hotellet
Jeg vil tro at tankene på et eget sted med overnat-
ting og bevertning dukket opp i hodet hans ganske 
fort, og ideen om et høyfjellshotell kom snikende. I 
påsken-39, omgitt av gode venner på Brenna seter, 
offentliggjorde Knut sin guttedrøm om å bygge 

sitt eget hotell på setertrøa til Brenna seter. Den 
vakreste hotelltomt i Norges flotteste natur. Midt 
i en setergrend, skjermet av skog og fjell mot nord 
og øst og vakker utsikt over fjell og vidder mot 
sør og vest. 24. mai 1948 ble første spadetaket 
tatt, og i juni samme år ble grunnsteinen til hotel-
let lagt ned av fru Idunn Westby fra Storstusætra på 
Nedrevollen. 

 Men å bygge et hotell langt oppe på fjellet? Uten 
vintervei? Kunne det virkelig la seg gjøre? Det var 
antagelig ikke så mange fler enn Knut selv som først 
hadde tro på dette prosjektet. Dette var dessuten 
etterkrigstiden, det var fortsatt rasjonering, blant 
annet på materialer. Siden Knut var av typen som 
kunne snakke hvem som helst rundt, skaffet han 
materialer og arbeidskraft, tillatelser og alt annet 
som trengtes. Til og med en forsiktig optimisme 
greide han nok å lokke frem hos sine medsam-
mensvorne. 

Knut Anders Gedde Dahl
Margaretha Nickelsen Falck-Jensen forteller om hotellets start

En ung Knut
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19. juni 1949 åpnet Knut for vanlig hotelldrift i 
sydhellinga under hans elskede Skjæringfjell. Det 
opprinnelige hotellet var utstyrt med datidens mod-
erne bekvemmeligheter. 16 soverom med innlagt 
kaldt og varmt vann, sentraloppvarming, bad, dus-
jbad og badstubad. Det var også elektrisk lys, hus-
telefon i alle rom, og i kjelleren var det peisestue 
med bar og dansegulv. 

I tillegg til dette samarbeidet Knut fortsatt med 
Den Norske Turistforening, og hadde 8 sengeplasser 
tilgjengelig i en hytte like ved hotellet, for avvikling 
av gjennomgangstrafikken, men denne var helt 
uavhengig av hotellet. 

Betjeningen fikk sin egen hytte med peisestue der 
de kunne slappe av i fritiden. Elektrisitet fikk hotel-
let fra et aggregat som ga 4 kWh likestrøm, og som 
var akkurat nok til belysning de første 3 årene. 
Aggregatet ble slått av kl 1 om natten, og etter 
det måtte både gjester og betjening bruke parafin-
lamper. Et lite under kanskje, at det aldri skjedde 
noen ulykker med dette. 

I september 1952 fikk hotellet installert et 12 
kWh vekselstrøm-aggregat, drevet med dieselolje. 
Et stort fremskritt for hotelldriften! Mer stabil 
lystilførsel og flere elektriske hjelpemidler kunne tas 
i bruk. 

I 1962 ble det endelig ført en høyspentledning fra 
Hirmoen til Skjæringfjell Høyfjellshotell. En helt 
ny tid for Knuts lille, tungvinne hotell. Da kunne 
den gamle kullkomfyren på kjøkkenet erstattes 
med elektriske komfyrer og alskens moderne kjøk-
kenmaskiner. Ikke så rart at både hotelldirektør 

og betjening var strålende fornøyd med sin mye 
enklere hverdag. Med elektrisiteten kom også tank-
ene og drømmene om et utbyggingsprosjekt for 
Skjæringfjell. Allerede like etter påske i 1964 beg-
ynte gravingen av tomten, og i februar året etter tok 
de mot sine første gjester i nybygget. Kapasiteten 
var da økt til 90 gjestesenger. I den nye betong-
fløyen var det 2 suiter med bad og wc, og 30 dob-
beltrom med dusj og wc. Svømmehallen ble åpnet i 
januar 1966 og i 1968 stod konferanserom med 60 
plasser ferdig. På 60- og 70- tallet fikk hotellet også 
skitrekk, flere tilknyttede hytter, familieboliger osv. 

Hotellet vinterstid på 50-tallet.

Snowmobilen fra 1951, som brakte gjestene til og 
fra hotellet vinterstid.
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Vertskapets eget hus.

Hotellet etter utbyggingen i 1965.
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Men selv om hotelldriften til tider var tungvinn og 
vanskelig, var gjestene fornøyde, og kom tilbake år 
etter år. 

I begynnelsen var det ikke helt enkelt å komme 
seg til Skjæringfjell vinterstid. Gjestene måtte 
komme på bestemte dager i uken, det vil si onsd-
ag, lørdag eller søndag, for da hadde snowmobilen 
til Imsdals Billag sine rutedager. Denne kom i bruk 
vinteren 1950-51, den mest snørike vinteren man 
hadde opplevd i dette området, med snødybde på 
over 2 meter. 

Før snowmobilen, hentet Knut selv sine gjester 
på Hirmoen. Da hadde han en bæremeis som han 
bandt fast kofferter og annen bagasje på, og så var 
det å legge i vei på ski sammen med gjestene de siste 
15 km inn til hotellet. 

Familien
Som om det ikke var nok at Knut greide å oppfylle 
sin drøm om et hotell på Skjæringfjell, kom jammen 
hans livs store kjærlighet svinsende inn døren, på 
nettopp hans hotell. En fin frue fra sydligste Sver-
ige. Med høyhælte sko og fjær i den fjonge hatten. 
En kontrast til Knuts vømmølsnikkers og tjukke 
nikkerstrømper, tweedjakke og sixpence. Det var 
hennes første besøk i den norske fjellheimen, og 

Marianne og Knut i hotelletys glansdager.

Hotellvertskapet etter en vellykket multetur.
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hun visste nok ikke helt hva hun gikk til. Antagelig 
ville ingen som så henne da, i sin villeste fantasi se 
henne for seg som hardtarbeidende hotellvertinne 
på et høyfjellshotell. 

Hun het Marianne Swenson og var 29 år gammel. 
Hun vokste opp i en fin familie med tjenestefolk 
som ordnet det meste for henne, og jeg ser for meg 
at hun hadde mye å lære. Men lære – det gjorde 
hun! 

Etter at Knut hadde sjarmert henne i senk og 
lovet henne et deilig liv i fjellet, gikk hun på opp-
gavene med liv og lyst. De giftet seg i februar 1953 
og drev hotellet sammen til de solgte det i 1979.

 Knut som den joviale, muntre og sjarmerende 
direktøren som holdt fullstendig oversikt over alt 
som rørte seg på hotellet, og Marianne som den litt 
strenge, men meget hyggelige vertinnen. Marianne 
hadde en sønn fra sitt første ekteskap – Göran. 
Født i 1944 og altså ikke gamle karen da han kom 
til Skjæringfjell første gang i 1952. Knut adopterte 
ham som sin sønn – og han fikk norsk statsborger-
skap i 1955. Både Knut og Marianne så Göran som 
selvfølgelig arvtaker og han begynte på hotellfag-
skole etter gymnaset. 

Dessverre gikk det ikke slik. Göran døde i 1974, 
bare 29 år gammel, etter lengre tids sykdom. Det er 
vel unødvendig å si at dette ble en sorg Marianne 
og Knut bar resten av livet. Göran etterlot seg kone 
og 3 små barn. En liten trøst var det jo, og Mari-
anne og Knut tok seg veldig godt av barnebarna 
sine. De fikk være mye sammen med dem, både på 
hotellet og på reiser og barna elsket dem. Knut var 
læremester i mangt og mye, da særlig alt som hadde 
med naturen å gjøre. Jeg tror ikke mange små barn 

kunne like mange latinske navn på blomster som 
barnebarna hans gjorde! Han var en snill og god 
farfar, men på et område var han streng. Kontoret 
hans! Der inne måtte barna stå musestille og ikke 
røre en eneste liten binders. Det hersket det som for 
andre virket som det komplette kaos med fri flyt av 
papirer, permer, bøker osv. Men Knut visste nøyak-
tig hvor ting var, og lot aldri noen rydde der inne. 

 Marianne var en svært snill, fantasifull og krea-
tiv farmor. Hun fant stadig på leker og underholdn-
ing, spilte piano og sang med barna. En tur i skogen 
med henne var som et eventyr! Hun diktet opp his-
torier om ting hun eller barna fant. 

Gjestene
Gjestene på Skjæringfjell kom fra mange forskjel-
lige steder, både i Norge og andre land. Knut job-
bet hardt med å skaffe gjester, og på reiser var han 
innom alle mulige reisebyråer og fortalte om hotel-
let sitt og la igjen brosjyrer. I Norge, Sverige, Dan-
mark, Tyskland osv. Han averterte i aviser og blad-
er og sørget for å bli omtalt ved hver minste anledn-
ing. 

Og gjestene kom, mange av dem ble stamgjest-
er og ble aldri lei Skjæringfjellets vakre natur og 
hyggelige hotell. Kanskje var det omgivelsene, kan-
skje den gode atmosfæren, kanskje til og med den 
utrolige maten som ble servert der. Hvert år var det 
Østerdalsuke på Skjæringfjell der blant annet mat-
tradisjonene i Østerdalen ble presentert. 

Det vil si de gode gammeldagse rettene som har 
vært typisk for dalen i generasjoner, utviklet fra 
nettopp denne dalens spesielle vekstvilkår. Det fan-
tes enda noen som kunne trylle frem disse rettene. 

Skilandslaget tidlig på 1960-tallet.



221

Birgit Pedersen fra Atna var en av dem, og hvert 
år allierte hotellet seg med sin ekspert på Østerdal-
skost, for å vise gjester fra inn og utland hva dalen 
kan by på av kulinariske goder. Mellom 70 og 80 
retter ble det servert på disse kveldene. Alt fra rak-
fisk, røkelaks, gravlaks, and, gås og dyrestek til 
myssmørsuppe, klubb og duppe, hakkepølser med 
stekt flesk, kokt spekesild med rømmegrøt, lute-
fisk, fjellsmør, blandsmør og hjemmebakt flatbrød. 
Elghakk selvfølgelig, ribbe, sylte, rull og hauger 
med spekemat. Videre rømme, trollkrem, multe, 
ystild med fløtemelk og dessuten tradisjonsrike 
kakeslag som for eksempel bordstabler, skrivebrød, 
sirupstynnkake og mye, mye mer. Alt servert i 
gamle trau og boller, pyntet med lyng og mose og 
noen troll her og der. 

Ikke til å undres over at disse bordene vakte 
stor begeistring hos gjestene! Ikke vet jeg hvordan 
han fikk det til, men kjendisene fant også veien til 
Skjæringfjell. Og idrettsutøvere. 

Østerdalsuke med bugnende bord. 
Fra venstre: Marianne, Knut og Birgit Pedersen. 
Priseksempel fra 1956.
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Setergrenda på Skjæringfjell.

Ukjent gjest foran hotellet.



223

«Stjerneshow i internasjonalt miljø».  
Hvor mange husker NRK-programmet «På run-
dreise», med Roald Øyen som programleder? 
På påskeaften 1968, ble programmet sendt fra 
Skjæringfjell. Det var en stiligere utgave med smok-
inger og lange kjoler og ikke minst gjester og artis-
ter fra inn- og utland. Lill Lindfors, Gitte Henning, 
Per Aabel, Dag Frøland, Jack Daily m.fl. Sigurd 
Jansen stilte med forsterket orkester på 12 mann. 
I tillegg kom Franco Nones fra Italia, som sammen 
med Fred A. Maier, Cees Verkerk, Johnny Höglin, 
Harald Grønningen, Ole Ellefsæter, Berit Mørdre 
og Inger Aufles stilte opp i en miniatyr-stafett. 

Det ble ikke tid til så mye lokale innslag, kun 
intervju med hotellets vertskap. I følge Roald Øyen 
ville «På rundreise» komme tilbake til Østerdalen 
senere samme år for å lage et mer lokalpreget pro-
gram. Av grunner ukjente for meg, satte dette pro-
grammet noen sinn i kok rundt omkring. Jeg kom 
over et leserbrev i et av landets store aviser, skrevet 
av en meget indignert herre på Koppang. 

Grunnen til indignasjonen ser ut til å være sløs-
ing av ressurser i NRK, ved å lage dette program-
met på Skjæringfjell i stedet for i et studio i Oslo. I 
brevet er det referert til en reportasje i billedbladet 
NÅ (nr. 15, 1968 – tekst og foto: Nina Bugge Øyen) 
En reportasje som for øvrig gir programmet svært 
hederlig omtale. Her er det ramset opp hva som 
måtte til for å få laget programmet høyt til fjells, 
og jeg siterer: «1 programleder, 7 TV-busser, 5 ele-
ktronkameraer, 100 kW strøm, 16 teknikere, 2 rek-

visitører og diverse rekvisitter, 28 opp-
tredende, 1 høyfjellshotell, 2 inspisienter, 
1 scriptgirl, 2 sminkøser, 1 scenearbei-
der, 1 vertinne, 1 velvillig hotelldirek-
tør, 1 12-manns orkester og 7 ukers 
forberedelse.» Ryktene forteller at det 
i tillegg ble fraktet opp et flygel og et 
podium for musikere. Så ja, det var en 
gedigen produksjon. Nå var jo hotellet 
der allerede, inneholdende både vertinne 
og direktør, så noe kan trekkes fra. Og 
for Knut var det en strålende opplevelse. 
Mange av NRK staben og underhold-
ere bodde der i 5 dager og det var flott 
for hotellet og dets direktør. I forbindel-
se med dette programmet, uttalte Lill 
Lindfors seg slik om overnatting på 
Skjæringfjell i et avisintervju – «O, hva 
jag sover godt i norske fjell!» Og særlig 
bedre reklame kan man vel ikke få. 

Langrenn
At det er fantastisk skiterreng på Skjæringfjell 
er ingen hemmelighet. Ikke bare er det vakker 
natur, men også godt utviklet løypenett. Alle, uan-
sett form og talent, kan finne en løype de mestrer. 
Noen mestrer skigåing enda bedre enn andre, nem-
lig skistjernene våre. Skjæringfjell begynte tidlig 
med VM/OL skisamlinger, den første jeg har fun-
net var i 1951. Men også tidlig på -60 tallet bodde 
skigutta på Skjæringfjell for å trene og lade opp til 
OL og VM med rikstrener Kristen Kvello i spissen. 
Da gikk de flere mil på ski hver dag, og var stort 
sett bare inne på hotellet for å spise og sove. Når 
store, sterke idrettsutøvere skal spise mange ganger 
om dagen, ja da går det med mat i store mengder.  
Driftig som Knut var klarte han kunststykket å få 
gratis mat fra flere kjente leverandører. Blant annet 
sendte Ideal flatbrød og knekkebrød, Gartnerhallen 
på Hamar sendte kassevis med frukt og grønnsaker 
og et ukjent firma i Oslo bidro med kaffe og sukker. 
På denne måten kunne han klare å gjøre opphold-
ene for skigutta svært rimelige. 

Slutten på en epoke
I 1979 måtte Knut selge sitt livsverk og flytte ned til 
Koppang. Hjertet hans tålte ikke høyden og han ble 
frarådet av legene å bli boende der. Siden de ikke 
lenger hadde noen som kunne ta over – barnebarna 
var alt for små den gangen - solgte han Skjæringfjell 
høyfjellshotell til Skipsreder Henriksen. En epoke 
var over. Knut døde i 2002 – 83 år gammel. 

Snowmobilen fra 1951.
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Margaretha Nickelsen 
Falck-Jensen

f. 1970

g.m. Mickel Falck-Jensen

f. 1975

Gøran 

f. 1997

Knut Anders Gedde-Dahl

1919 - 2002

g.m. Mariann Swenson

1922 - 2005

Knut Anders Gedde-Dahl

f. 1969

g.m. Janne Torill Sandøy

f. 1973

Tuve Lill Gedde-Dahl

1969 - 1999

 Gøran Gedde-Dahl

1944 - 1974

Mina Lill  

f. 2007

g.m. Lill Nickelsen

f. 1946

Amalie 

f. 1999

Julie 

f. 2008  

Daniel 

f. 2012

Gedde-Dahl slekten
Enkel slektstavle

Gedde-Dahl slekten
Enkel slektstavle
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Skjerdingen er et unikt og tradisjonsrikt hyggeho-
tell på Ringebufjellet med den gode tone og matop-
plevelse, det perfekte utendørstilbud for familien på  
dagtid og en velkjent sosial stemning om aftenen. 
Hotellet ble åpnet første gang i 1948, og har siden 
vært drevet av engasjerte eiere som gradvis har byg-
get det ut til dagens standard.

Skjerdingen høyfjellshotell har alle aktiviteter 
i kort gangavstand rett utenfor døren inkludert 
- slalombakke, barneaktiviteter og skibar. Glem 
bilkjøring og lange køer i skitrekket! Her foregår alt 
rolig og behagelig på samme plass slik at foreldrene 
også kan slappe av i solveggen mens barna fryder 
seg i bakken.

Det er derfor Skjerdingen ikke bare er et 
utpreget barnevennlig hotell, men også omtales av 
stamgjestene som: «Det foreldre-vennlige hotellet».

For dem som vil avgårde på langrenn har 
Skjerdingen førsteklasses løyper på til sammen 100 
kilometer i skog og høyfjell. Løypene er noen av 
landets beste, og visste du at OL-troppen lå i tren-
ingsleir her gjennom hele 60-, 70- og 80-tallet på 
grunn av dette?

Om sommeren er de samme løypene lagt opp som 
naturstier sammen med Norsk Institutt for Skog-
forskning ved tidligere Landbrukshøgskolen i 
Ås,  som har hatt nasjonale forskningsprosjekter i 
området helt siden 1920-tallet. Løyper som både 
viser unik høyfjellsnatur og som også gir naturfaglig 
opplæring underveis. Rett ved hotellet ligger også 
en åpen seter som hele sommerhalvåret gir barna 
innblikk i det levende seterlivet fra gamle dager med 
frittgående dyr samt salg av lokale produkter og 
ridemuligheter.
Derfor har Skjerdingen siden 1948 har blitt kalt:
Et hyggehotell for hele familien!
Se hele historien under bildene.

Kort om de forskjellige eiere gjennom 
årene og litt mer detaljert om hvorledes 
Skjerdingen ble et «Hyggehotell.» 

Gedde - Dahl – 1948 - 1979.
Hotellet – Skjæringfjell Høyfjellshotell (som det 
frem til 1979) - ble grunnlagt av legendarisk Knut 
Gedde-Dahl. Han drev fra 1945 temporært med 
utleie av rom på familiens Brenna-sæter samt med 
innleide rom på nabosetre i nærområdet under 
påske-, vinterferie- og sommersesongen fra 1945 til 
1948. Etter suksess med dette, som en dyktig vert 

og reiselivsmann, klarte han kunststykket å finan-
siere et – på den tiden - relativt omfattende hotel-
lbygg. Grunnstenen til hovedbygget ble lagt i juni 
1948 av seternabo og nåværende deltaker blant 
hovedaksjonærene på Skjerdingen, fru Idun Westby 
fra Storstusætra på Nedrevollen. Bygget ble offisielt 
åpnet sommeren 1949.

Driften skjøt fart gjennom de gode år for høy-
fjellshotell-drift etter krigen, og i 1964/1965 klarte 
Gedde-Dahl å reise hele 2.8 mill. ved hjelp av egen-
kapital og DU-midler og igangsatte byggingen av 
den «moderne» hotellblokken med 36 rom og 
svømmebasseng samt endatil to luksus-suiter med 
noe så eksotisk som fransk bidet(!) - spesielt med 
tanke på «Celebre gjæster fra utlandet»…

Denne hotell-avdelingen var meget nødvendig 
for videre ekspasjon av hotellet. Bygget er praktisk 
og rasjonelt selv om det neppe kan omtales som 
direkte arkitektonisk vakkert. Dette er forøvrig noe 
vi nye eiere på sikt vil forsøke å rette opp ved visse 
inngrep.

Gedde-Dahl utviklet så hotellet videre med 
skitrekk, flere tilknyttede hytter og familie-boliger 
osv. gjennom resten av 60- og 70-tallet. En meget 
krevende utvikling tatt i betraktning datidens 
finansielle marked. Han og fruen drev hotellet 
med førsteklasse stil og atmosfære frem til de sol-
gte livsverket til skipsreder Henriksen i 1979. Uten 
Knut Gedde-Dahl og hans hardt arbeidende fami-
lie hadde det aldri vært noe hotell på Skjerdingfjell 
i dag. Dette er gründeren av Skjerdingen med stor 
G, og sett i et finansierings-historisk perspektiv er 
denne oppbyggingen av Skjerdingen uvanlig impo-
nerende.

Skipsreder Henriksen, 1979 - 1988
Skipsreder Henriksen overtok hotellet for å ha 
et høyfjellshotell i tilknytning til sine andre mer 
urbane hoteller i Oslo og Rotterdam. Man kan – 
mildt sagt – si at Henriksen (som hadde solgt all 
sin shipping-tonnasje på et særdeles gunstig tid-
spunkt) var meget bemidlet og raus. Nå begynte 
en storstilt oppgradering og utvikling av Skjerding-
fjell høyfjellshotell. Navnet ble skiftet til det mere 
tidsriktige «Skjerdingen» med den kjente hekse-
logo vi i dag atter benytter – en logo man forøvrig 
kunne se som et stort neon-skilt ved Karl Johan i 
Oslo på en av hans bygårder på 80-tallet. Han byg-
get på den nye spisesalen og nattklubben til hotellet 
og en rekke nye utleiehytter samt en del nye tøm-
merbygg som stall, stabbur, garasjer i tillegg til nytt 

Historien om Skjærdingfjell
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og skitrekk av høy kvalitet (1200 meter Doppel-
mayer). I tillegg men ikke minst et meget avansert 
kloakksystem med renseanlegg som var helt nødv-
endig for videre drift. Henriksen var også entusias-
tisk antikvitetssamler, og hotellet ble tilført en rekke 
vakre antikviteter og malerier. Totalt investerte 
skipsreder Henriksen betydelige 30 millioner kroner 
i Skjerdingen-anlegget gjennom 80-årene!

Henriksen hadde for øvrig mange interessante 
kontakter i inn- og utland gjennom sitt gamle nett-
verk, og gjennom de påfølgende år hadde hotel-
let meget eksklusive gjester og samlinger – de aller 
fleste unngikk offentlig presse og oppmerksomhet. 
Skjerdingen var nå blitt et fristed for mange celeb-
riteter og 80-årene innebar en stor utvikling for 
området. Selv om dette utad foregikk meget diskret 
ble Skjerdingens omdømme betydelig styrket på 
nasjonalt nivå. Dessverre måtte skipsreder Henrik-
sen akutt og helt overraskende avikle all hotelldrift 
etter finanskrakket i 1988, og det var med sorg vi 
så ham forlate Skjerdingfjell for godt sommeren 
1988.

Familien Johansen – tradisjonen utvikles! 
1988 - 2001
Heldigvis kom nye eiere raskt på banen, og den 
hotellfaglig dyktige familien Johansen fra Gjø-
vik overtok hotellet sommeren 1988. Dette var 
en meget hyggelig og sammensveiset familie som 
kunne utfylle nær sagt alle funksjoner selv. Gjen-

nom 80-årene ble nok Skjerdingen drevet med 
skjulte subsidier fra Henriksen-systemet, og hotel-
let var sannsynligvis høyt overbemannet sett i etter-
tid.  Nå åpnet familien Johansen for en ny type 
effektivisert og lønnsom hotelldrift. De var meget 
flinke på markedsføring i utlandet og klarte faktisk 
det kunststykke nesten å fylle hotellet hele året og 
straks drive med overskudd! Etter noen år anskaf-
fet familien Johansen et tilsvarende hotell på Bjorli, 
og dette ble ledet av sønnen Johnny Johansen mens 
senior John Johansen ledet Skjerdingen videre med 
myndig hånd. Gjennom god drift og synergi med 
Bjorli klarte Johansen-familien – gjennom van-
lig drift – å bygge på hotellets nye og flotte resep-
sjonsavdeling i 1996. Dette var et helt nødvendig 
påbygg for å få hotellet komplett og noe Skipsreder 
Henriksen aldri rakk å fullføre.  Under Johansens 
periode utviklet hotellet seg svært positivt videre 
med den gode atmosfæren intakt, og stadig flere 
stamgjester innledet et langvarig og hyggelig kunde-
forhold. Mot slutten av 90- tallet var det så mange 
stamgjester på hotellet at begrepet «Skjerdin-
gen hyggehotell» oppstod blant gjestene, når de 
storkoste seg i solveggen på after-skiing. I familiens 
siste driftsår 2000 klarte de å tangere hele 20.000 
gjestedøgn(!). En rekord som er ganske spektakulær 
og nærmest unik for et såvidt lite høyfjells-hotell.  
Men grunnet skilsmisse og et godt tilbud valgte 
familien beklageligvis å selge hotellet i 2001 og en 
svært hyggelig epoke tok igjen brått slutt.
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Hotelldirektør John Johansen i kjent positur.

Den ambivalente perioden –  2001 - 2010
Den videre tanken var i utgangspunktet god og 
hotellet ble solgt til en gruppering som var ven-
ner og delvis stamgjester. Etter å ha kjøpt hotellet 
var deres ide å selge andeler i hvert rom etter den 
sydlandske time-share-modellen, og den kjente eien-
domsmegleren Miguel Sørholt var tilrettelegger av 
salgsprospektet og trodde på konseptet. Like fullt 
gikk salget av andeler så dårlig at prosjektet raskt 
ble skrinlagt og man gikk tilbake til vanlig hotell-
drift. Under denne perioden drev John Johansen 
fortsatt hotellet for de nye eierne og «hyggehotel-
let» var fortsatt intakt med godt belegg, normal 
drift og alle stamgjestene intakte. Imidlertid opp-
stod det uoverensstemmelser med eierne om hotel-
lets drift, og Johansen trakk seg totalt ut høsten 
2001. Dermed måtte det leies inn eksterne drivere. 

Det gikk ikke så bra, og antall stamgjester gjen-
nom flere tiår uteble i løpet av en eneste vinterse-
song og omsetningen falt dramatisk gjennom våren 
2002. Eierne forsøkte da å anlegge et asylmottak på 
hotellet høsten 2002 – og som motstand mot dette 
oppstod spontant foreningen «Skjerdingens Ven-
ner».  Ledet av nabo Tov Westby og tidligere eier 
John og Johnny Johansen ble «Skjerdingens Ven-
ner» raskt en gruppe bestående av hyttenaboer 
og stamgjester som faktisk klarte å stoppe asyl-
mottaket i «tolvte time» før jul i 2002.  Samtidig 
gikk eier- og driftsselskapet for hotellet konkurs. 

«Skjerdingens venner» bestemte seg da for å kjøpe 
hotellet for å hindre flere slike episoder i fremtiden. 
Etter mye frem og tilbake glapp imidlertid kjøpet 
for gruppen. De som istedet ble nye eiere ønsket 
å stykke opp hotellet for salg – noe som også ble 
gjennomført – men heldigvis bare delvis. Under 
disse eierne prøvde mange forskjellige drivere å 
gjøre sitt beste for å holde hotellet i gang, men pga. 
frafallet av stamkunder og faste reisebyråer i utlan-
det – som de forrige eiere hadde avviklet - fikk alle 
nye drivere dessverre problemer med driften. 

Til tross for stor innsats fra mange under-
veis gikk selve eierselskapet konkurs i 2008 og 
«Skjerdingens Venner» måtte atter samles for å 
forsøke å redde hotellet fra å bli asylmottak – noe 
som igjen var svært aktuelt høsten 2009.  Etter et 
års juridisk kluss mellom banken og daværende dri-
vere, noe som stjal enda ett ekstra år og mye ener-
gi - kunne så «Skjerdingens venner» endelig kjøpe, 
overta og sikre hotellet fortsatt drift den  4 juni i 
2010.

Hele 9 års kamp om hotellet ble omsider kronet 
med seier – og en fryktelig stressende og usikker 
tid var endelig avsluttet for oss naboer som elsket 
hotellet og området.

Skjerdingfjellets venner – hyggehotellet!
Sommeren 2010 ble hotellet overtatt av «Skjerdin-
gens venner» – dvs. hytte- og sæternaboer, entusi-
astiske og trofaste stamgjester samt tidligere ansatte 
fra «den gode Johansen-perioden». Kort og godt de 
som virkelig føler tilhørighet på Skjerdingen.
Hotellet drives nå etter de gamle prinsipper fra 
Familien Johansen sin tid  - og «Hyggehotellet» er 
atter et faktum.

Gjennom første driftsår er hotellet restaur-
ert til gammel standard samtidig som romkapa-
siteten er økt til hele 43 rom – en kapasitet større 
en noensinne tidligere. Man har også fått mange 
stamgjester tilbake etter 10 års frafall, og fremtid-
sutsiktene for Skjerdingen ser bra ut. I 2012 ble 
halvparten av hotellets rom samt nattklubb og rese-
psjon oppgradert med nye møbler og interiør.
 
Sommeren 2013 åpnes det for flere medeiere i 
fellesskapet ved at 5 nye eierparter legges ut for 
salg. Mer om dette under menyvalget Aksjonærinfo.
Med dette som bakgrunnsteppe ønskes du velkom-
men til «Skjerdingen høyfjellshotell  – et hyggeho-
tell for deg og dine».

Et hotell i særklasse - drevet og eiet av en entusi-
astisk gruppe som elsker Skjerdingfjell og det unike 
hygge-miljøet der oppe i Norges flotteste fjellheim.
Velkommen til oss!
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Viktige folk for Skjerdingen! Siden kjøpet av 
Skjerdingen i 2010 har Jan og Maria Janssen vært 
aktive medhjelpere og mediere på Skjerdingen. Jan 
først som styreformann det første året 2010/2011 
og nå tilbake som styremedlem og daglig leder i 
Hirkjølen Eiendom AS - som eier hotellet. De har 
også investert sterkt i hotellet og er pr. dato (2014) 
en av hotellets største aksjonærer og mediere. Jan er 
i dag pensjonist og bruker mye tid på administrative 
oppgaver, HMS samt generell kvalitetssikring og 
rutiner på hotellet. Bildet er fra deres sommersted 
-  (eller «vintersted» om man vil)  i Gambia.

Dugnad

Skjerdingens medeier og energibunt av en aktiv 
medarbeider: Gredel Irene Nilsborg. Her på «Land-
bruksdagane» til Akadæmisk Jægerforening på 
Atna i 2012 rett utenfor «Glopheim».

Unni Dalsegg og Arild Martinsen Hotellmedeier Anne Skoglund støvsuger spisesalen i 
en fei og alltid med godt humør.
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Teknisk Direktør Arild Larsen og hotellmedeier 
Dalsegg gjør klar for hyggelig utegrilling. 

Sissel Ottesen; her som medhjelper på kjøkkenet.

Ulla Britt  og grillmeister Arild Larsen.
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Jo flere kokker jo mere mat… - og mens Tov og Roar debuterte som servitører i spisesalen denne helgen 
sørget hotellmedeier Marianne Draugsvoll for førsteklasses gourmetmat på kjøkkenet – da hun faktisk er 
en dreven gourmet kokk fra før.

…..mange relativt krevende gjester og de to glade 
hotellmedeiere Tov Westby og Roar Henriksen 
måtte «stunte» til som improviserte servitører!

«Noen svært aktive medeiere på Skjerdingen er 
Kjersti Elvsveen og Roar Henriksen. De giftet seg 
på hotellet i 2012 (bilde) og ble deretter så begeis-
tret for stedet at de har kjøpt flere parter i hotellet 
og investerte betydelig med tid og penger i oppus-
sing av rom og løpende arbeide med daglig drift».
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Simone Margaretha Hendrika Willekes, Asbjørn Skotte og Frans Houbraken.

Oppsynsmann Thor Olav Larsson.

 

En entusiastisk dugnadsgjeng: 
Gerd Magna Wold, Wenche Lill 
Baltzersen, Kjersti Trulserud og 
Cathrine Boug.



251

Over: Aksjonær og entusiast: Per Wallbeck-Sørensen og Tov Westby.

Harald Breivik og Thor Olav Larsson inspiserer den russiske UAZ.
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Den gode stilen, humoren og tonen fra «Hurumhei 
Høyfjellshotell» i filmen «Fjolls til Fjells» er ikke 
ulik den vi forsøker å bevare på Skjerdingen hygge-
hotell i dag!

Inspirasjonen er altså hentet fra filmen «Fjols til 
Fjells», Carlmar Film 1957 med Leif Juster, Unni 
Bernhoft, Frank Robert og ikke minst Willie Hol 
– deriblant Liv Ullmanns debutscene innen film i 
første scene. Scenene utendørs er alle tatt opp ved 
Gålå Høyfjellshotell – 4 mil unna Skjerdingfjell – og 
illusorisk ble også alle scener fra resepsjonsavdelin-
gen tatt opp i den datidens nye resepsjon på Gålå 
- som ble tegnet nærmest identisk med Skjerdin-
gens resepsjon av samme arkitekt samme år! Men 

i praksis er nok resepsjons-scenene egentlig tatt 
opp i Norsk Films Studio på Jahr i Oslo med en fri 
kopi av resepsjonen på Gålå gjort av Norsk Films 
arkitekt Zaitzow og dermed faktisk også av reseps-
jonen på Skjerdingen!

Således er interiør, språksjargong og ikke minst 
stemningen meget relevant for det konseptet vi 
ønsker å videreføre ved «Skjerdingen Hyggeho-
tell» i dag – en udødelig festlig stil, tone og humor 
vi eiere av hotellet elsker og vil videreføre for våre 
kjære gjester – langt utover i 2010-tallet!

Vi ønsker derfor velkommen tilbake til «Hurumhei-
atmosfæren» – og et fornøyelig og underholdende 
opphold med Norges flotteste fjellnatur i omgiv-
elsene. Her kan De møte mange fargerike person-
ligheter – ja nær sagt hele personregisteret fra fil-
men – i levende live nå i 2014! 

Eiere og stamgjester består nemlig av en festlig 
blanding av Hotellfolk, Investorer, Kunstnere, IT-
folk, Håndverkere, Bønder og Advokater – alle med 
humor, skapertrang og kreativitet til felles.

På Skjerdingfjell Hyggehotell er det faktisk litt 
«In å være Ut» – dette er stedet for oss som ikke 
lenger har behov for å imponere materielt blant 
strebere og moteriktige oppkomlinger i heisen på 
Hemsedal eller Hafjell, men snarere tvert imot 
har nådd opp til «Maslows behov for selvrealiser-
ing» og derfor rett og slett bare vil ha det hyggelig 
i en svært kreativ og uformell atmosfære når vi er 
på ferie – alltid med god service innen rekkevidde. 
Skjerdingen Hyggehotell er kjent for de mange 
kreative samlinger og spontane idédugnader blant 
stamgjestene – flere med store resultater - som på 
helt lokal dialekt her oppe er omtalt som å «Sitje 
å Bubble». Hotellet har derfor nå omsider fått eget 
«Bubblotek» – et eget stort rom i nattklubben hvor 
de hyggelige og kreative kan «Bubble» i fred og ro 
for dansemusikken med dertil god og idéfremmende 
servering ut i de skapende nattetimer...

Kom selv hitopp og opplev tidsmaskinen til-
bake til stemningen man forventer på et velbevart, 
opprustet og levende sted fra glansperioden innen 
Norsk Høyfjellshotell historie!

Se Skjerdingen Hyggehotell sin fundamental-
film og «konseptmanual» – Nasjonalskatten «Fjols 
til Fjells», her: www.youtube.com – søk: Fjols Til 
Fjells.

Fjolls til fjells

Skjerdingens søsterhotell fra resepsjonen i 1957. 

Skjerdingen Hyggehotell fra resepsjonen i 2010

Fjolls til fjells
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Foto

HotelletHotellet
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Foto: Normann Kunstforlag
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Foto: Normann Kunstforlag
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Foto: Normann Kunstforlag
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Foto: Normann Kunstforlag
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Levute Abramaviciene i kjent stil, også benevnt som «Turbo-Jenny».

Oldjomfru Erna Huse og Levute Abramaviciene.
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Liv og Tollef Myrvang Jensen poserer foran privatflyet sitt på Bjorli flyplass, sammen med Tov Westby og 
redaktøren. Tollef Myrvang Jensen er da forståelig nok flyentusiast. Han er fra Myrvangslekten og har hytte 

på Skjerdingen.

Viktige medhjelpere for å få 
Skjerdingen tilbake  til det 
gamle og gode matmessig. 
Samboer av Arild Larsen - Ulla-
Brit Lejergard – har også siste 
årene tråkket til på kjøkkenet 
og gjort en fantastisk jobb med 
nydelig mat. De er også nå 
medeiere i hotellet. Her er de to 
fotografert foran hennes flotte 
sted i Ludvika ved Skattløsberg. 
Foto: Marianne Draugsvoll
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Kjære Jægervenn! 

Det gyllende løv som danser forbi ruten leder atter våre tanker vekk fra byens mørke gater, 
dystre styrerom, stadig fluktuerende børskurser og ustoppelige telefonapparater...  

Tankene flyver avsted mot fjell og vidde, mot menneske og natur i ekte harmoni!  

Høyt der oppe i fjellet vet man at det finnes hvile og rekreasjon for både kropp og sjel.  

Riv Dem nu derfor for kort tid løs fra Æders krevende arbeide eller studiets voldsomme 
anstrengelser! Tenk ikke mere på problemers løsning, økonomisk tap og gevinst eller statens 
nådeløse konfiskering av de midler De måtte sitte igjen med etter Deres hæderlige 
streben...NEI! Kom nu heller med oss til fjellet og et oppbyggende seminarium hinsides alle 
slike dagligdagse problemer..  

Ved høyfjellets klare tinde vil De gjennomleve et forfriskelsens bad i den rene luft og kildens 
klare vand. De vil snart føle at livslysten igjen våkner og at kreftene kommer tilbake. 
Kreativiteten tiltar og jakt-begjæret når farlige høyder...  

Kom nu derfor og reis med!  

Slipp vekk fra den forgiftede byluft og dens ødeleggende liv. I fra by og land, fra barkrakk til 
fjellets høye tinde skal enhver deltaker motta de kultur og natur impulser som vil være med på 
å bringe en berusende frihetsfølelse... En hærlig og ukontrollert stemning hvor sinn og kropp 
faller tilbake til en befriende ubalanse. Man fjerner seg fra inngrodde dogmer og følger 
naturens egne lover og lyster...  

Lad oss derfor benytte våre hærligheter og nyde naturen i fulle drag...!  
   

Med dette føler jeg meg atter fristet til å sitere vår akademiske fjell-fader, Professor Friis, 
sitt svært radikale slagord:  

 "På sætervang under høyfjellstind  
  De atter bliver glad og munter i sinn!" 

Vel møtt til en kulturhelg De sent vil glemme!  
 

Ullerntoppen, August 2010 
  
 

Tov Westby  
Directionens formand 

AkadæmiskAkadæmisk Jægerseminar
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- Funnpunktavmerking  på Svalbard med Thor Westby og Mats Huset.
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- Funnpunktavmerking  på Svalbard med Thor Westby og Mats Huset.

Korrekt  proviant er viktig 
i polare strøk.....
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«Advanced human tool thrown Out Of Space and ground-
ed in the sphere of Kubrick’s fifth monolith. Symptoms of 
the universe predicting the end of human evolution phase 
#1.» Installation by Skotte & Westby Year 2001 -2005 AD

Out of space «Out Of Space» – eller «Mercury - Redstone raket styrt-
landet ved foden af sort monolit…» er en installasjon laget 
av Skotte og Westby. Den er plassert bak «Jægerstua» til 
Westby på Skjerdingen overfor hotellet. Monolitten er 
laget til ære for verdens beste film på vegne av Skjerdingen 
Filmklubb – nemlig filmen «2001 - A Space Odyssey» av 
Stanley Kubrick. Se mer om symbolikken i installasjonen 
med «verktøyene» foran monolitten m.m. på foreningens 
hjemmeside: www.kubrick2001.com og ikke minst – 
se filmen én gang til!
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Stiv overleppe: Raffer’n (t.h.) og Tov møttes for første gang da de var seks år. De har alltid hatt 
felles humor. Generelt overdrevet snobberi er en av tingene de har et ironisk forhold til. 
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Grammofonen: 
En del av åpningsseremonien på Akadæmisk Jæger-
seminar involverer spilling av 78-plater.   

Avdukning: En russisk KGB-oberst advokat Skotte (t.v) møtte 
på en businessreise til Svalbard har tatt turen til det norske høy-
fjellet for å avduke en gave til Akadæmisk Jægerforening. 

Skremselskudd: En fyr utkledd som Tordenskjold fyrte stadig av kanonen under «Jægerseminaret».
Øredøvende: Raffer’n blir utsatt for Tordenskjolds kanoner.     
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Det kanskje de færreste er klar over er at det har 
forgått betydelig med innovasjon i miljøet på 
Skjerdingen gjennom årene…

Før min tid der oppe vet jeg at Skipsreder Hen-
riksen hadde mange spennende samlinger med krea-
tive personligheter – men detaljene rundt dette kjen-
ner vi lite til i dag. Men tradisjonen med kreativitet 
på Skjerdingen er i alle fall godt ivaretatt av dagens 
ildsjeler og jeg skal her bare nevne noe få eksempler 
på hva som kan skje når kreative mennesker får 
sitte i fred og ro og «Bubble» på hotellet – som vi 
kaller det internt. Rakettsparker og andre «under-
holdnings innovasjoner» vet vi jo at Skjerdingen har 
fremvist tidligere i mangfold gjennom «Akadæmisk 
Jægerforening» – men faktisk har også en del tunge 
industrielle prosjekter blitt unnfanget i hotellets 
kreative atmosfære.

Mamut ASA
Om selve ideen oppstod på Skjerdingen skal være 
usagt, men i alle fall begynte utviklingen av det nå 
internasjonalt kjente softwaresystemet «Mamut» på 
Skjerdingen Høyfjellshotell!

Saken var den at Ole Oscar Johnsen og Tov 
Westby bodde i «Lillestu» på Storstusætra somme-
rene 1992 og 1993 og de startet da med program-
meringen av CRM programmet «Activator Pro» – 
som var forgjengeren til senere Guru Software og så 
børsnoterte Mamut – som ble oppkjøpt av VISMA i 
2011 og da igjen tatt av børs.

Faktisk satt Johnsen borte i ski-bua til hotellet og 
programmerte «natt og dag» - fordi der var det 
jo strøm tilgjengelig! – og Hotell Direktør John 
Johansen var medgjørlig mot sine stamkunder og 
lot de holde på der borte som de ville. Så starten på 
Mamut skjedde faktisk i ski-bua på Skjerdingen(!) 
I dag har selskapet økt fra de 3 ansatte den gan-
gen (Westby, Johnsen og Eilert Hanoa) – til i dag 
ca. 500 ansatte på verdensbasis og over 500 Mill. i 
omsetning. Selskapet ble i 2014 verdsatt til ca. 1.25 
Milliard Norske kroner av et Amerikansk Invester-
ingsfond som investerte i VISMA.  Så her kan man 
si det har kommet en «uvanlig stor verdiskapning» 
ut fra det som begynte som et tomanns prosjekt 
borte i «ski-bua» på Skjerdingen!

Asbjørn Skotte forteller:

Innovasjon på Skjerdingen

Dette var forgjengerne til Mamut»:

«Den ble utviklet i Ski-bua på Skjerdingen!»
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Russisk – Norsk Lakseoppdrettsavtale
Det var i flere år arbeidet med en avtale mel-
lom Landbrukshøyskolen i Ås – nå NMBU – og 
tilsvarende institutter i Russland om en gjensidig 
utvikling av landbasert fiskerioppdrett og dertil til-
hørende teknologi.

Dette initiativet ble ledet av Johnny Bunes og 
Reidar Vestby og de valgte å legge innspurten av 
forhandlingene til Skjerdingen – da de jo kjenner 
miljøet der oppe.

Resultatet var at de sommeren 2013 kom frem 
til en bilateral rammeavtale mellom Norge og Russ-
land – som endog ble signert med festlig seremoni 
nede i gildehallen «Fjøsheim».

Avtalen har vært meget suksessfull og de første 
tonn fisk er allerede levert. Avtalens omfang er 
langsiktig sett i milliardklassen og et gjennombrudd 
for et slikt Norsk-Russisk samarbeide. Avstedkom-
met under Skjerdingens «kreative atmosfære».

I forbindelse med den store Aqua messen i Trondheim, august 2013, var en gruppe fra Kaliningrad State 
Technical University (KSTU) på Skjerdingen og overnattet både på vei opp til Trondheim og på retur. Her 
ble det hele avsluttet med et fantastisk selskap sammen med «lokalbefolkningen». Det ble også under opp-
holdet utarbeidet og undertegnet en unik samarbeidsavtale mellom KSTU og det norske selskapet Aqua 
Contractor International (ACI) under oppholdet. Partene hadde samarbeidet siden 2008, men nå skulle 
dette utvides og selve klekkeriet og utviklingen av landbasert oppdrettsanlegg skulle foregå inne på uni-
versitetets eiendom. På bildet under er: Bakre rekke: Professor Sergey Shibaev, (KSTU), Tov Westby (vert), 
Jonny Bunæs (ACI), Elena Beznos, International Department, (KSTU), Chuprov Dmitriy Andreevich, Rus-
sian Salmon Factory, Første rekke: Knut Regenius Pettersen, Sidsel Ruud, Kristina Kulbovskaya (Student) 
og Professor Konstantin Tylik, (KSTU).
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«Stiftelsen Glopheim» – og initiativet til å beholde 
stedet i opprinnelig profil.

Ja – faktisk ble også ideen om bevaringen av 
Glopheim unnfanget på Skjerdingen! 
Historien var den at Tov Westby gjennom flere år 
hadde diskutert «Glopheim» med arvingen der – 
Erik Dellerud – på et årlig julebord hos Knut Huse 
på Losby Gods.

Westby og hans «Akadæmisk Jægerforening» 
hadde jo benyttet stedet i alle år og synes det var 
svært viktig å ta vare på dette unike interiøret som 
det var snakk om kanskje skulle fjernes etter at kaf-
een og bakeriet ble stengt. 

Konklusjonen var at Dellerud bestemte seg for å 
bygge om huset – dvs. fjerne kafeen med alt interiør 
av praktiske grunner. Men med stor imøtekommen-
het fra Dellerud sikret Westby seg eiendomsrettighe-
tene til interiøret så alt da kunne plukkes forsiktig 
ned og pakkes inn i en container for oppbevaring.  
Dermed ville interiøret i alle fall være reddet for 
fremtiden og «Glopheim» kunne kanskje gjenopp-
stå et annet sted senere – eller samme sted -  det 
var Westbys tanke. (Få - om ingen så jo den gangen 
noen «verdi» i Glopheim…).

Men heldigvis kom Westby på samme tidspunkt 
tilfeldig i snakk om dette med sin hyttenabo - kun-
stneren Morten M. – nettopp på en sen og kreativ 
aften i baren på Skjerdingen og da fikk historien en 
ny vending! Det viste seg nemlig at Morten M. også 
var blant de få som hadde sett verdien i det unike 
med Glopheim siden ungdommen – og han «tente 
således på alle plugger» - nå han hørte at det var 
planer om å bygge om Glopheim! 

Dette måtte stoppes for enhver pris!!
Ord ble til handling og i løpet av natten hadde 

Morten M. og Westby bestemt seg for noe så amb-

isiøst som at det var bedre å forsøke å kjøpe hele 
bygget (!) – og dermed unngå en ombygging og 
fjerning av det originale interiøret!  

Man laget så umiddelbart en «interim-gruppe» 
for kjøpet og Westby overførte straks sine ret-
tigheter til interiøret symbolsk og vederlagsfritt til 
«Handlingsgruppen for redning av Glopheim». 
Målet var jo bare å få reddet interiøret HVIS det 
skulle ombygges – men å la Glopheim bestå – orig-
inalt og der det hører til, ja det var jo selvsagt det 
man aller helst ønsket! 

Morten M. hadde nå virkelig «fått tenning» og 
med turbo fart etablerte han deretter «Stiftelsen 
Glopheim» sammen med Sverre Øverby, Anders 
Tryli og Trond Nordby.

Disse klarte så det kunststykke å samle inn 
nok penger til å få en finansiering på plass og fikk 
– etter en del krumspring hvor Trond Norby og 
Morten M. gjorde en uvurderlige stor innsats med 
Riksantikvaren – faktisk å få kjøpt Glopheim!!

De fikk da også bygget midlertidig vernet i 2001 
og i 2010 ble Glopheim permanent vernet av Rik-

Fra festlig lag under «Jægerseminar-fest» 
på Glopheim! Tidsriktig antrukket er fra 
venstre: Nina Coll, Kurt Rafn, Sidsel Ruud 
og Æresmedlem i «Akadæmisk Jægerforen-
ing» - Thor Westby.
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santikvaren og dermed reddet for evig tid. Den ble 
sågar tildelt «Olavsrosa» for noen år tilbake. 

Resten av historien om Glopheim og det frem-
ragende arbeid som er utført av Morten M., Sverre 
Øverby, Anders Tryli, Trond Nordby og Atle Loen 
med familier (og mange flere jeg ikke kjenner 
navnet på) – nå gjennom mange entusiastiske år – 
er godt kjent og «Glopheim» er faktisk i dag blitt 
til en av de største attraksjonene i Stor Elvdal kom-
mune – også ofte vist på TV og i riksmedia…

Men bakgrunnen for ideen oppstod altså igjen 
under det vi kaller «Frilynt og Kreativ Bubbling» i 
nettopp baren på Skjerdingen Hyggehotell!

Oppsummering
Dette var kort om noen ideer jeg kjenner konkret til 
og hvor jeg for så vidt var tilstede mens de oppstod 
på hotellet. Sannsynligvis finnes det mange flere og 
jeg har hørt om relativt mange gjennom årene, men 
har ikke detaljene.

Men en innovasjon som særlig skal nevnes avslut-
ningsvis og som er behørig omtalt i et annet kapittel 
her i boken er forstvirksomheten til ÅS Landbruk-
shøyskole siden tidlig på 1900 tallet og de banebry-
tende gjennombrudd innen moderne skogbruk Pro-
fessor Mork der stod for. 

Dette er også en viktig og internasjonalt 
betydelig innovasjon som har oppstått her i lokalm-
iljøet rundt Skjerdingen.

Selv jobber jeg nå aktivt med Tov Westby 
omkring et prosjekt for kommersialisering av 
bølgekraft og siden jeg bor på Sunnmøre bruker vi 
Skjerdingen som møtepunkt og som kreativ tank-
esmie og prosjektsenter. 

Endog har den beste iden for vår løsning – som 
er blitt nominert til DnB’s Innovasjonspris - faktisk 
blitt unnfanget nettopp der oppe på Høyfjellet – i 
hotellets svømmebasseng(!)
Så man kan trygt si at innovasjonen på Skjerdingen 
– den bare fortsetter!



285

Anders Fosvold, som i et halvt hundreår var lærer på 
Atna, var en meget gransker av gamle dokumenter. 
Støtt og stadig var han i arkivene i Norge og 
Danmark, lette og fant. En del av det han skrev ned 
er samlet i bygdeboka for Stor-Elvdal, men meget 
– svært meget – er ikke trykt. Heldigvis er hans 

Merkeår i Østerdalen

dokumentsamling tatt vare på, og en finner mye av 
interesse her.  

På en av sine turer fant Fosvold bl. a. denne 
nedtegnelse om viktige år. Både storhendinger ute 
i verden og i Østerdalen er omskrevet. På en slik 
fortegnelse står det:

1583 gik den store pest og døde 9000 i København og udi Helsingør 1200.
1584 blev bibeliand sadt paa Island.
1630 gik pesten udi Christiania.
1664 lod sig en stor forferdelig chomet se.
1764 var misvekst og dyrtid.
1675 var der stor vekst udi Glommen elv.
1680 gik den store chomet med det lange ris.
1683 var storisgangen og var 4 som mistet al sin sau paa Westgaard, og var den saa stor at hun bortfløtte 
kornet i staburene, og en del folk maate ta ut igjennem vinduene som hendte sig den 28. april. 
1693 blev høyungerne skrevne.
1694 døde statholderen.
1697 kostede en tønde rug og byg 4 rdl. og en tønde havre 2 rdl.
1698 reiste Gyldenløve her igjennem Østerdalen.
1711 gik den ulykkelige ildebrand over Westgaard.
1716 indfaldt den svenske konge Carl den 12. udi egen høie person med sin helle arme ind udi Norge 
hvilket han og blev paa mange steder avslagen.
1718 indkom igjen den svenske kong Carl den 12te med 2 armeer til Norge. Den ene indfaldt i Trundhiems 
len, det andet ved Fredrikhald, og den 11. desember blev den svenske konge Charl I Hiel skudt paa 
Fredrikshald i sin egen Aprosse.
1719 nytaars morgen blev svensken avslagen udi Tyldalen anex. I Januvari maane i Jelfrøs den svenske 
arme som laa i Trundhiem paa deres hiemreiste imellom Hiemtteland og Norge paa Fieldet.
1728 – i oktober gik den ulykkelige ildebrand udi vor kongelige residensstad i Kiøbenhavn som blev af den 
heftige ild forstyrret udi grund. 6 kirke, hospitale, Raadhuset, Prophesorgaarden, Akademiet, 6 trykkerier, 
61 gaarder og over alt 1700 huser.
1722 var vandflom som naade saa nær Storfloden.
1724 var atter vandflom.
1726 var og fandflom.
1741 var dyrtid og kostet en tønde korn 4 rdl.
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Mats  Hu s e t
I dun n   W e s t by
Thor  W e s t by
Ran d i   Berg
J en s  E r ik  W en g e r
T e r j e  S ø rgu l en
Bi l l  Gu l l i v e r
a j ou r  p r .  4 .  augu s t   2014

>

>

Æresmed l emmer  i 
Akademi sk  Jæger f o r en ing

E ta b l e r t  1983
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Kilder
Personlige meddelelser fra medforfatterne og fortellerne

Kåre Huse sitt rikholdeige private arkiv

Hallvar Huset: Imsdalens historie

Kari Desserud og Tore Myrvang : 

Myrvangslekta fra Lonåsen, Tynset

Anders Forsvold: Bygdebok for Stor-Elvdal

Hans S Hanssen: Sagn og Saga

NISK : Norsk Institutt for skogforskning 

– Skogbrukets Kursinstitutt, Biri

En særskilt takk til de hyggelige & behjelpelige bibliotekarene 
i Stortingets arkiv/bibliotek

Likeså til fotograf Nils-Petter «Nippern» Aaland

Brosjyrer og skisser m.v. fra Hirkjølen er gjengitt med løyve fra 
NISK; Norsk Institutt for Skogforskning, Skogbrukets kursinstitutt, 
Biri.
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Etterord

Det å arbeide med boken om Skjerdingen har vært en stor glede gjen-
nom lang tid. Boken har liksom blitt til underveis, og jeg har jo samlet 
en god del både stoff og kunnskap underveis i alle disse årene.

Ideen om å invitere medforfattere til å komme med sine egne bidrag 
har vært en suksess.

Så mange takk til alle bidragsytere !

Takk for at De leste boken !

SkotteBu, Sunnmøre/Skjerdingfjell
5. september 2014

Asbjørn Skotte



Foto: Normanns Kunstforlag


