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velkommen til Lønset
I mai 2008 ble det tatt et initiativ til opprettelsen av ”Lønset Horisontløftarlag”. Dette er forankret i 
Lønset Grunneierlag, som derved også er direkte ansvarlig for denne bokutgivelsen. Horisontløftar-
laget sin oppgave er å se nærmere på de uutnyttede muligheter og potensiale som ligger på Lønset – 
en ser jo ofte ikke skogen for bare trær.

Prosessen i horisontløftarlaget har så langt ført til flere konkrete tiltak: 
	 •	 Utvikling	av	egen	sentrumsplan	for	Lønset	
	 •	 Forslag	til	adkomst	mellom	Lønset	øst	og	vest	med	tverrforbindelse	over	Vindøla
	 •	 Stedsnavnskartlegging	av	navn	på	slåttenger,	jordstykker,	stier	osv	som	er	på	full	fart	ut	av		 	
  dagligbruk 
	 •	 Valg	av	”Fritt	liv”	som	profil	for	videre	utvikling	av	Lønset		
	 •	 Utgivelse	av	praktbok
Alle tiltakene må sees i sammenheng, der målet er å øke selvfølelsen for egen bygd, spre positiv 
informasjon om Lønset og igangsette tiltak som gjør Lønset til en enda bedre bygd å bo i for fast-
boende og hyttefolk.

Praktboken er utarbeidet av Odd Gunnar Jære Hoel og Jon Aalbu, med assistanse av Elin Storli og 
Haldor Strand.  Vi vil takke alle som velvillig har stilt bilder til disposisjon til boken og til dem som 
på annet vis har bidratt.  Vi vil samtidig beklage om noen føler seg uteglemt.

Det er vårt ønske at boken skal gi litt informasjon om hva Lønset har vært, men mest om hva Lønset 
er og hva grenda og beboerne har å by på.  Noen av de største håndverkerne i Oppdalsbøgda 
kommer fra Lønset, her har store idrettsmenn vokst opp, her er de beste brattskikjørings- og 
klatremulighetene i Oppdal, gode fiskevatn, levende landbruk, botanisk rikt og spesielt kulturland-
skap. Et trivelig nærmiljø med nærbutikk, barnehage, skole, kirke, eldreboliger og et bosted med 
aktivt foreningsliv.
Bruk gjerne boka som oppslagsverk eller turguide for opplevelser i en av de rikeste delene av 
Oppdalsbøgda.  

Lønset – gjør Oppdal bedre.
God lesing!

Jon Aalbu
Lønset Horisontløftarlag
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Lønset er namnet på den vestligste delen av Oppdal. Namnet er som vi ser sammensatt av to stavelser: 
Løn og set. Den siste delen, -set, går tilbake til før vikingetid. Da ble det skrevet -setr, og betydnin-
gen er ”bosted”. Første delen, Løn-, kommer av mannsnamnet Lodin. I følge Aasens namnebok skal 
det ha vært i bruk i trønderske bygder, og da i forma Lønn (Lø`n). Da skulle altså betydningen være 
en mann med namn Lø`n som bor på Lønset?

lønset

Friminutt ved Lønset skole (2). Både små og store har glede av det.
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Oppdal kommune har et areal på nesten 
2300kvadratkilometer. Av dette utgjør Lønset 
sokn i ca. 370kvkm. Sagt på en annen måte 
omfatter Lønset mellom en sjettepart og en 
sjuendepart av arealet innen Oppdals grenser. 
Det bor nesten 300 mennesker på Lønset.
Grensa mellom Lønset sokn og den øvrige 
Oppdal kommune går mellom gardene Skruen/
Lete og Furunes på nordsida av Driva, og mell-
om gardene Myren/Bjørkeng og Nilsplassen på 
sørsida av elva.

 Tre dalfører
Lønset sokn består grovt sett av tre dalfører. Det 
ene er hoveddalføret der Driva finner sin vei til 
Sunndalen. Det andre er  Storlidalen, en dal på 
drygt to mil i retning nordvest fra sentrum på 
Lønset. Og det tredje er  seterdalen Dindalen på 
sørsida av dalen på ca. 900 meters høgde over 
havet. Mellom og rundt disse dalføra finner vi 
fjellområder rike på beiter, og med muligheter 
for rekreasjon i form av jakt, fiske og turgåing.

Lønset sentrum i år 1900 med butikk og meieri i samme bygg t.v., så Æver-Brustuggu, mens mølla er nesten skjult bak stall/
lagerbygg. Grøseth åpna butikken i 1899. Den brant ned i 1947. Det var også poståpneri i samme huset.

Sentrum på Lønset i dag (1) med butikk t.v., Øver Brustuggu t.h.
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Lars Vasli foreviga oppstasa skolebarn sammen 
med sin lærerinne under 17.mai-feiringa på 
Bårdsgarden i 1919. 1.rekke  fra v.: Gudrun 
Storli Myhre og Margrethe Storli Furu. 2.rekke 
fra v.: Helga Storli Hoås og Karen Storli 
Sæther. 3.rekke fra v.: Minne Storli Haugan 
og Inga Storli. Bakover i rekka t.h. står lære-
rinne Johanne Gjønnes, Henrik Vasli, Einar 
Storli og Sigvart Storli. Så er det fem mindre 
gutter som vi er usikre på hvem er hvem. Men 
det kan velges blant følgende seks namn: Erling, 
Inge og Hans Haugen og Johan, Sverre og 
Reidar Storli.
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Verneområder
En del av disse fjellområda har status som ver-
neområder. Faktisk er det fem slike områder 
som omfatter Lønset sokn i større eller mindre 
grad! De fem er: Småvollan naturreservat (edel-
lauvskog), Nordre Snøfjelltjørn naturreservat, 
Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, 
Trollheimen landskapsvernområde og Dovre-
fjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

”Klarer seg sjøl”
På mange måter kan Lønset sokn betraktes som 
en ”stat i staten”. Noen eksempler på det er at  
Lønset i lang tid har vært egen menighet, soknet 
er ikke deltakere/medeiere i Oppdal Bygde-
almenning, utmark og fjell er i privat eie, soknet 
har eget bondelag og eget grunneierlag. Skole 
og butikk er med og opprettholder funksjonene 
som skal til for at en del av ei bygd skal fungere.

Landskap
Dindalen er et sameie bestående av 13 grun-
neiere/setereiere. Arealet er ca. 70kvkm. Det er 
usikkert når den første setringa tok til i dalen, 
men i matrikuleringsprotokollen for Ørched-
als Fogderi fra 1723 er nevnt ”een liden Setter i 
Fieldet” tilhørende Olle Ratte, Hans Nederhoel 
og Evend Nederhoel. Disse setrene ligger dagen 
i dag fremst i Dindalen.
Gjennom åra er det høsta store mengder fòr-
enheter i Dindalen. Dyr på beite om sommeren 
er det som monner mest. Men det er heller ikke 
små mengder høy som ble høsta på vanger og i 
enger og kjørt heim på vinterstid. Endringer i 
gardsdrifta, m.a. ved overgang til kulturbeite og 
tyngre kuraser, førte til at de fleste setrene ble 
lagt ned utover 50- og 60-tallet. I dag er Uvs-
setra den eneste setra i drift.

Oppslutninga om 17.mai er alltid god på Lønset. Kretsens innbyggere er glade for å ha en skole å samles ved. Oppdal Juniorkorps 
er trofaste deltakere slike dager.
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Odd Inge Sliper er eier og driver av Joker-butikken på Lønset. 
Odd Inge har også tatt over drifta av butikken på Gjøra.

Området ved butikken til Odd Inge utgjør et naturlig 
samlingspunkt for lønsetbyggene (1).
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Veggasetra ligger ensomt til i forhold til de andre 
setrene i Dindalen ute ved Storvatnet (Veg-
gavatnet). I tidligere tider bodde det folk hele 
året der ute. Veggavatnet består av flere (nesten) 
adskilte vann. Det gjør at vatnet har ei spesiell 
utforming med sine bakvatn som blir danna av 
lange, smale rullesteinsåser (eskerer).
I 1932 satte Hjalmar Olsen opp ei slåttebu 
fra ei engslette opp for Vetlstølen som første 
byggetrinn på det som skulle bli Dindalshytta. 
Etter hvert ble det bygd til nye bygg slik at hytta 
ved Hjalmars bortgang i 1961 hadde sengplass 
til 12-16 overnattingsgjester. Dindalshytta ble 
overtatt av Trondhjems Turistforening som tes-
tamentarisk gave da Hjalmar gikk bort.

Vindalsgardene
På Lønset er gardene Bø, Hoel og Strand de 
eldste, fra ca. 400 e.Kr. Rundt starten på eldre 
jernalder, ca. 500 e.Kr, ble Vindal tatt opp som 
egen gard. I dag ligger de tre Vindalsgardene i 
klynge ved inngangen til Storlidalen, i det noen 
kaller Storlidalsglupen. På mange måter  minn-
er plasseringa av Vindalsgardene om gardsbruk 
i Alpene: Husa ligger i klynge, mens jordveien 
ligger utenom. Altså en norsk alpelandsby.
Det er ulike tolkninger av namnet Vindal. Einar 

Haugen mener namnet kommer av elvenamnet, 
Vindøla. Elva som vinder seg, snor seg gjennom 
landskapet. Forstavinga Vin betyr beite, hallende 
(skrånende) engslette eller gard. Da kan namnet 
også bety dalen med de hallende engslettene.

Veier før og nå
”…. Og få-sta`n ha vel elv låggå måkån te djup dal au. Men 
så ha hell itt jutulann glømt-å se her: landlaup og snøskru` 
sende dem neover li-inn kvart bidele år; og defør æ dè mesta 
itt framkjømt hell miljom Oppdala og Sønndala, korkje vinter 
enn såmår.”
Dette sitatet er henta fra Inge Krokanns bok I 
Dovresno, der han forteller sagnet om hvordan 
Oppdal`n ble til.
Sitatet sier mye om tilstanden for ferdsel i 
tidligere tider mellom naboene i vest. De gamle 
ferdselsårene gikk lenger oppe i lia enn dagens 
R70. Vi har både stier og veier fra Vollan, opp til 
Kleivgardene og videre oppover Oppdalsbygda. 
Mye tyder på at Kløvstien kryssa dagens R70 et 
stykke opp for garden Gråora. En vei med namn 
Kløvstien, tyder ellers  på at her passa det best 
for farende på to bein med hjelp av kløvhest til 
frakting av varer. Gammelveien fra Vollan gikk 
noe lenger oppe i lia. Denne veien er skikkelig 
storkupert! Her drog hestene lass på vogn eller 

Storlidalsveien har i alle år vært en ut-
fordring å holde fin, spesielt i vårløsinga  
Endelig! 23.august 2007 starta asfalt-
legging på en opprusta Storlidalsveg.
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Trasige snøforhold på vegen frammafor Stenboeng vinteren 1956. Ikke en gang en ny Mercedes brøytebil fikk opp veien. Nei, 
måking med spader og handmakt var eneste rådet. Fra v. oppå fonna: Fredrik Storli, Kåre Haugen, Ingebrigt Storli og John Storli. 
På lasteplanet: Harald og Martin Jære. Fremst t.v.: Hilmar og Henrik Vasli.
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slede. En tur etter denne veien viser oss at her 
var det ikke helt lett å være trekkdyr! 
Vi vet at under det store snøskredet i Kleivgard-
ene 12. februar 1868 var det mange veiearbeid-
ere og deres familiemedlemmer blant de 32 som 
mista livet. Ingebrigt G. Forseth fra Øksendalen 
overtok som nyutdanna lærer hausten 1869 
stillinga i Fjeldgardene krets som også omfatta 
Gjøra. Den 5. desember 1869 foretok han 
sammen med Even Liagjeld ”en Tur opover 
den nye Veilinje næsten ligetil Gaarden Steker i 
Opdal. Denne Veilinje er i Sandhed et storartet 
Arbeide, da den paa mange Steder er udmineret 
i den steile Fjeldvæg.” Dette er et utdag av dag-
boka som Forseth skrev den første vinteren som 
lærer i Fjeldgardene.
R70 har forøvrig hatt skiftende riksveinummer 
opp gjennom åra. 

Mens bilen går på fossilt drivstoff, holdt det 
med vann og høy for tidligere tiders trekkraft, 
hesten. Særlig sommers tid var behovet for vann 
stort. Utenom Vindøla og Svorunda er det ikke 
mye rennende vann på Lønset i den tørre årstid. 
Derfor var det kjærkomment for hesten når den 
kom ned til hestbrya ved Helvetesdalen. Det er 
en uthula stor stein der det var lagt ei tro for 
vanntilførsel fra ei eller anna kilde.. Der i den 
store svingen like før Detlia fikk trekkdyra slukke 
tørsten. Hestbrya står der dagen i dag. Det er 
også ei liknende ved R70 ved Munkvollan.

En viktig jobb i distrikts-Norge er skolebarnkjøring. Logistikken må stemme. Det gjør den her når bussen fra Auna overlater 
elevene til minibussen som trafikkerer Storlidalen.
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I Gråura møtes både to kommuner og to fylker.

Gammelbrua over Vindøla på Lønset med nytt rekkverk laga av Frank Smed
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Gardene ”uta Hauainn”: Tilset, Bekken og 
Holberget ligger ikke akkurat der det er størst 
trafikk! De tre gardene er anlagt etter sine 
naboer i øst: Jamtseter og Utheim. Tilset er 
eldst, men uvisst når den ble anlagt. Bekken er 
anlagt på 1500-tallet og Holberget på 1600-tall-
et. Veiforbindelsen har vært av ymse standard. 
I de første tider helt fram til slutten av 1800-
tallet gikk veien over Hauainn. Da fant oppsit-
terne på de tre bruka ut at de måtte skaffe seg 
benvei til butikk, post m.m. Tilset hadde for-
resten forpliktelser på riksveien til Sunndalen i 
form av vedlikehold og  brøyting. Det ble bygd 

vei fra like vest for der Lønset sentrum er i dag, 
ned bakkene til Driva, Ny-brua ble bygd og veien 
ble fullført opp bakkene til Tilset. Nå er det bil-
vei helt uti Holberget. Den ble ferdig i 1988.
Da det ble bygd bilvei over Hauainn fram til 
Bekken, ble benveien stadig mindre brukt.  
Ny-brua ble etter hvert i dårlig stand, og den 
ble revet en gang på 1970-tallet. 
I dag finner du ei ny Ny-bru over Driva på 
samme sted som den gamle! Den ble bygd på 
storstilt dugnad, og ble ferdig i 2003.

Kretsens folk finner gjerne veien til skolen. Her nytes kaffe m.m. i hallen i forbindelse med et arrangement skolen har som kalles 
skolekafè.
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Ola Storli er tredje generasjon fra Utisto Storli som er landpostbud. Hans bestefar, Ole, fikk stilling som landpostbud i Storlidalen 
i 1903, Olas far, Johan, tok over ansvaret i 1940 og Ola begynte ombæring av post i 1974. I disse dryge 100 åra har måten 
å komme fram på endra seg mye. I 1903 var det nok å bruke føttene om sommeren og skia om vinteren. Johan Post brukte både 
sykkel, ski og etter hvert motorsykkel. En periode ble postombæringa utført med snøbil! Ola har hatt sitt virke i bilens tidsalder. 
Det har så ført til at ruta som skulle betjenes er blitt utvida i stor mon.
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seterliv

I tidlegare tider var setring nokre månader for sumaren heilt avgjerande for svært mange gardbruk-
arar. Dei fleste gardsbruka hadde ikkje nok utmarksbeite heime på garden til å kunne ha buskapen i 
bygda heile sumaren. Både dyrkamark og slåtteng måtte haustast for at krøttera skulle koma nokon-
lunde heilskinna gjennom den lange vinteren. 
Trua var elles sterk på at eit opphald på fjellbeite var medisin for dyra, og seterjentene tok nok heller 
ikkje skade av å vera litt utanom den daglege tralten nokre veker!

Veggasetra  ved Storvatnet i Dindalen.
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Dindalen er den store seterdalen i denne delen 
av Oppdal. No er det 13 setre i dalen. Dei fleste 
var i drift til fram på 50- og 60-talet.  Nedskriv-
aren av desse linene var setergut på Hoelsetra i 
åra 1944-1952. Det var eit herleg liv for ein liten 
kar som etterkvart vart såpass stor at det følgde 
plikter med opphaldet i form av mjølking, 
separering, vasking, kinning, vassbering, følging 
av kyr på beite i periodar dei gjekk ”utamed” og 
henting av kyr når det var nødvendig. Likevel er 
det fisking, bading, molteplukking, samkvem 
med andre setergutar- og jenter, seterjentlag og 
daglege turar på Dindalshytta til Hjalmar  som 
sit fremst i minnet!
 Alle setrene i Dindalen har oppdyrka vangar. 
I tidlegare tider vart alle vangane hausta. Høyet 
vart lagra i høyløer til det lei fram på vinteren da 
høykøyringa ned til dalen tok til. Det var mange 
fòreiningar å henta i seterdalen. Verdfullt fòr 
var det òg halde for å vera.
 I åra etter krigen hadde vi ein kontrollassist-
ent på Lønset som heitte Ane Bogevoll. Ho var 
meldaling, og var levande interessert i dyrestell. 
Men Ane var berre så måteleg glad for setringa. 
Konkurransen mellom kontrollassistentane i 
bygda om kven som hadde det beste resultatet i 
laget sitt var sterk!  Setringa meinte Ane førte til 

dårlegare yting hjå kyrne. I staden for å gå roleg 
og beita heime, traska kyrne store avstander for 
dagen i Dindalen på leiting etter mat. 
 Ane Bogevoll var difor ikkje det minste lei seg 
når det etter kvart vart rydda og gjødsla kultur-
beite heime på gardane slik at setra ikkje trong 
nyttast lenger. Nye og tyngre kurasar er og ein 
årsak til at setringa avtok. Kyr av NRF-rasen er 
ikkje konstruert for å gå ein dagleg runde rundt 
Pershøa i Dindalen slik som kyr av rasen Sidet 
Trønder- og Rørosfe gjorde.
Om dei fleste setrene i Dindalen slutta med 
tradisjonell drift etter kvart, har det likevel vore 
tilnærma samanhengande setring i dalen. I 2010 
er Uvssetra med Elisabeth og Hans Ole Uv som 
eigarar, i full drift. Rett nok har mjølkemaskin 
og motor på kinna teke over mykje handarbeid, 
men produktet er det same som før. Dei har 
åpna setra si for turfolk der det er høve til å 
kjøpa og nyta tradisjonell seterkost. Og mange 
nyttar høvet. Uvssetra i Dindalen er open frå 
St.Hans og ei veke utpå august kvar sumar. I 
løpet av denne halvannan månaden, besøker eit 
par tusen stykke setra. 

Oppigardssetra med beitande kyr i vakre omgivnader. 
Okla eller Snydda  bak t.v. Buslettkammen bak i midten.
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Andre setre
 I Kleivgardane har mest alle gardane setre, 
men ingen av dei er i drift i dag. Frå Detli og 
vest til Liabøberget ligg setrene i liene ovafor 
bruka. Her som elles var det viktig å få tilgang 
til anna beite enn den knappe dyrkamarka dei 
hadde heime.
 I Storlidalen finn vi setre i full drift også i 
dag, om ikkje i tradisjonell tyding. Her er det 
bilveg gjennom dalen, og da kjem tankbilen og 
hentar mjølka fleire gonger for veka. Men be-
hovet for beite gjer at både Oppigard og Negard 
i Vindal og i Løkkjån ser seg tent med nokre 
månader setring for sumaren. Også på desse 
setrene blir det hausta gras og køyrt heim og lagt 
i silo eller pakka inn som rundballar.

Den tredje Vindalsgarden, Utigard, har to 
setre, men ingen av dei er i bruk ettersom 
garden no blir driven av andre. Gravunds-
setra var i full drift fram til 1973. Ho ligg eit 
stykke utafor Vindalsgardane, under Sethøa. 
Øver-Lønset hadde seter ved garden Haugen. 
På sørsida av Ångardsvatnet ligg det to setre, 
Sandøya, med Ångarden som eigar, og Bårds-
gardssetra. Den siste var i aktiv bruk berre 
nokre få år først på 1900-talet.
Berre ein av gardane i Storlia hadde setereige-
dom. Det er Bortistu, og garden hadde faktisk 
to setre som låg i Vassenden. No er dei ått av 
Håkkårsløkkja og Dærresekra.
Men Negard Storli bygsla bort seterhamn-
ing til sunndalingar for om lag 100 år sidan. 
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Romfosetra ligg ved anleggsvegen mellom Storli 
og Tovatna, medan Åkersetra ligg på vestsida 
av fremre Tovatnet der ein kan ta turen opp 
på Slangelifjellet. Seterhamninga på Åkersetra 
vart bygsla av gardane Åker, Ottem og Snøva. 
Buskapen vart driven opp den bratte Ottdalen 
til seters ved Tovatna. Ved Musgjerd i Sunndalen 
kan du sjå det tørre løpet etter Otta på nordsida 
av dalen. Ingen enkel veg for korkje dei med to 
eller fire føter akkurat! Og desse bakkane var det 
som gjorde at sunndalingane gav opp seterdrifta 
ved Tovatna.

Kjelder
Grete Høgset: Gards- og slektshistorie for 
Oppdal, bind 1, Lønset og Storlidalen
Storlidalen: En reise i natur og tid
Rolf Nerhoel: Dindal sameie

Todalingen Eirik Husby var ”seterjente” på Hoelsetra sumaren 
1939. Her er det utstyret til separatoren som blir vaska og 
hengt opp til lufting.

Ustigardssetra på Nerhoel er ei av 13 setre du finn i Dindalen.
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Seterjentelag på Hoelsetra i 1943. Sitjande fremst frå v.: Halldis Nerhoel, Hilda Horvli Loe, Klara Nerhoel Skruen, 
Elise Jamtseter Bruseth og Marit Øien Horvli. Sitjande ved veggen frå v.: Helga Dørum Hoel, Olava Ishoel, Marit Ishoel Uv, 
Gina Rathe Løseth og Anna Ishoel. Seterjentelaga gjekk på omgang, og var ein viktig del av det sosiale liv i seterdalen.

Buskapen på Hoelsetra i Dindalen med ”seterjenta” Trond Berget frå Tustna i midten. Biletet er teke ein gong før 1925. Det året 
vart det gamle fjøset  flytta lenger opp og fram. Vi legg merke til at fjøset er i to etasjar. Høyet vart lagra på kjellen for heimkøyring 
om vinteren. Enno står det att tre seterfjøs i to etasjar i Dindalen.
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Dei fleste av dei mange husa på setrene i Dindalen blir tekne godt vare på. Her blir det nytt tak på høyløa på Bøasetra.

Neste side: Mjølkerommet på Oppigardssetra i Storlidalen inneheld det same som heime på garden: Mjølketank og røyrmjølke-
anlegg. Bonden sjølv, Ola O. Vindal, i bakgrunnen.
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jordbruk og skogbruk

Det finnes i dag om lag 90-100 gardsbruk på Lønset, når en rekner alt både smått og stort.  For 
drygt 100 siden var alle disse bruka boplasser der det var allsidig drift med ku, sau, geit, gris og høns. 
De større bruka hadde også råd til å ha både en og flere hester. Den tida bodde det ca. 700 personer 
i Lønset sokn, og de aller fleste livnærte seg på en gard, men noen måtte ta seg arbeid i tillegg for å 
livberge seg sånn noenlunde. Det var mange plasser og småbruk, og tilværelsen var langt fra luksuriøs 
på slike steder! Og oftest var familiene store.



Fritt liv på Lønset     29

Kyr på beite ved Dalsvatnet.

Siloslåtten er i gang hos Morten Jære 
på Stenboeng.

Storstuggu Ishol med Nerhoelgardene og 
Hoel på andre sida av Driva.

Gardbrukerne i Bårdsgarden satser 
friskt på framtida. Sommeren 2010 
var det tid for nybygging/utvidelse av 
driftsbygninga.
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Endringene fram til i dag har vært store. Bare 
ca. 30 bruk er det vi i dag kan kalles bruk i 
aktiv drift, i vårt område betyr det drift med 
husdyr. Der det før var allsidig drift, er det i 
dag nesten bare drift med ett husdyrslag, enten 
ku eller sau. Denne spesialiseringa fant sted i 
1970-80åra. Det var i disse åra sentrale poli-
tikere fant ut at de skulle gi norsk landbruk ei 
hjelpende hånd. Hitraaksjonen først på 70-
tallet satte fokus på lønnsomheten i jordbruket, 
og Stortinget vedtok et økonomisk løft for 
næringa. 
Også fjellbygdjordbruket nøt godt av sats-
inga. Svært mange bruk på Lønset fikk bygd 
nye driftsbygninger, eller de ble restaurert/
påbygd. Jord ble dyrka, og tatt i bruk til gras-
produksjon. Dermed var grunnlaget lagt for 
økt produksjon på den enkelte gard. Det var 
nødvendig for å holde tritt med kostnadene ved 
investeringene. De fleste fikk bedre økonomi, 
og optimismen rådde, lenge. 

Skogsdrift
I perioder var det stor skogsdrift på Lønset. En 
topp i så måte var det avgjort i åra under og like 
etter 1.verdenskrigen da Dovrebanen ble bygd. 
Store mengder tømmer til sviller (slipert) ble 
tatt ut av bl.a. Blokhusskogen. 
Bøndene på Lønset gikk sammen om sagbruk, 
den såkalla ”Bondsaga”. Der ble det opp gjen-
nom åra skåret store mengder både til egne byg-
ningsmaterialer og til jernbanesviller. Men flere 
drev sagbruk for egen regning, bl.a. Rolf Narve 
Liabø, Henry Ishoel o.fl. I Holberget har Sivert 
Liabø et sagbruk der det blir skåret materialer 
nokså jamt dagen i dag.
Ellers kan det nok sies at gardsskogene på Lønset 
ofte har blitt sett på ei sparebøsse av sine eiere. 
Skogen skulle ikke drives uten at det var absolutt 
nødvendig for å skaffe ekstra inntekt til gards-
bruket som helhet! Men i slik sammenheng er 
nok ikke lønsetbyggene mye ulik sine kolleger 
rundt om i landet?
Tor Bøe og Erik R. Nerhoel er blant dem som 
holder strømlinjene til Oppdal E-verk ryddige 
til en hver tid.

Sauene til Unni og Odd Roald Uv på vei til sommerbeite i Dindalen.
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Slåttonn i Jamtsetra ca. år 1923-24. Gårdbrukeren, Ola Jamtseter, sitter på slåmaskina. Barna er fra v.: John, Håkon, Elise og 
Marie. Bak fra v.: Kårmann John, Kristine Solskjær (onnejente fra Nordmøre), Jørgine og kårkone Marit.

Oppigard Vindal har høg mekaniseringsgrad i siloslåtten. Det må også til når en har store arealer å høste og kvaliteten på fòret blir 
best når siloene fylles fort.
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Optimismen etter opptrappinga på 70-tallet 
holdt seg lenge i lønsetjordbruket. Og takk og 
pris, mange beholder optimismen nå også, og 
satser på ei framtid i matproduksjon. Når en ser 
på utviklinga i verden for øvrig når det gjelder 
tilgang på mat, mener skribenten av disse linjene 
at det er et lurt og godt valg! Tendensen er nokså 
klar her vest i Oppdal også: Det er de bruka med 
minst areal og ressurser som først legger inn 
årene. 

Spennende framtid!
Mjølkeproduksjon er basisen i landbruket, men 
også den mest arbeidskrevende. Så langt har 
tallet på mjølkebruk holdt seg noenlunde stabilt 
innen Lønset sokn. Det blir uhyre spenn-  
ende å følge med utviklinga når det gjelder ku 
og lønnsomhet. Skal Lønset ha mulighet til å 
opprettholde, og helst øke, befolkningen, er vi 
avhengig av et blomstrende jordbruk.

Redskapsparken på en vanlig lønsetgard har 
gjennomgått ei enorm utvikling de siste tiåra. 
Etter krigen fikk vi mjølkemaskin og trak-
tor som de store framskritta. Forhøsteren kom 
på 60-tallet og revolusjonerte grashøstinga. 
Kornproduksjonen og hesten forsvant. Senere 
har det kommet mange oppfinnelser som letter 
hverdagen på en gard. Et aber med alle tekniske 
hjelpemidler er at menneska ikke trengs til å 
utføre arbeidet.

Kilde:
Grete Høgset: Gards- og slektshistorie for 
Lønset og Storlidalen

Høy som tørker på hesjer er det sjelden å se i dag, men i Marcon satt de nye driverne på Tørset opp noen sommeren 2010.
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Storligrenda (19) med utsyn framover Storlidalen.Begge bildene er tatt fra samma sted - det nederste i 2010.
Fem av de seks gardene i Storligrenda sett vestfra. Negard er utenfor bildet t.h. Vi ser fra høyre Utistu, Bortistu, Jelhaugen, Ekra og 
Ustigard.
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Garden Ner-Lømset. Bildene tatt samme sted i 1939 (av Arnt Lønset) og i 2010.
Eiere er Mette og Harald Lønset.
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På Lønset var det mange revfarmer i åra før og etter andre 
verdenskrig. Peder Strand var en av dem som  hadde rev. Også 
i dag er det flere lønsetbygger som driver med rev. Det ble bygget 
flere farmer på 80- og 90-tallet. I dag er farmene lokalisert 
på Revmo nord for Oppdal sentrum.

Nord for Storlia har det vært satt opp gjerde for samling av 
tamrein. Nå blir ikke området brukt lenger. Da ble det 
nødvendig med opprydding. Olav Helgemo og Jan Storli var 
med på det arbeidet.
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bakeri før og nå
Det daglige brødet, i bokstavelig forstand, har blitt framskaffa på ulike måter. Går vi noen genera-
sjoner tilbake i tid, var nok mesteparten av brød produsert heime i en vedfyrt komfyr. Men bakere og 
bakeri fantes. I alle fall på Lønset.
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Mye tyder på at Halvor August Sivertsen 
Gravaune var den første som drev bakeri på 
Lønset. Han var fra Gravundsmoen, og levde 
fra 1854 til 1928. Halvor drev trolig bakeri før 
århundreskiftet 1800/1900. Da i ei lita stue øst 
for der vegen til Storli tar av i Lønset sentrum. 
Eiendommen het den gang som nå Elvelund. 
Men for drygt 100 år siden bygde bakeren ei 
stor bygning på samme stedet. Der drev Halvor 
Gravaune både gjestgiveri, bakeri og kafè. 
Omtrent samtidig med nybygget sto ferdig, 
begynte Ferdinand Horvli som bakersvenn 
hos bakeren på Elvelund. Etter ferdig læretid, 
arbeidde Ferdinand et par år som baker på Rise 
i Drivdalen. I 1912 kjøpte han eiendommen 
Skoglund under garden Rate. Skoglund ligger 
ved R70 og like ved gamle Nerhoel skole.  Der 
satte han opp ei husmannsstue, og etablerte bak-

eri og heim for sin etter hvert store familie. Stua 
ble utvida, og det kom opp fjøs på eiendommen.
Ferdinand Horvli drev også butikk og kafè. 
Bakverket hans var viden kjent og anerkjent, 
særlig det som stadig kalles Ferdinandkranser. 
Til og med slusken som bygde jernbanen gjenn-
om Oppdal, kjøpte sitt daglige brød hos Ferdi-
nand Horvli på Lønset! 
Ferdinand døde allerede i 1948, som 61-åring. 
Da tok sønnen Alfred over bakeriet, og drev det 
til midten av 50-tallet.
Maria Myren var lærerinne ved Nerhoel skole 
da Ferdinand Horvli etablerte bakeri like før 
1.verdenskrig. Ho hadde nok ikke mye tro på 
tiltaket. Ho sa nemlig følgende: ”Du har stor 
tru du Ferdinand, som trur du kainn låvvå på 
gråsten!” Heller ikke hans svigerfar, Olaf Hoel, 
hadde videre tro på at hans datter skulle få et bra 

 Til høyre sitter Gammelbakar`n med namn Halvor August Sivertsen Gravaune fra Gravundsmoen, videre står bakerlærling 
Ferdinand Horvli, deretter Ida Isaksen og to ukjente damer, mens mor til Ferdinand, Marit Horvli sitter til venstre. Bildet er tatt 
frammafor ei stue på Elvelund som i daglig tale ble kalt ”Katolikkerkjerkja”.  Hvorfor vet ingen lenger. Trolig er bildet tatt en gang 
mellom 1910 og 1915.
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liv sammen med sin bakerektemann. Men Ferdi-
nand greidde seg godt han.

Dagens bakeri
Også i dag har vi bakeri på Lønset, om enn ikke 
i daglig drift. ”Småbruket” hadde etter hvert 
behov for kortreist bakverk til si bedrift på 
Lønset. Da dukka idèen om oppstart av et bakeri 
i kretsen opp. Veien fra idè til handling var 
ikke lang, og i januar 2004 ble Mjølføyka stifta 
og produksjon satt i gang  av Gro Aalbu, Anne 
Marie Nerhoel, Reidun Bøe og Marit Hoel. 
Bakinga foregår hver tirsdag på kjøkkenet på 
Lønset samfunnshus. Ei stund var Unni Uv med 
i stedet for Marit Hoel som gikk ut av foretaket, 
men nå er det de tre førstnemnte damene som 
driver Mjølføyka. 
Bakedamene har tatt over noen av oppskriftene 
til Ferdinand Horvli. De har til og med fått 
spesiallaga former av metall til noen av pro-

dukta! Logoen til firmaet er en kopi av tekringla 
Ferdinand Horvli produserte.
Produkta til Mjølføyka er til salgs i mange av 
butikkene i Oppdal. Direkteleveranser har 
damene til Oppdal kulturhus og en del restau-
ranter. Oftest er en bakedag for uka nok til å 
imøtekomme etterspørselen, men særlig foran 
store høgtider og ferier må det ekstra baking til 
for at de som ønsker lokalt bakverk skal få ønska 
sine oppfylt.

Kilder
Grete Høgset: Gards- og slektshistorie for 
Lønset og Storlidalen
Samtaler med Ragna Rolvsjord, Franz Ferdinand 
Horvli og damene som driver Mjølføyka

Blide damer i Mjølføyka med nybakte kringler. Kjenner du 
hvor godt det dufter?! Fra v.: Gro Aalbu, Anne Marie Nerhoel 
og Reidun Bøe.
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handverk og husflid

”Og nedpå Skoga:
djup som da`ln
æ tonann som vart gjømt der;
djerv som Driva sjøl
i stryk og foss frå høl te høl
æ treskùrd-draumann
som vart drømt der.”

Kristin Gravaune er ein utøvar på torader heilt i landstoppen! Ho har frå ho var ganske lita gjort seg gjeldande når utøvarar frå 
heile landet samlast. Her står Kristin på troppa på stova frå 1814.
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Verset på forrige oppslag er frå Inge Krokanns 
dikt ”Oppdal – bøgda mi” som han skreiv i 
1922. Og det er ikkje utan grunn at Krokann 
framhavar treskurd som noko som var spesielt 
for Lønset. Sett i oppdalssamanheng er det reint 
utruleg kor mange av treskjærarane i bygda på 
1800-tallet som kom frå denne delen av bygda, 
og som hadde virket sitt der. Og dei finnst enno!
Rett nok er Ole O. Moene fødd på ein liten gard 
på Morkom, men storparten av livet sitt budde 
og arbeidde han på Lønset. Ole var fødd i 1839 
i små kår. Tidleg drog han heimanfrå for å tena 
til livets opphald, først på Utem, og seinare på 
nabogarden Jamtseter. 
I Jamtseter`n vart Ole kjent med Sjur Jamtsæter, 
eller Sivert Hjemsæter som han skreiv seg for. 
Denne Sjur var nokre år eldre, fødd i 1816, 
utdanna lærar frå Klæbu seminar, men sjukdom 
sette ein stoppar for læraryrket. Han flytta heim 
til Jamtsetra og  vart kunsthandverkar, ein svært 

allsidig kar som arbeidde både med tre, metall 
og glass. På eiga hand lærte Sjur seg bokbind-
ing, treskjæring, rosemåling, astronomi og å lesa 
framande språk. Han var ein dyktig snikkar og 
smed. Han laga seg kikkert der han slipte til lins-
ene sjølv. Reiskapa til det mangslungne arbeidet 
sitt laga Sjur òg. 
Ole Moene hadde såleis ein dyktig læremester. 
Men det er lite att av arbeid etter Sjur Jamtseter. 
Eit av dei få er altertavla i Lønset kyrkje som vart 
bygd i 1860-åra. Altertavla var eit samarbeid 
mellom Sjur og læreguten, Ole Moene. Bryst-
ingen på galleriet i same kyrkja er det derimot 
Ole som har utført. Og dette arbeidet er nok 
noko av det største i omfang Ole O. Moene 
utførte.
 ”Alt Ole laget var nytte- og prydgjenstander 
i lite format. Mye av det vi kjenner til i dag, 
er esker og skrin av forskjellig slag, men han 
laget også drikkehorn, ølkrus, peispust, tiner, 

Knapt nokon i samtida nådde opp til 
Ole Moene når det galdt finsleg treskurd! Så eineståande 

var teknikken hans at stilen rett og slett vart kalla Ole Moenestil.
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knivskaft og salatbestikk, skjeer, beger, 
pipehoder, linjaler, brillehus, spa-
serstokkhåndtak, myntetui og oste-
stempel. Det siste for folket på garden 
Holberget, som produserte ost for 
salg.”  (Fra jubileumsboka for Ole O. 
Moene, Det store i det små, skrevet av 
Kjell Haugland.) 
Ole O. Moene sin karriere som 
treskjærar skaut fart for alvor da han 
i 1872 drog til hovudstaden. Han var 
invitert av P. Simonsen, ein kjøp-
mann som dreiv husflidsutsalg på 
torget i Kristiania. Simonsen sørga 
for at arbeida til Moene vart utstilt på 
utstillingar både i Wien og i Phila-
delphia, USA. Under tida i hovud-
staden fekk arbeida til Moene til og 
med innpass hjå kongehuset! Noko 
som resulterte i kongeleg anerkjenn-
ing i form av sølvmedalje og invitasjon 
til slottet. 
Det siste var noko Moene motsette 
seg, men da det kom vogn med to 
hestar framfor måtte Ole bli med! 
Han fikk æresgåver og vart båren på 
gullstol. Ei skrekkoppleving for en 
smålåten mann frå Moåm og Lønset!

Heime att
I 1875 var Ole O. Moene komen 
heim til Oppdal att, der han kombi-
nerte treskjæring på svært høgt plan 
med kroppsarbeid, særleg i onnene 
om sommaren. Ein gong i 1890-åra 
kjøpte Ole ein plass under Jamtsætra, 
kalla Molund. Der rydda han jord og 
slo seg ned saman med søster si, Kari. 
Kontakten med natur og det som voks 
var viktig for treskjæraren. Det fekk 
han utløp for på eigen plass, samtidig 
som han skar i tre, for ei krone dagen! 
Ole O. Moene utvikla etter kvart 
sin egen stil innan treskjæring: Ole 
Moene-stil. Stilen bær i seg element 

Alter og altertavle i Lønset kirke (13). 
Treskurd av Ole Moene og Sjur Jamtseter.
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både fra akantus- og drakestil. Moene utførte 
arbeidet sitt så nøyaktig at det er knapt nokon 
som har klart å kopiera det. Etter den første 
kongelege sølvmedaljen vanka det utover åra 
påskjøning frå inn- og utland.
Sommaren 1906 vart Ole O. Moene ramma 
av tuberkulose, folkesykdomen den tida. Den 
siste månaden før han døydde 27.mai 1908 var 
kunstnaren sengeliggande. Moene er gravlagt på 
Lønset kyrkjegard, og Lønset Bondelag reiste ein 
enkel gravstein i skifer på grava hans i 1952. 
I 2008 var det 100 år sidan Ole O. Moene gjekk 
bort. I samanheng med det vart det gjennomført 
ei minnemarkering. Ei lokal arbeidsgruppe sto 
for markeringa som besto av tale og nedlegging 
av blomster på grava, ei stor utstilling i Oppdal 
Kulturhus, artikkel i Bøgda vår og bok med titt-
el ”Det store i det små”, ført i pennen av Kjell 
Haugland.
Etter minnemarkeringa i 2008, har det skjedd
at eit hus er sett opp på Oppdalsmuseet der my-
kje etter Ole O. Moene er samla. Moenekjenn-
ar Sverre Stenløkk gav verkstadbygget sitt på 
Tågvollan til føremålet. Han fekk oppleva at 
bygget kom på plass før han gjekk bort ved slutt-
en av 2009.

Men det er f leire!
Sjur Jamtseter og Ole O. Moene er dei mest 
kjente blant kunstnarane på Lønset på 1800-
tallet. Men det er fleire enn dei to! Vi nemner 
i fleng Tørris Uv, brørne Ola og Halvard 
Midthaug (Midthaugkarene), Gunder Henrik-
sen Nyhus, Sjurs-Ån (Arnt Sivertsen), Johannes 
Sivertsen Ishol, Semming Plassa (Storli), Ola 
Slette og Lars Lønsetrønningen. Fleire av desse 
var både treskjærarar og målarar. På det viset 
fekk dei nytte av kvarandre i eit overlag kreativt 
arbeidsfellesskap på ein stad som ikkje akkurat er 
verdas navle, Lønset i Oppdal!
Johannes Haugen (1873-1956) er av ein yngre 
årgang enn dei nemnte ovanfor. Han er ein av 
dei få som kom Ole O. Moene så nær at han 
fekk råd og vink av den store meisteren. Så dyktig 
vart Johannes Haugen i treskjærarkunsten at han 
ein gong faktisk vann over læremeistaren sin i 
utstillingssamanheng! ”Minn dæ va væl bærre 

treffe!” var Haugens eigen kommentar til det.
Fram til vår tid er det mange på Lønset som har 
drive med arbeid i tre. Av dagens treskjærarar er 
det berre Sivert Liabø som har gjort det til meir 
enn ein hobby. 
Andre stader i denne artikkelen er far og son 
Ola og Olai Slette nemnt som dugelege hand-
verkarar. Men òg i dag bur det ein dugeleg 
handverkar i Slette. Det er Walter Møbius. 
Han er knivmakar, og driv stor produksjon.

Husf lid
Medan karfolka dominerte treskjæringa full-
stendig, er det mesta motsett når det gjeld 
husflid. Der er kvinnfolka i førarsetet, men ikkje 
heilt. Både som skinnfellmakarar og skreddarar 
finn vi  karfolk. Mikkel Lønset (1858-1941) 
sauma skinnfellar. Ei tid hadde han den noko 
yngre Olai Slette som læregut.
I 1758 vart det halde skifte etter ei kvinne som 
heitte Rågjerd Evensdotter Hammerbekk. 
Rågjerd var ein dyktig vevar. Truleg er ho kvinna 
bak teppet ”Hestekamp”, biletvevnad som vart 
seld til Nordiska Musèet i Stockholm i 1883.
To søstre, Randi og Anne Stenboeng, levde på 
begge sider av 1900. Båe var dyktige i vevstolen. 
Det spesielle med dei var at dei farga garnet sitt 
sjølve.

Sivert Liabø har skore mangt og mykje i ulike storleikar. 
Her er det eit skikkeleg klokkeskåp. Raymond Dørum har måla.



Fritt liv på Lønset     45

Mange lønsetkvinner har opp gjennom åra bruka 
mykje tid i vevstolen. Morosamt er det å kunna 
sjå at i dag er det faktisk etablert ei vevstove i 
soknet! Lønset Vevloft finn du i andre etasje på 
Samfunnshuset, eit resultat av framtidsverk-
staden vi hadde i 2006. På vevloftet er det eit 
arbeidsfelleskap med 8-10 damer i full sving. 
Eli Horvli (1865-1916) broderte stakkar og åkle. 
Ei som dreiv saum og broderi som yrke var Kari 
Haugen (1845-1916). Kari var fødd i Haugen, 
og her levde og arbeidde ho heile livet sitt. Ho 
heldt seg altså heimleies, men var vidt kjent for 
saumastakkane og åklea sine. Kari farga ullgarn 
sjølv, og broderte blomsterrankar på tekstila 
sine. Det er fargesamansetninga ho er meister i. 
Ho laga m.a. ei linsaumskjorte som er å finna på 
Kunstindustrimusèet i Trondheim.
I 1993 fann nokre av gardkjerringane i Storli-
dalen på at dei ville laga ei festdrakt med ut-

gangspunkt i saumastakken til Kari. I tillegg til 
stakken laga dei òg vest og sjal. Draktene var å få i 
fargane grått og svart ullstoff, som vart produsert 
på Mandal Ullvarefabrikk. 
Draktene vart populære. Det var mange som 
gjerne  ville ha ei slik drakt. Men alt har ein 
ende, og etter nokre år skrumpa produksjonen 
inn. Ingebjørg Rise tok over materialet som vart 
att. Ho starta opp med å laga åkle, etter mønster 
frå Kari Haugen. Broderinga er i ein spesiell 
teknikk, der stinga er mest usynlege på  vranga. 
Ingebjørg har sauma mange åkle, i mange stor-
leikar, og det er utruleg forseggjort handarbeid. 
I tillegg til åkle- og draktsaum, har Ingebjørg 
Rise òg laga eit hundretal av nydelege veggbrod-
eri i fin lin i korsstingssaum. Det biletet med 
mest arbeid på har 65 fargar og 30.450 kors-
sting! Motivet er tre ulvar.
Kunstnarar finn vi heldigvis på Lønset i desse 

Taubanen frå toppen av Gråura (6) og over til Holberget (23) var og er eit sersyn. Dei enkle kassene til å sitja i var ikkje over-
dimensjonerte akkurat. Sivert Liabø har skore dette relieffet av faren, Ingebrigt t.v., og av tidlegare rådmann i Oppdal, Sigmund 
Fostad. Gunnar Veggen har stått for målinga.
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dagar òg. Nye talent gror stadig opp på den 
fronten.

Dugelege arbeidsfolk
I Bøagrenda på Lønset var det for ein genera-
sjon sidan tre karar med ferdigheter utanom dei 
fleste som arbeidsfolk. Ivar Lønset var smed, 
Iver Åsberg var ein som fekk liv i den mest 
gjenstridige motor og Harald Bøe (Lete) var 
mangesyslaren. Ivar smed ordna det meste av 
reparasjonar for bøndene på Lønset. Han var 
ekspert på sveisearbeid. Nedskrivaren av desse 
linene fekk som gutunge rattkjelke i julegåve, 
bygd av Ivar Lønset. Iver kom til Oppdal frå 
Vågå som motoransvarleg på eit stort sagbruk i 
Drivdalen. Han var òg med og bygde vende-tun-
nelen på Dovrebanen i lia ovafor Dombås. 

Eit utval av produksjonen til knimaker Walter Møbius.
Walter Møbius er en allsidig og dyktig knivmakar som både smir 
og utformar mangslags type knivar.  Her i arbeide i verkstaden 
sin (15).
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Ingebjørg Rise - og eit av veggteppa 
hennar.

Ulvebiletet laga av Ingebjørg Rise har 
65 fargar og 30.450 korssting.
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I Uti-Skruen fann han kona si, Ragna. Der vart 
han værande heile livet sitt, som bonde, men 
mest av alt som ein altmulegmann når det galdt 
konstruksjonar av mange slag. Ivar og Iver var 
ansvarlege utbyggarar av den første skiheisen i 
Skjørstadhovden først på 1950-talet, og dei 
bygde seinare heisen over elvejuvet til Holberget. 
Harald Lete dreiv òg mykje med konstruering av 
ulike reiskapar både til innan- og utandørs bruk. 
Han bygde til dømes klesvaskemaskin, og han 
konstruerte kunstgjødselspreiar for hestvogn! 
Eit døme på Harald som  oppfinnar, er kor-
leis han løyste problemet med eit trongt fjøs! 
Buskapen i Lete var ikkje stor. Nokre kyr, nokre 
sauer og nokre geiter var buskapen. Når ein har 
geiter må ein òg ha bukk. Fjøset var som sagt 

lite og trongt. Bukken var eigentleg eit dyr for 
mykje. Harald visste råd. Han bygde ein ”bås” 
for bukken og sette hjul på han. Dermed kunne 
bukken skuvast dit det til einkvar tid var ledig 
golvplass! Problemet var løyst.
Tek vi så med skimakar Peder Skruen, skjønar vi 
at Bøagrenda i mange år både før og etter andre 
verdskrig, var befolka av utruleg kreative og ne-
venyttige karar!

Dagens utøvarar
Opp gjennom åra har det vore mange dyktige 
handverkarar innan ulike yrke på Lønset. Det 
vil føre for langt å nemna alle, men vi tek med 
nokre av dagens utøvarar som driv yrket sitt over 
heile bygda og stundom også i andre bygder. 

Draktdelane som danna grunnlaget for Oppdalsbunaden kom frå ymse kantar av bygda. Frå Lønset kjem t.d. kvinneskjorte og sølv 
frå Gravaune, skinnbuksa til mannsbunaden frå Stenboeng, trøya i raudt vadmål frå Storlidalen og den side grå-kvite frakken frå 
Utigards-Dala. Dei oppdalsbunadskledde på biletet er frå venstre: Hans Tilset, Kristi og Odd Arne Hoel.
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John Ivar Breen har etter kvart skaffa seg ry som 
ein dyktig handverkar med særleg kompetanse 
innan gamle bygningar. Han og mannskapet 
hans arbeidde til dømes i 2010 med restaurering 
av hovedkyrkja vår på Vang. Olav Strand og hans 
tilsette bygger både hytter og hus, Kennet Jamt-
seter driv rørleggarbedrift, Arne Giskeødegård 
driv steinbrot, og i tillegg har vi mange maskin-
entreprenørar.

Kunstmålar Gunnar Veggen 
er ein som har festa mykje lokalhistorie på 
lerret gjennom ein lang målarkarriere. På det 
viset har han dokumentert korleis både hus og 
landskap har sett ut i  tidlegare tider. Naturen og 
det som høyrer til der har nemleg vore ein stor 
inspirator for målaren Gunnar Veggen. Han har 
henta dei fleste av motiva sine frå nærmiljøet 
på Lønset. Men først på 50-talet la Gunnar 
vegen til Finnmark. Dette var ein kombinasjon 
av arbeid og måling. Derifrå hadde han med 
seg mange måleri med finnmarksmotiv, men 
viktigast var det nok at han den sumaren møtte 

Gunnar Veggen har ein svært lang karriere bak seg som kun-
stmålar. Han veit ikkje sjølv kor mange måleri det har vorte! 
Dette svart-kvitt portrettet er av kona, Amalie, som han møtte 
i Finnmark først på 50-talet.
Øverst er Landskap i haustfargar måla av Veggen.
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Agnes og Peder Skruen på grasbakken med garden i bak-
grunnen. 
Limpressa til venstre er nok konstruert av naboen Iver Åsberg. 
Denne bruka Peder etter at han tok til å lima saman ski av ymse 
komponentar.

Dette huset stod Usti-Skruen og inneheldt skifabrikken til 
Peder Skruen. For nokre år sidan vart huset flytta til Oppdals-
musèet. Der står det no med same innhaldet som da Peder laga 
ski.
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Amalie frå utmed Porsangerfjorden! Ho som 
skulle bli kona hans.
Stor lyst til å teikna hadde Gunnar heilt frå 
barndomen. Like etter 2.verdskrig brukte 
Gunnar ei tid som elev ved kunstskular i 
Trondheim. Mesteparten av Gunnar Veggen 
sin produksjon er naturalistisk, men han har 
òg prøvd seg med hell på abstrakte motiv. Kor 
mange måleri Gunnar har måla gjennom den 
60-70 år lange karrieren sin, veit han neppe 
sjølv heller. Men mange vegger i Oppdal og 
andre dalar blir prydd av Veggenmåleri.
I 2001 vart Gunnar Veggen tildelt Oppdal 
kommune sin kulturpris.

Skifabrikkar
I Oppdalsboka står det at i Oppdal er det ”ti 
måna vinter, å to måna dårle skifø`r!” Da er 
det kanskje ikkje så rart at kunsten å laga ski er 
gamal på Lønset. I eldste tider var det nok slik 
at mange laga sine eigne ski. Ikkje rare greiene 
etter dagens krav. Men folk kom seg fram i dei 
fleste høve, ikkje minst dei mange som dreiv 
med jakt og fangst i li og fjell.

”Skruski”
Vi som har levd ei stund på Lønset har alle bruka 
ski laga av Peder  Skruen. Ingen veit kor mange 
par ski Peder produserte i åra 1930 til 1970. 
Men dei fleste på Lønset, i Oppdal elles og i 
øvre delen av Sunndal skaffa seg ski laga Usti-
Skru`n. Peder var småbrukar, men interessene 
hans rakk lenger enn til berre gardsdrift. Han 
var svært kunnskapsrik, var ein trufast lånar på 
folkebiblioteket og hadde interesser og kunnskap 
innan botanikk og astronomi. Skiproduksjon var 
ei kjelde til ekstra inntekt på ein liten gard. Det 
same var grønsaksdyrking og laksefiske.
Peder bygde eigen snikkarverkstad i Skruen. Alle 
maskiner og alt utstyr i verkstaden var sjøllaga. 
Etter kvart vart det ein rikhaldig maskinpark. 
Konstruksjonar med metall fekk Peder laga hjå 
naboen, Iver Åsberg, eller hjå Bøasmeden, Ivar 
Lønset. Heldigvis er verkstaden til Peder Skruen 
teken vare på. No står han på Oppdalsmusèet 
slik han opprinneleg sto i Skruen.
Dei første skia produsert av Peder var heilvedski 
laga av bjørk. Men allereide før 2.verdskrigen 
braut ut, var han i gang med enkle ”multi-
komponentski”. Det vil seia han lima saman 

ulike sortar tre. Under krigen starta Peder 
Skruen å utvikle ski laga av laminat. Det førte 
til sterkare ski med betre spenn.
Peder heldt seg godt orientert om nye produks-
jonsmetodar. Han besøkte m.a. Splitkein-
fabrikken på Hønefoss for å sjå korleis denne 
konstruksjonsmetoden kunne brukast. OL-
vinnar Laila Schou Nilsen åtte denne fabrikken.
Men alt har si tid. Slik og med skiproduksjonen 
i Skruen. Utover 1960-talet dukka det opp store 
skifabrikkar rundt om i verda. Masseproduk-
sjon pressa prisane. Mot slikt kunne ikkje ei 
einmannsbedrift på Lønset klara seg. Og når så 
glasfiber kom på 70-talet, vart det og slutt med 
treskia. Men reparasjonar av ski heldt Peder 
Skruen fram med enda ei tid, og det var vakkert 
og nøyaktig arbeid!

Skifabrikk i dag òg!
Medan Peder Skruen laga ski til alle slag bruk-
arar, og brukarane var i nærmiløjøet, lagar 
dagens skimakar på Lønset ski til meir spesial-
iserte aktivitetar og har heile verda som 
marknad! Endre Hals saman med sambuar 
Elisabeth har kjøpt Øver-Lønset og slege seg ned 
der for å produsera ski. Endre er produsent og 
Elisabeth er finansminister i firmaet Prog-skis, 
som er skimerket.
Endre Hals er den einaste i Noreg  som
produserer alpinski, og han er den skiprodu-
senten i verda som lagar dei mest spesialtilpassa 
skia ein kan få kjøpt for frikøyring. Her kan 
kunden koma med ynskje om korleis skia skal 
utformast, kor mjuke eller stive dei skal vera og 
kvar dei skal vera mjuke og stive. Endre har både 
utstyr og kunnskap til å skaffa kunden akkurat 
det ho/han ynskjer seg for å nyta skikjensla i 
bratte fjell og lier. Og til liks med Peder Skruen 
er òg mange av maskinene til Endre sjølv-
konstruerte. 
Kundane til Endre Hals kjem som før nemnt frå 
heile verda. Likevel er det overraskande mange 
som tek turen innom fabrikken på Øver-Lønset 
når dei treng nye ski.  Men utan internettilgang 
hadde nok kundegrunnlaget vorte monaleg 
mindre.
Den unge skimakaren på Lønset har heile sitt liv 
vore meir enn dei fleste interessert i ski og bruk 
av ski, di brattare, di betre. Utdanninga si har 
Hals frå Arkitektur- og designhøgskulen i Oslo. 
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Og det var i denne tida idèen om skiproduksjon 
dukka opp gjennom eit prosjektarbeid. Han  
har dessutan i lang tid samarbeidd med ski- og 
snowboardmagasinet Fri Flyt om årlege skites-
tar. Testane er loggførte og analyserte. ”Ski du 
kjøper i butikken er masseproduserte og ikkje 
tilpassa brukaren,” seier Endre Hals. ”To ski i 
same par kan ha kjerne frå ulike stokkar eller 
fjøler, og dermed ulike eigenskapar,” held han 
fram. For han er det sjølvsagt  at eit par ski er 
bygd opp med kjerne frå same stokken, helst 
brukar han poppel og bjørk til det føremålet. 
Men òg ask, osp og bøk blir nytta.
Ryktet om eit prima produkt har spreidd seg i 
rekordfart, og resultatet er ein skifabrikk i eit 
gamalt fjøs på Øver-Lønset, der fabrikanten 
har lange lister med bestillingar på ski frå heile 
verda! I året 2010 reknar Endre Hals med at om 

lag hundre par ski – minst! - kjem ut av fjøset på 
Øver-Lønset, og prisen på eit spesiallaga skipar 
ligg  på rundt 10.000 kroner. 
Endre Hals lagar ikkje eit einaste par ski utan 
at kunden har bestilt og betalt det. Skia blir 
brukte, og dermed er det ein svært bærekraftig 
og miljøvenleg produksjon som går føre seg i 
lokala på Lønset. Samanliknar ein med ski vi ser 
i vanlege sportsbutikkar, er dei masseproduserte. 
Dermed blir det laga eit utal ski utan at dei i det 
heile blir selde og bruka. Mange blir kasta, utan 
at dei ein gong er bruka!
Den unge skimakaren på Øver-Lønset har altså 
ein heilt annan filosofi i botnen for produk-
sjonen sin. På det viset er han og einerådande i 
verda!

 Endre Hals har moderne utstyr når han fresar ut kjernen. 
Datafres blir bruka til arbeidet (13).

Endre Hals lagar ski med grafikk og geometri spesielt etter yn-
skje frå den enkelte kunden. Namna på skia er frå v.: Confatty, 
Scanada og Stjernesmell.
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Norges Bondelag har innstifta ein pris dei kallar 
Askeladdprisen. Prisen går til nokon som opp-
rettar arbeidsplassar i distrikts-Noreg, og viser 
at det går an å satsa utanom dei mest tettgrendte 

stroka i landet. Under årsmøtet til Bondelaget 
på Lillehammer i juni 2010 vart Endre Hals frå 
Lønset utnemnt til årets Askeladd! 
Det er og noko lokalmiljøet set pris på.

Lat skytten gå! Det gjer han mykje i vevane til dei damene 
som held til på loftet på Samfunnshuset.

Unni Uv på vevstolen. Mette Meyer Lønset og Anne Marie 
Nerhoel studerer arbeidet.

Martin Jære har ein stor produksjon av koppar, dallar og 
kar. Arbeid av dette slaget starta han ikkje for fullt med før 
han var godt vaksen!
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Jon Aalbu på Småbruket (20) har mange jarn i elden. I 2010 tok 
han over deler av det gamle utstyret frå G. Larsen Pipefabrikk på 
Lillehammer, gjekk i lære og etablerte Småbruket Pipemakeri. Dette 
som eit av to einaste pipemakeria i Norge.

Vevnad etter mønster av gamalt åkle funne på Stekeren.
Rekonstruert av Inger Gorsetseter og Jorid Aalbu.
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Dagrun Vasli, av den yngre garden husflidsmenneske på Lønset, har laga dette fargerike teppet i lappeteknikk.

Kjelder
Kjell Haugland: Ole Moene (1839-1908) Det store i det små.
Olav Dalgard: Kunst og kunstnarar frå Oppdal.
Grete Høgset: Gards- og slektshistorie for Oppdal-bind 1-Lønset og Storlidalen.
Notat av Elin Storli.
Magni Moksnes Gjeldsvik: Bjarne Rise – Norges første surrealist.
Ola Skruen Fjellheim: ”Skru-ski” – historia om en skifabrikk i Oppdal. (Bøgda vår 2004)
Artiklar i Dagens Næringsliv og Under dusken.
Innslag i NRK Midtnytt
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jakt, fiske og fangst

”Den gode tilgangen på viltressurser spilte en betydelig rolle for menneskenes livsvilkår.” Dette skriv 
Grete Høgset i si Gards- og slektshistorie for Lønset der ho fortel om veksten i folketalet i åra  600 
– 1300. Framleis ser ein dyregraver og andre spor etter fangst på Lønset. Elg, hjort og rein finnst i 
skog og fjell, og fisken veit vi alltid har vore i elvar og vatn.

Ola O. Vindal prøver fiskelykka i ei svartstill Svorundtjønn (11) med tung skodde over.
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Før det vart vanleg med kuler og krut, var dyre-
graver ein måte å skaffa seg kjøt av rein og elg på. 
Og dyregravene var verdfulle. Det blir fortalt at 
arvingar av ein gard som hadde vanleg gardsdrift 
og dyregraver i tillegg, heller ville ha dyregravene 
enn sjølve garden! 
På Lønset er det mange dyregraver. I Dindalen 
ligg dyregravene på båe sider av dalen frå Bøa-
setra til Veggasetra, men òg ved Snøfjellstjønn-
in finn ein spor etter fangst.  Ved Kråkvatnet 
i Kleivgardane er det dyregraver. Det er også 
dyregraver over Halsen - mellom Storlidalen og 
Gjevillvassdalen. Både på sørsida av Kråkvass-
tinden og ved Sandåtjønna er det i tillegg funne 
spor etter båggåstøer. Alle desse gravene og 
støene er leivningar etter reinsdyrfangst.
Fangstgraver for elg finst det mellom Ishoel-

bekken og vestover til Gravaune/Strand på båe 
sider av elva Driva.
Mange av dyregravene har forfalle etter så lang 
tid. Men enno er så mange tilgjengelege på 
enkelt vis at i det Dindalen tilbys ”dyregravsafari” 
for interesserte.
Fangst har vore drive på andre måtar enn ved 
dyregraver opp gjennom tidene. Mindre dyr 
som rev, hare og rype har vorte fanga i feller, 
sakser og snarer. For mange var slik fangst av 
stor økonomisk verdi som tillegg til eit lite bruk. 
Brørne Sivert og Halvor Hulberget var mellom 
mange andre lønsetbygger som dreiv fangst 
gjennom vintrane i mange tiår. 

Jakt
Med kuler og krut tilgjengeleg vart det enklare 

Hausten 2009 var det skikkeleg elgfall i Storlia. Halvard Storli t.v. på biletet og Gunnar Myhre nr. to frå v. skaut kvar sin storelg 
mesta samstundes! Vidare på biletet finn vi Ruth Skaslien Storli som spanderer dottsup, Johan Furunes og Ola Storli. Fremst Erik 
Sæther med sonen Emil t.h. T.v. ein kamerat frå Trondheim.
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å driva jakt. Geværjakta førte òg til at det mesta 
vart slutt med alle former for fangst. I dag er det 
nok ingen på Lønset som set opp korkje feller, 
snarer eller sakser for å fanga dei mindre jakt-
bare artane som finst i skog og fjell. 
Innan Lønset sokn finn vi alle dei større jaktbare 
dyra: Elg, rein, hjort og rådyr. Og det blir drive 
jakt på alle desse i jaktperiodane. Villreinjakta 
er no avgrensa til området tilhøyrande Dindal 
Sameige. Innan det såkalla Snøhettafeltet. Men 
i 1894 skaut Kristoffer Haugen og O. Vasli to 
store reinsbukkar under villreinjakt i Kråkbotn, 
og i 1907 felte seks jegerar 18 dyr i Trollheimen.
Kristoffer Haugen var ein dyktig småviltjeger. 
Han dreiv og med oppdrett av jakthundar.
Lønset grunneierlag tilbyr småviltjakt i alle 
omtalte områder.
 
Rein
Utover 1900-talet var reinen freda med jamne 
mellomrom i Snøhettafeltet. Slik var det òg frå 
1930 til 1946. Sivert Uv (Sivert Bakkåm) felte 
første reinen i Dindalen etter krigen, i 1946. I 
etterkrigstida har talet på dyr i området variert 

mykje. Stammen i Snøhettafeltet voks seg  stor 
på 50- og 60-talet.  Desse åra dreiv grunn-
eigarane i Dindalen sjølv reinsjakt. Einskilde år 
var den tildelte kvota for felling så høg som på 
over 50 dyr. Etterkvart gjekk talet på dyr ned, og 
kvota vart lågare. Jakta i Dindal Sameige vart lyst 
ut på anbod slik at kven som helst kunne søkja 
om å få tildelt jaktkort for å gå på reinsjakt. Slik 
er det òg i 2010.

Elg
For drygt 100 år sidan vart dei første elgane i 
Oppdal felt  i Grytdalen på Nordskogen (Fager-
haug). Etter kvart har elgen spreidd seg slik at 
han no finst over heile Oppdal. På Lønset har 
vi ein solid stamme av det største hjorteviltet. I 
1925 vart første elgen skoten i Dindalen. Skyttar 
var John Veggen. 
Elgjakta er tildelt jaktlag som tilsaman dekkjer 
alle områda på Lønset. 

Hjort
”Hjort må vel nærmest regnes for et sjeldent dyr 
her i Opdal, men i forrige uke er det sett hjort 

Vellukka hjortejakt i 1947. Frå v.: Arne Jære, Lars Stenboeng, Ivar Vindal, Kåre Haugen, Ingolf Lønset, Anders Hoås og Ingebrigt 
Lønset. Sitjande Ragnar Haugen, og vesleguten er Johannes Haugen. Alle er samla på kjørbrua i Haugen.
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flere steder på Lønset.” Slik lyder ein avisnotis i 
avisa Dovregubben i november 1930. Den første 
hjorten i Oppdal i nyare tid vart skoten i 1934. 
Om det var på Lønset seier kjelda vår ingenting 
om. Men vi har handfast bevis for hjortefall i 
Storlidalen i 1947 gjennom eit bilete av jegerar, 
samla på kjørbrua i Haugen med to gilde hjortar 
mellom seg.
Storlidalen er det fremste området for hjort på 
Lønset. Hjorten er nok ikkje nokon elskar av 
djupsnø, og vil gjerne ha tilnærma berr mark òg 
om vinteren. Det løyser hjorten ved  å vandra 
mellom Storlidalen og Todalen  haust og vår. 
Fram til vår tid har utbyttet av hjortejakta på 
Lønset variert mykje. Året 1971 var såleis eit 
nullår for hjortejegarane på Lønset. Dei siste 
tiåra har utbytet vore på bra nivå, sjøl om resul-
tatet i ei fjellbygd som vår ikkje kan måla seg med 
kystnære jaktområde.

Dagen vart slett ikkje utan resultat!

Det var ikkje berre Per Gynt som ”veidet rein på fonnen.” Det gjorde også  Odd Roald Uv i 2008.
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Rådyr
Det første rådyret i Oppdal vart skote under siste 
verdskrigen, i 1944. Seinare har det vore jakta på 
denne minste representanten blant det matnytt-
ige viltet. Såleis vart første rådyret på Lønset felt 
i 1953. 

Fiske
Innan Lønset sokn er det lett og god tilgang på 
fiskerike elvar og vatn. Driva er den einaste 
lakseførande elva, men Vindøla som renn 
gjennom Storlidalen, og Dindøla frå Dindalen 
er gode fiskeelvar. Ångardsvatnet og Dalsvatnet i 
Storlidalen, Nordre Snøfjellstjønn og Vegga
vatnet i Dindalen er dei største gode fiskevatna 
du finn på Lønset. Men i fjellet både rundt 
Storlidalen, Kleivgardane og Dindalen ligg det 
mange fiskevatn som gjev godt utbyte høgare 
til fjells. Vindøla og Storlidalsvatna er lettast  
tilgjengelege avdi dei ligg nær bilveg.
Driva var i lang tid ei av dei beste lakseelvane i 
landet. Storlaks vart teken på Lønset kvart år. 
Men det var før lakseparasitten Gyrodactylus 
Salaris dukka opp midt på 70-talet. Etter den 
tida har fisket gått dramatisk attende. Likevel 

Idyll ved elva mellom vatna i Storlidalen.

Jan Egil Løkkhaug tek opp garn på Ångardsvatnet  vinterdagen 
2009.
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Hytta ved Lontjønna husar mang ein fiskar. Bakafor ser du Slangelifjell.

Svartdalsbua (28) i skodde.



Fritt liv på Lønset     63

Denne septemberdagen i 2006 er Peder Grensen i sitt rette element, ved Bjønnhølen i Driva. Gjennom eit langt liv som ivrig og 
dyktig fiskar har Peder hala i land langt borti 600 laks! Det er nok ingen nolevande laksefiskar i Oppdal  som er i nærleiken av 
Peder Grensen si samla fangst! I gode år landa han 30-40 stykke for sesongen. Og mesteparten av dette var det vi kallar storlaks.
 Karrieren som laksefiskar starta Peder som 12-13åring i krigsåra. Han har godt å slektast på. Både bestefar, Peder Gravem, og 
far, Ottar Grensen, var ihuga fiskarar, og bruka all ledig tid i elva. No er det særleg sonen, Per, som fører arven vidare. Peder 
Grensen er lei seg for at Driva er sterkt redusert som lakseelv etter at Gyrodactylus Salaris dukka opp for mange tiår sidan, og det 
ikkje har lukkast å få vekk styggedomen. Han trur ikkje tida der ein kunne sjå 40-50 storlaks i same hølen kjem attende!
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Også i Veggavatnet går det storfisk, slike som dette eksemplaret 
Odd Roald Uv har landa.

Isfiske i godvær er ein triveleg aktivitet. Det tykkjer Isak Jære òg.

Robert Hernes er ein ivrig fiskar. Fangst får han også. Denne 
laksen vart landa sommaren 2010.
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blir det òg i 2010 teke laks på Lønset. Om enn 
storlaksen er borte. Kanskje det er von om betre 
tider i hangande snøre? 
Mange planar er lanserte for å bli kvitt den 
drepande parasitten. Rotenomhandsaming 
har vore prøvd i mange elvar, tilsetting av surt 
aluminium likeeins. Utan dei heilt overtydande 
resultata. Det som i 2010 er aktuelt i elva Driva 
er å setja opp ei laksesperre nede i Snøvassmel-
ane i Sunndalen. Målet er å hindra at maten til 
parasitten, lakseungane, kjem seg opp i elva. Og 
når ein tek vekk matgrunnlaget, er det von om 
at parasitten i løpet av sju-åtte år skal forsvinna. 
Men det vil fisken ovafor sperra òg gjera. Der-
etter skal elva nedanfor laksesperra handsamast 
kjemisk for å fjerna Gyroen også der.
Plana om laksesperre er omdiskutert. Det siste 
er at elveeigarane i Sunndalen set seg imot ei slik 
løysing. Dei tykkjer det er eit svært drastisk tiltak 
som brakklegg Driva for mange år. 

Lønset grunneigarlag og Dindal sameige
organiserer både jakt og fiske på Lønset gjennom 
inndeling i soner og salg av kort. Når du klikkar 
deg inn på heimesida til Lønset grunneierlag 
(www.lonset.no), vil du finna dei opplysningane 
du treng for fine turar med børse eller fiske-
stong. 
Eit anna  jakttilbod på Lønset er tilrettelagt 
jervjakt på åte og jervbås.  Pakken tilbyr over-
natting og jakt i eige husvære, med sporings-
jakt og ettersyn av bås på dagtid.  Fyrste jerven 
i forbindelse med tilbodet blei feldt 2009 og 
same året gjekk fyrste jerv i Sør-Trøndelag i 
jervbåsen på Lønset.

Kjelder
Øystein Mølmen: Jakt og fangst i Oppdal
Rolf Nerhoel: Dindal sameie
Heimesida til Lønset grunneierlag
Avisartiklar om Gyrodactylus Salaris

Eit godt måltid ventar!
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Sumaren 2004 var det truleg denne bjørnen som oppheldt seg blant sauene i Dindalen, med eit heller dårleg resultat, sett frå 
sauene sin ståstad. Vinteren 2004/05 låg bjørnen i hi ein stad på Lønset. Her har han vakna og tek seg ein tur i Storlidalen.
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Sidan jerven vart freda i 1973 har stammen vokse mykje. Her er det ein som oppheld seg i nærleiken av busetnaden ein stad på 
Lønset.

Rypejakta i Dindalen har dei siste åra vorte leigd bort. Dalen er delt i tre felt der det blir tillate jakt med hund om det er ynskjeleg. 
Her har jegarane teke ein pause ved gapahuken (26).
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turisme

Turisme til alle årstider har lange tradisjoner på Lønset. Siden 1880-åra har Lønset, og særlig Stor-
lidalen, hatt besøk av folk som ønska å kombinere stillhet og ro med å vandre i vakker natur. 
De første turistene representerte ikke akkurat ”mangmainn”. Det var byborgere med noenlunde 
innholdsrik pengebok som utgjorde majoriteten.

Verstfolket i Bortistu Storli, Inger Marie og Leif Helmersen, serverer sin spesialitet, badsturøkt lammelår (19).
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var spesielt stort i  påskehelga. Da kunne det ofte 
være 30-40 gjester på disse gardene. 

Dagens turisme
Trondhjems Turistforening har fremdeles sine 
avtaler i Storlidalen. I dag leies ytre delen av stua 
på Bårdsgarden som sjølbetjent turisthytte. Etter 
krigen og fram til på 70-tallet var Kåsa brukt 
som både betjent og ubetjent turisthytte. 
Bortistu Storli er det stedet som nå driver turis-
me i størst utstrekning av gardene i Storlidalen. 
Eierne, Inger Marie Storli og Leif Helmersen, 
har bygd ut og renovert i stor stil gjennom flere 
tiår. Til og med fjøset med møkkjeller er bygd 
om til de flotteste festlokaler! Badsturøkt 
lammelår er spesialiteten i Bortistu i matveien. 

Trondhjems Turistforening ble stifta i 1887. 
Allerede samme året inngikk den nye foreninga 
muntlige avtaler med eierne av gardene Negard 
og Bortistu i Storligrenda  om å sørge for mat og 
losji for fjellfarende. I 1908 inngikk TT skriftlig 
avtale med Kristoffer Haugen i Bortistu Storli 
om leie av åtte senger.
Turismen i Storlidalen ”balla på seg” opp gjen-
nom åra. Det er nok å se på de store stuebygnin-
gene på mange av gardene ytterst i dalen. Både 
bygningene i Negard og Bortistu i Storligrenda, 
samt Bårdsgarden, Stekerhaugen og gammel-
stua i Ångarden lenger framme i dalen er av en 
størrelse som tydelig peker på anna og mer bruk 
enn til vanlig gardsdrift. Og bygningene fyltes 
med gjester i store deler av året, men belegget 

Halvard og Wenche er nye brukere i Negard Storli.

På mange av gardene i Storlidalen er det store stue-
bygninger, opprinnelig beregna på å ta imot turister. 
Negard Storli er en av disse gardene (19).
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Utistu Storli (19).

Bårdsgarden (18) leier ut den ene 
enden av den romslige stuebygninga si til 
Trondhjems Turistforening som driver 
sjølbetjent ”hytte” der.

Bortistu Storli (19).
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I tillegg til primærnæringa, tar gardens vertsskap 
i Negard Storli imot gjester for overnatting og 
servering. De nye driverne, Wenche og 
Hallvard Storli satser spesielt på å utnytte den 
store utmarkseiendommen som omkranser 
garden. Det blir avholdt jakthundprøver hvert 
år, og terreng blir utleid til privat hunde-
trening. Et titalls hytter er oppført på eiendom-
men de siste 20 åra. Noen er utleiehytter, for 
åremålsleie. Andre har bygslet grunn, og noen 
få tomter er solgt. 
I tillegg drives det videreforedling av eget 
lammekjøtt i ypperlige fabrikklokaler. Et 
produkt driverne byr fram bl.a. på Bondens 
Marked i Trondheim og andre steder.
Også de andre grunneierne i Storligrenda har 
satsa mye på hyttebygging  de siste tiåra. Eierne i 
grenda har enten bygd egne hytter for utleie 
eller de har lagt ut hyttefelt for salg. Mange, 
gjerne fra Mørekanten, finner seg meget godt 

til rette på sine fritidsboliger i Trollheimen. 
Storparten av hyttegjestene er så godt integrerte 
i lokalmiljøet at de (nesten) er å rekne som 
lønsetbygger.
Det samme skjer med dem som har valgt å bygge 
sine fritidshus på Hærvåm, som vi kaller om-
rådet ovenfor Horvligardene lokalt. Også der 
har mange funnet sine paradis for å tilbringe 
fritid og ferier på. Slik bidrar turismen til et 
pulserende miljø i en del av Oppdal som ikke 
akkurat ligger i sentrum!
Ved R70 på Lønset står det skilt som viser vei 
til Småbruket. Og bare ca. 500 meter nedover 
veien ligger det der på høyre side. Der bor Gro 
og Jon Aalbu med sønnene Jorg og Imre. Gamle 
lønsetbygger kaller stedet Rønningen, et små-
bruk fra gammel tid. Bruket var til salgs først på 
90-tallet, men i dårlig forfatning etter en del 
år uten folk i husa. Gro og Jon kjøpte stedet, 
restaurerte alle hus og flytta inn i 1998. Senere 

Harald Storli inspiserer pinnekjøttet i Negard. Kvalitetsvarer!
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Gro Aalbu i julemodus i gards-
butikken på Småbruket (20).

Småbruket er åpent for  besøkende 
i noen hektiske sommeruker, og 
i løpet av året legger over 2000 
personer turen innom.

har eierne bygd ut Småbruket. Hovedproduks-
jonen er urter med videreforedling i urtebland-
inger, spekemat med urter, syltøy og geleer. Her 
finner vi kulturhistorisk utstilling, mange ulike 
dyr, pipemakeri, gardsbutikk, kafè, kunstgall-
eri, urtehage med om lag 100 arter, natur- og 
kulturminnesti og utesene. Småbruket har også 
kanoer til leie i Ångardsvatnet. 
Småbruket har åpent i sommersesongen, mens 
det resten av året er åpent for grupper. Førjul på 
Småbruket, to første helger i advent, med kane-
fart, julemarked, servering og gløgg. 
Et av de mer spesielle arrangementa er fugle-
sangmorgen med innlagt frokost!
Når du kjører langs R70 på tur opp eller ned 
Gråura og stopper på toppen ved heisen som går 
over Driva, ser du et gardsbruk på andre sida. 
Der ligger Hulberget, eller ”Hæle” i lokal tale-
måte. Garden er en av de eldste på Lønset, bygd 

i nær tilknytning til områder der jakt, fiske og 
fangst var grunnlag for livnæring. 
Hulberget har ikke fast bosetning nå. Men gard-
en har et rikholdig og severdig gardsmuseum i 
andre etasje av hovedhuset. Et museum som viser 
hva som trengtes av redskap og utstyr i tidligere 
tider for å klare seg i et område som urbane 
mennesker sikkert kaller ødemark.

Oppdals eldste hytte?
Når dagens hytter omtales, er det på sin plass å 
peke på at trolig ligger Oppdals eldste hytte 
ytterst i Storlidalen, nærmere bestemt ved 
Tovatna. Tovasshytta ble bygd først på 1880-
tallet og tatt i bruk i 1885. Ei gammel smie fra 
Negard Storli ble flytta til Tovatna. Hytta var 
nærmest til nedfalls på 20-tallet. Men nye eiere, 
familien Tanum, satte hytta i god stand gjennom 
total renovering, bl.a.  tilbygg i flere etapper.
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Du kommer ikke lenger sør-vest i Oppdal enn til garden Hulberget (23). Her slutter vegen, også for familiene Tøfte og Strand.

Dindalen
I omfang kan ikke Dindalen måle seg med Stor-
lidalen når det gjelder turisme. Men Hjalmar 
Olsen bidro sterkt til utviklinga av turisme i 
denne sæterdalen. Hjalmar var entusiastisk in-
teressert i fjellet. Han kjøpte ei gammel slåttabu 
i 1934 og satte opp på et engstykke han fikk fra 
garden Uv. Det ble Dindalshytta, ei privat hytte 
Hjalmar utvikla gjennom påbygg i flere etapper 
til å bli et sted der han tok imot overnattings-
gjester. Etter krigen inngikk Hjalmar avtale med 

Trondhjems Turistforening, og hytta kom på 
kartet over overnattingssteder for fjellvandrere. 
Hjalmar døde i 1961, bare 61 år gammel. Da 
hadde han testamentert sitt hjertebarn til TT. 
Foreninga restaurerte hytta og åpna den på nytt 
for trafikk i 1965. I dag fungerer Dindalshytta 
som sjølbetjent hytte, og år om anna har hytta 
4-500 overnattinger. 
Dindalen har i flere tiår hatt forbud mot hytte-
bygging. Dermed ser det ut til at dalen blir 
liggende ennå ei stund uten store inngrep i form 
av byggeaktivitet. Dindalen er svært populær for 
dagsturer både sommer og vinter. Sommerstid 
driver Elisabeth og Hans Ole Uv tradisjonell 
sæterdrift med mjølkeproduksjon. Dette gir dem 
mulighet til bl.a. salg av rømme og rømmegraut 
med tilbehør. Et tilbud svært mange benytter seg 
av. Uvsetra er en fredens oase midt i en vakker 
sæterdal!

Grunnleggeren av Dindalshytta, Hjalmar Olsen, har sin egen 
minnestein på ”Hjalmar-haugen” (24). 
Bøasetra i bakgrunnen.
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Hjalmar Olsen  frammafor livsverket sitt, Dindalshytta, sammen med Ola og Jostein Jamtseter. 
Bildet er tatt i 1952/53.

Dindalshytta (24) er nå sjølbetjent hytte tilhørende Trondhjems Turistforening.
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Elisabeth Uv, vertinne på Uvssetra i Dindalen, serverer spesialiteten rømmegraut med tilbehør til sine gjester. I løpet av noen korte 
sommeruker besøker rundt 2000 personer Uvssetra (25).

     Uvssætra i Dindalen (25). Her kan du slukke både tørst og svolt.
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Campinghyttene og campingvognene står på eiendommen Furulund (13), eiere Marta R. Ishol og Arne Giskeødegård. 
”Kjerkstuggu” t.v., der bl.a. de som bar barn til dåpen i kirka fikk ordne seg i tidligere tider.

Kilder:
Storlidalen – en reise i natur og tid. Utgitt av Trollheimen Ferie BA.
Ingar Tanum: Tovasshytta.
Rolf Nerhoel: Dindal sameie.

Ingebrigt I. Vindal kjører en 
japansk (!) turist utover Storli-
dalen en gang i 30-åra.
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snøskred og landlaup

”Og få-sta`n har vel elv låggå måkån te djup dal au. Men så har hell itt jutulann glømt-å se her: Landlaup og snøskru` sende dem 
neover li-inn kvart bidele år; og defor æ dè mesta itt framkjømt hell miljom Oppdala og Sønndala, korkje vinter enn såmår.”

Mye regn over lang tid førte til at dette landlaupet gikk i lia ovenfor Ishol- og Uvsetrene i Dindalen sist på juni 2010.
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Dette er utdrag av Inge Krokanns bok: 
I Dovresno, der han beskriver situasjonen 
mellom naboene i vest gjennom sagnet som 
handler om hvordan Oppdal`n ble til. De bratte 
liene på Lønset ligger der fremdeles, og snøras 
går det hvert år et eller anna sted. Men ikke verre 
enn at det oftest er framkjømt (framkommelig)!
Storlidalen er mest utsatt i så måte. Og sist 
snøras hindra framkommeligheten var da et stort 
ras sperra veien et par døgn utafor Ån-
garden 2.februar 2005. Folk i ledende posis-
joner utafor dalen mente da at evakuering av 
beboerne måtte vurderes, mens dalens egne in-
nbyggere tok det mer med ro. Det var da Harald 
Storli fortalte at ”e æ fødd innsnødd, minn itt 
nedsnødd!” til en journalist, så et ras var ikke 
noe å ta på vei for!

Kleivgardene
Natta mellom 11. og 12. februar i 1868 løsna det 
et stort snøras i lia ovafor Stekra og Kletthamm-
er. Raset feide med seg mange hus både ovafor 

og nedafor dagens R70. Hele 32 mennesker 
mista livet den natta. Det sies at raset i Kleiv-
gardene er det snøraset i Norge som har krevd 
flest menneskeliv. Grunnen til at så mange gikk 
med denne natta, var at det foregikk veiarbeid i 
Gråura den tida. Rundt om på garder og plasser 
bodde det veiarbeidere, de fleste med familier. 
Tjueen av de omkomne, mange var barn, kom 
fra bygder sørom fjellet: Øyer, Dovre, Lesja og 
Lom. Det måtte fire gravferdsdager til før alle 
de omkomne var kommet i jorda der den gamle 
kirka stod. Der, midt på kirkegarden på Lønset, 
står den store minnesteinen med namn på de 32 
omkomne. 
Det er interessant å lese hvordan samtida så på 
årsakene til at en slik fryktelig hendelse kunne 
skje. Ingebrigt G. Forseth kom som ung lærer 
til Gjøra, Fjellgardene og Hafsås krets hausten 
1869. Han skrev dagbok hele første året han 
var i kretsen. I dagboka for søndag 3. april står 
følgende å lese: ”Om Eftermiddagen fulgte jeg 
Peder Gravsæter til Ruinerne af Gaarden Klett-
hammer paa Opdalsskogen. Der saa det ganske 
trist ud og syntes mig der at se et Tegn paa Guds 
store Almagt og Nidkjærhed over Synden. Man 
skulde ikke formode, at Sneskred kunde tage 
Gaarden der, da Fjeldet og Lierne ovenfor 
skraanede saa jevnt nedover med liden Held-
ning. Man har her virkelig Grund til antage, 
Ulykken som en Straf over den Ryggesløshed 
som herskede under Veiarbeidet paa den Tid.”

Natta mellom 11. og 12. februar år 1868 gikk det et voldsomt 
snøskred i Kleivgardene på grensa mellom Oppdal og Sunndal. 
Flere gardsbruk og husmannsplasser ble tatt av snømassene. 
Etter hvert ble det klart at hele 32 mennesker hadde mista 
livet denne natta. Av de 32 var 11 fra Lønset, mens resten var 
veiarbeidere fra Øyer, Vågå, Dovre og Lesja og deres familier. 
Nyveien opp Gråura ble bygd den tida. Hele fire gravferdsdager 
måtte til før alle de omkomne var kommet i jorda. De døde ble 
gravlagt på tomta til gammelkirka på Lønset. Denne steinen er 
reist på gravstedet (13).
Det blir hevda at snøraset i Kleivgardene er det enkeltraset som 
har krevd flest menneskeliv i Norge.
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Stenboeng
Snøraset i 1868 er ikke den eneste ulykka som 
har krevd tap av mennesker på Lønset. Særlig 
har garden Stenboeng i Storlidalen vært utsatt 
flere ganger. Et sagn forteller at garden ble tatt 
av snøras en gang på 15-1600tallet. Det fortelles 
at bare en unghest med brukket fot og en hane 
som satt på fonna og gol var det eneste tegn til liv 
da folk kom fram. Ellers var alt liv, både folk og 
fe, gått tapt.
På januar i 1737 gikk nok et snøras og utsletta alt 
liv på Stenboeng. I alt mista 7 mennesker livet 
den gangen. Etter det ble garden flytta litt lenger 
fram i dalen, der den ligger i dag. Dette raset 
gikk drygt 3 år etter at dattera på garden, Eli, ble 
henretta fordi ho hadde tatt livet av sitt nyfødte 
barn. Det kan nok hende  enkelte mente det var 
syndstraff som ramma Stenboeng?

Sommeren 1873 ødela et landlaup (jord- og 
steinras) størstedelen av dyrkamarka og de beste 
markaslåttene. Brukerne på Stenboeng nedla et 
kjempearbeid for å få jordveien i stand igjen.
Garden Stølan ligger under den bratte Støl-
kammen ca. 6 km. innover Storlidalen fra 
Lønset. Her har landlaup vært på ferde flere 
ganger, men uten at det har vært anna skade 
enn på jordvei og bygninger. Første gangen 
rundt år 1900, og siste gangen skjedde det 
sommeren 2009. Da traff en stor stein låven og 
forårsaka store ødeleggelser. Også andre ganger 
har Stølkammen sluppet fra seg steinblokker, 
men uten de store skadene. Det er nå igangsatt 
rassikringsarbeid i lia ovenfor Stølan.

Etter snøraset i 1868 tok med seg husa på Nedre Kletthammer, ble nye hus bygd innunder  berghammeren på 1870-tallet. Fjøset 
som nå er revet, ble bygd i forlengelsen av stua du ser på bildet. I ettertid har det ikke gått mange ras, men dersom det skulle skje en 
gang til, vil husa stå trygt (7).
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Orfonna nord for Dalsvatnet er et sikkert sted for snøras. Dette raset vinteren 1952 var så kraftig at det slo hull på isen og gikk på 
botnen av Dalsvatnet og opp på land på sørsida av vatnet! Her er det elevene ved Storlidalen skole som tar resultatet i øyesyn. 
Fonnagusten var sterk. Det erfarte Martin Jære, som drev vedhogst i lia der raset landa.

 I påska 1922 kom det bort tre menn på tur fra Gjevilvassdalen til Trollheimshytta. De hadde forvilla seg ned i den trange 
Fossådalen, der de ble tatt av snøskred. Letemannskaper fra Storlidalen ble utkommandert. T.v. med søkestang sitter Jon O. Jære.
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Håggåberget
Håggåberget stikker ”nasen” sin fram i lia mell-
om Gravaune og Hoel. Fjellet er bratt, og opp 
gjennom åra har berget sluppet fra seg både stein 
og snø. Vinteren 1816 løsna et snøras øverst i 
lia ovafor Hoel. Det tok med seg stallen der på 
garden, fortsatte nedover bakkene helt ned til 
Ustigard Nerhoel. Der ble det også gjort skader: 
Folka på gardene fortsatte likevel å bo der, men 
da det store raset gikk i Kleivgardene i 1868, 
spredte det seg nok frykt for nye ras. Både Hoel 
og Ustigard Nerhoel ble flytta i 1870 til tryggere 
omgivelser. Hoel noe østover, mens Nerhoel ble 
flytta vestover.

Våren er  tid for steinras i bratte lier. En gang på 
30-tallet bante en stor stein seg vei nedover lia 
ovafor Ratgjerdet. Den hadde kurs mot den vesle 
husmannsstua, men spratt over taket, tok med 
steinen på ovnspipa og ble liggende like nedafor 
gammelveien! Ikke rart at ho som var inne i stua 
under hendelsen, Margrethe Wiberg, ble 
temmelig lamslått?
Våren 2008 gav Håggåberget på nytt beskjed om 
at vinterens snø, is og kulde gir utrygge forhold i 
stupbratte berg. Også da løsna en stor stein langt 
opp i berget, fant seg veg nedover lia, delte seg 
i to og den største slo seg til ro like vest for stua 
på plassen, mens den andre ble liggende tett ved 
gammelveien.

19.mars 2010 var en enestående dag for snøskred i Storlidalen! Denne vinteren var snømengdene moderate, men etter et par 
dager med høg temperatur, løsna skreda i Sethøa, Jærehøa og Storhaugen på sørsida av Storlidalen, og på nordsida av Dalsvatnet 
fra Stenboeng til Haugen. Bildet viser tallrike snøskred i lia fra Stenboeng og utover til og med Orfonna. I 2010  har Martin Jære 
levd 90 år i Storlidalen, men har aldri opplevd liknende.
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Snøraset i Fossådalen
Fossådalen er en bratt og vanskelig tilgjengelig 
dal ved turstien mellom Gjevilvasshytta og Troll-
heimshytta. Den ligger således utenom Lønset, 
men vi tar med ei beretning om snøras derfra 
likevel. Grunnen er at mange lønsetbygger del-
tok i en stor leteaksjon våren 1922.
I påska 1922, samme året som Sliperstua ble satt 
opp som første byggetrinn av Gjevilvasshytta, tok 
tre menn fra Trondheim ut fra Skarsheimssetra 
og skulle gå til Trollheimshytta. De tre var alle 
rundt 30 år. Namna på karene var Karl Bryn, 
Lai Johns og Malthe-Sørensen. Skiløperne 
kom ut for uvær, de kom ut av kurs og forvilla 
seg ned i den trange Fossådalen, der utløste de 
snøras, de ble begravd under snømassene og alle 
tre omkom. En stor leteaksjon ble satt i gang. 
I denne letinga deltok bl.a. Halvor Storli, den 
gang 77 år, Audun Storli, Johannes Haugen, 
Lars Stenboeng og John O. Jære. Alle disse var 
bosatt i Storlidalen. 
Den ene ble funnet temmelig fort, den andre 
9.mai, mens den tredje ikke ble funnet før 
snøen var borte i Fossådalen. 
Etterkommerne etter Lai Johns er i dag eierne av 
Tovasshytta som vi har omtalt under kapitlet om 
turisme.

De bratte liene er der!
Vinteren 2010 var egentlig en snøfattig vinter. 
Streng kulde gjorde at den vesle snøen som var 
ble frosset helt til bunns. Det gjør snøen svært 
ustabil. Når det så kom flere snøfall utover etter-
vinteren, ble snøskredfaren stor. Særlig når det 
regna godt noen døgn. Fredag 19.mars løsna 
fonnene i Sethøa, Jærhøa og hele lia fra Sten-
boeng til Haugen, nesten samtidig! Martin Jære, 
90 år, har levd hele sitt liv i Storlidalen, men 
aldri hadde han sett snøras over et så stort om-
råde. Snømengdene var som sagt små, så derfor  
skjedde ingenting galt, denne gangen.
Orfonna går midt på Dalsvatnet, og ligger altså 
i lia mellom Stenboeng og Haugen. Underlaget 
rundt denne bekkdalen er svaberg. Dermed 
skal det ikke mye snø til før det losner. Det gjør 
det flere ganger hver vinter. Nå gjør den ingen 
skade. Verre var det den tida vegen gjennom 
dalen gikk på samme sida. Da ble veiforbind-
elsen kutta rett som det var vinters tid. Men 
når vegen ble åpna på andre sida av Dalsvatnet i 
1960, var det slutt på det problemet.
Orfonna har gått så hardt at ho har slått seg 
gjennom isen, gått på botnen av vatnet og opp på 
andre sida! Det viser hvor enorme krefter som 
finnes i snøras.

Dindalen har også bratte lier. Også her går det 
snøras enkelte steder. Men dette er en seter-
dal der ingen bor fast, og de som bygde setrene 
visste hvor husa skulle stå! Heller ikke et jordras i 
lia ovenfor Uvsetra på juni 2010 gjorde skade på 
bebyggelse. Store nedbørsmengder løsna jord og 
stein i bekkedalen, og spora i lia blir nok synlige 
i mange år framover.

På Lønset er det mange bratte lier der det kan gå både snøras 
og jord/steinras. På august 2009 gikk det steinras ned lia i 
Stølkammen. En stor stein traff  hus på Stølan med stor fart og 
kraft. Da er ikke en tømmervegg mye å verge seg bak!
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Håggåberget er et fjell som av og til slipper fra seg storstein på vårparten når isen har gjort si gjerning. Slik var det også først på 
mai 2008. Denne steinen stoppa først like vest for husa på Ratgjerdet. Steinen var noe større da han tok fatt på si bratte ferd ned 
fjellet, men han delte seg på turen. Den andre noe mindre steinen ligger like nedafor gammelvegen. Størrelsen på steinen  illustreres 
godt når en ser på damene.

Det er store snømengder i dette flakraset som gikk i Storbekkhøa nord for Storli på februar 2010.
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friluftsliv

Dette kapitlet vil inneholde mange  bilder. Bilder som viser hvor mye det er å se og oppleve på 
Lønset. Men vi tar med noe om ski, skirenning, heiser og løyper. Faktisk er det slik at for ikke altfor 
mange tiår tilbake i tid, var ski det sikreste framkomstmiddelet om vinteren. Daglig bruk førte til 
mange dyktige skiløpere. Mange av dem gjorde seg bemerka både lokalt, regionalt, nasjonalt og til og 
med internasjonalt. Og hva er vel mer verdifullt friluftsliv enn å ferdes på ski?

Få lønsetbygger har gjort så mye som Jon Strand for å spre interesse for turer i li og fjell. Jon har gitt ut to turbøker der han beskriver 
turer i Oppdal, og rett mange av dem finner du på Lønset! Her er han på en relativt lett klatretur opp Håggåberget (12). 
Toppen er nådd.
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Mange dyktige skiløpere fra Lønset har altså 
satt spor etter seg. Brødrene Henry og Ola  M. 
Ishoel er til og med norgesmestre! Det skjedde 
henholdsvis i 1952 og 1953 som deltakere på 
Sør-Trøndelag skikrets sitt lag i 4 x 10 km 
stafett. Henry ble også nr. 3 på 17km langrenn 
i 1952. Det viser at Henry fra Lønset var en av 
de aller raskeste på langrennski i Norge det året. 
Samme år var det Olympiske Leker i Oslo. 
Dessverre ble ikke Henry uttatt. Hadde han blitt 
det og fått gått startetappen på den olympiske 
stafetten, kunne det godt ha hendt at Lønset 
i.l. også hadde hatt en olympisk mester i sine 
rekker?!
Martin Jære har en karriere i langrennssporet 
som strekker seg rundt 50 år! Gjennom alle 
disse åra var han ikke like aktiv, men allerede 
som tenåring i åra før 2. verdenskrig, tukta Mar-
tin langt eldre løpere i langrennssporet. Martin 
var 20 år da krigen starta, og dermed fikk han 
fem gode år ødelagt som skiløper. 
Men etter krigen var ”Bjørnen fra Trollhei-
men”, som Martin Jære ble kalt i avisene, i gang 

igjen. I 1948 fikk Martin den ære å representere 
Norge under de Olympiske Leker i St. Moritz i 
Sveits. 50-kilometeren var hans øvelse. Der ble 
han nr. 10 og nest beste nordmann. Grunnen 
til deltakelse i OL var bl.a. Martins gode 50-km 
under Holmenkollrenna i 1947. Der ble han nr. 
3 og beste nordmann, etter de gode svenskene 
Nils Karlsson (Mora-Nisse) og Arthur Herrdin. 
Dette løpet ble overført på NRK radio. Ennå 
hadde vi ikke radio heime, men hos naboen i 
Hoelsløkkja fantes det en. Jeg, 6-åringen og 
nevø av hovedpersonen, var der og hørte den 
spennende innspurten på 5-mila. Dortheas 
colakaker var noe av det beste jeg visste, men da 
jeg ble bydd slike midt under innspurten, takka 
jeg nei. Spenninga inni meg var så stor at ikke en 
gang colakaker gikk ned!
Lønset i.l. stilte gode stafettlag i langrenns-
sporet både før og etter andre verdenskrig. 
I lokal sammenheng var lønsetlangrennerne 
uslåelige i stafett til langt ut på 1950-tallet. Men 
den store sensasjonen skapte de under Bymark-
stafetten i 1947. Gunnar Sliper, Ola M. Ishoel, 

Brødrene Henry og Ola M. Ishoel fikk etter hvert ei imponerende premiesamling. Skia bak Ola er laga av Peder Skruen.
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Stafettlaget til Lønset i.l. overraska alle ved å vinne Bymarkstafetten i 1947. Fire unge karer kom fra en utkant i fylket og slo alle 
de øvrige 60 laga! Fra v.: Henry Ishoel, Sivert Lønset, Ola M. Ishoel og Gunnar Sliper. I 1949 gjentok laget suksessen, da med 
Martin Jære på laget i stedet for Gunnar Sliper.

Martin Jære starta sin aktive karriere som tenåring før andre 
verdenskrig. Også vinteren 2010 hadde han jevnlige skiturer. 
Under dette løpet brukte han Olaf Grøseth sine terrengski. 
Martin hadde ødelagt sine egne.

Sivert Jære Stavik, født 27.03.97, er en dyktig representant 
for yngre skiløpere på Lønset. Han oppnår gode resultater både 
med og uten gevær.
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Sivert Lønset og Henry Ishoel dukka opp fra det 
store intet og gikk til topps i Bymarka i Trond-
heim foran over 60 andre lag! I 1949 gjentok 
laget bedrifta, da med Martin Jære på laget i 
stedet for Sivert Lønset.
Lønset idrettslag ble stifta i 1932. For øvrig 
med Inge A. Loe som initiativtaker og første 
formann. I ”de harde 30-åra” utmerka sær-
lig brødrene Anton, Torvald og Eivind Horvli 
seg med gode prestasjoner i langrennssporet. 
Tidene var vanskelige med stor arbeidsledighet. 
”Åss ha itt anna å gjørrå inn å ga`ang på ski um 
vinter`n,” sa Torvald Horvli, som forklaring på 
at de ble aktive skiløpere.
I åra etter krigen dukka bl.a. Leif Horvli og 
Roald Ishol opp med gode prestasjoner. Leif 
med 5.plass i junior-NM i 1950. Oddmund 
Jære oppnådde 3.plass i tilsvarende mesterskap 
i 1956. I 1971 deltok Leif Jære i EM på ski for 
juniorer med 2.plass i stafett som beste resultat. 
Senere var Leif med og tok 2.plass i NM-stafett 
for idrottslaget i BUL, Oslo. Jan Nyseter er 
jevngammel med Leif. Det samme er mer merit-
terte Oddvar Brå, men det hendte at  både Leif 
og Jan tukta Oddvar mens de ennå var gutte-
løpere!
Oddvar Blokhus  var aktiv både vinter og som-
mer. Han var en verdifull mann for Sunndal i.l. 
sitt stafettlag som gjorde det skarpt i stafetter på 

sommerføre i lang tid på 70-tallet. 
Innen den alpine idretten hadde Kåre Horv-
li gode plasseringer som gutteløper. Men Jon 
Strand er nok den fra Lønset som har oppnådd 
mest på landsplan gjennom gode plasseringer i 
NM på 60-tallet.
Mange lønsetbygger deltok i turrenn på ski og 
hadde/har stor glede av det. Sigrid Ishol var 
nokså ensom svale på spinnesida, men også Jon 
Uvsløkk, Peder Myren, Olaf Jære, Ola O. Vin-
dal, Ottar Grændsen og sikkert flere til deltok i 
tillegg til dem som er nevnt ovenfor. Hans 
Grøseth er den eneste som fremdeles i 2010 
holder koken. Han går kjente turrenn som 
Vasaloppet, Marcialonga (Italia) og Birkebeiner-
en for å nevne noen. Hans er oftest å finne helt i 
toppen i sin årsklasse.
Interessa for deltakelse i skirenn utenom Lønset 
har dabba svært de siste tiåra. Men fremdeles 
er det liv i poengrenn i lysløypa ved skole/
samfunnshus, og det samme for alpine renn i 
Dalslia. Da helst som et tilbud for den yngre 
garde. Og hvem vet: Kanskje det dukker opp 
talenter både innen langrenn og alpint igjen på 
Lønset? Emnene er der allerede. Det spørs bare 
om de er villige til å underkaste seg den treninga 
som må til for å lykkes utover vår vesle krets?

Imre tar en runde til i bakken. Bak ser vi brakka som fungerer som varmestue (16).



Fritt liv på Lønset     91

Skitrekk
Vindal
Oppdal fikk sin første skiheis først på 1950-tall-
et. Lønset fikk sitt første skitrekk i 1967! Senere 
skulle det bli bygd to skitrekk til, og det siste er 
fortsatt i drift hver vinter. 
Ola O. Vindal var ivrig skiløper også som 
guttunge, sammen med mange jevngamle på 
Lønset. Leif Otto Fjøsne hadde alpint skikurs 
på skolen vinteren 1966. Der ble det sådd spirer 
til stor alpin skiinteresse. Kanskje syntes guttene 
veien var lang til skiheisene i sentrum? I alle fall 
fant guttene ut at et skitrekk hadde vært praktisk. 
Eldhuset i Oppigard, Vindal ble tatt til heishus. 
Pipe, lysomn og øvrige ildsted ble revet ut. 
Hovedenheten i heishuset besto av girboks fra 
lastebil, drivhjul og elektrisk motor lånt av Marit 
Lønset. Heisen var 150 meter de første åra, 
senere 250 meter, og det var tautrekk. Da heisen 
ble satt i drift var driftslederen en 12 år gammel 
gutt, Ola O. Vindal!
Behovet for lys i løypa dukka nokså fort opp. 
Også her var løsningene kreative. Både natt-
bordlamper og gamle lastebillykter ble forsøkt, 
uten stor suksess. Bedre ble det da Ola fikk en 
brukt lyskaster fra ansatte i Høyer-Ellefsen, og 
etter samvirkebrannen i 1977 overtok guttene to 
brannskadde lyskastere der.
Oppigardsheisen var i drift fram til 1982. Krav 
om Veritasgodkjenning og konsesjonskrav ble for 
mye for et slikt ideelt foretak!

Bårdsgarden
Skitrekket ovenfor husa i Bårdsgarden ble trolig 
bygd sommeren 1973. Her var det en 14-åring, 
Arnt Vasli, som var pådriveren for anlegget. Mo-
toren kom fra ei smørkinne på Oppdal Meieri. 
Drivverket fra bakakselen på en Opel. De første 

åra ble det brukt tau på det 200 meter lange 
trekket som senere ble forlenga til 325 meter. 
Tauet ble bytta ut med wire, noe som var relativt 
hardt med klærne!
Lysanlegg ble det laga, med små midler og hell-
er beskjeden effekt. Men senere ble lyskasterne 
større, og aluminiumstråd kjøpt av E-verket.
Også her satte strenge krav for godkjenning en 
stopper for aktiviteten, trolig da vinteren 1981 
tok slutt.

Dalen (Stenboeng)
Det tredje skitrekket i Storlidalen, Dalslia 
skitrekk, ble satt i drift i 1978. Harald Jære, 
Inge Harald Bøe og Ingebrikt Wiberg var alle 
småbarnsfedre den gangen, og sammen med 
andre ildsjeler i dalen fant de ut at Dalslia var 
ypperlig egna som slalåmbakke. Og hva er vel 
bedre tilbud til barn og unge enn skiaktiviteter? 
Ola H. Vognild var til god hjelp når anlegget 
skulle konstrueres. Nødvendige godkjenninger 
fra Vegvesen og Veritas kom greit på plass. Sla-
låmbakken i Dala er drygt 400 meter lang, og i 
1985 fikk bakken lysanlegg og varmestue.
Her er det snakk om skikkelige stolper og lys-
kastere. Ildsjelene var så heldige å få hjelp av 
arbeidskarer fra Sør-Trøndelag Kraftselskap til 
reising av stolpene. Karene var på arbeidsopp-
drag i Storlidalen, og stolpereisinga foregikk 
på kveldstid, vederlagsfritt! Ellers var dette også 
et storstilt dugnadsarbeid, der bare lysanlegget 
krevde over 1000 dugnadstimer. Når en tar med 
rydding og bygging av bakke, når en opp i anselig 
timetall!
Hver vinter arrangeres det lokale poengrenn i 
bakken, men det er også arrangert kretsrenn og 
veteranrenn opp gjennom åra. Etter lyset kom 
på plass i 1985, er sjølsagt mulighetene for bruk 
blitt mye bedre i og med at også kveldene er 
disponible for aktivitet.

Disse ungdommene ser fram til en fartsfylt tur på sine ratt-
kjelker! Starten foregår i Myr`n.
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Elevene ved Gjøra og Lønset skoler arrangerer 
sine skidager i Dalslia. Elever fra Midtbygda 
skole kommer også nå og da. Det er således 
mange som gjennom en normal vinter lengde-
messig bruker skitrekket i Dalslia. Vinteren 2010 
var rekordkort, bare en dryg måned fra 9.mars. 
Likevel brukte over 300 forskjellige personer 
bakken og trekket. I vanlige vintrer snakker vi om 
både ett og to tusen brukere. 
Økonomien i Dalslia skitrekk er sunn. Håpet er 
derfor stort for at alle med interesse for alpin 
skisport som ferdes i Storlidalen også i framtida 
vil ha et næranlegg til bruk.

Lysløype
I åra rundt 1970 hadde Oppdal storstilt bygging 
av lysløyper til bruk for det gående skifolket. 
Ei medvirkende årsak til det store behovet for 
skimuligheter på kveldstid var karusellrenna. De 
starta opp for fullt rundt 1970. I begynnelsen 
var dette konkurranse mellom de 6 idrettslaga i 

Oppdal med langrenn på programmet. På det 
meste deltok mellom 400 og 500 løpere på 
kveldsarrangement rundt i lysløypene!
Lysløypa i sentrum ble som den første bygd og 
åpna på slutten av 1960tallet. Senere kom det 
løyper både på Vognill, Driva, Fagerhaug og 
Lønset. Den siste ble åpna 19.desember 1971. 
Bygging av ei lysløype på ca. 2,5 kilometers 
lengde krevde rundt 1500 dugnadstimer! 
Arbeidet besto i stikking, rydding, stolperiving 
på Dovrefjell og stolpereising i lysløypa. Løypa 
ble mye brukt, særlig de første åra. Lokale lang-
renn hadde gjerne 40-50 deltakere i alle aldre. 
Interessa har nok dabba av en del, men stadig 
arrangeres det skirenn der særlig de yngre har 
stor glede av å delta. Kanskje dukker det opp  
talent enten i alpinbakken eller i langrennsløypa 
på Lønset igjen?

Utsikta vestover i Innerdalsporten er upåklagelig. Litt av Stor-Salen t.v. og Kringelhøa t. h. Imellom der Innerdalsfjell på rekke og 
rad.
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Preparerte løyper
Det er jo blitt slik at skal folk bevege seg på ski, 
uansett fart og ferdighet, er det sterkt ønskelig 
med preparerte skispor. Like det eller ikke. Å 
sette sine egne spor skjer snart bare på skiturer 
i fjellet og på de store vidder. 
At ei lysløype blir preparert av scooter eller 
tråkkemaskin, er sjølsagt. Da er det snakk om 
noen få kilometer, men tilbudet på Lønset 
omfatter nok et sted rundt 100km når det er 
vinterferie og/eller påskeferie!
Storlidalen løypelag er en del av hytteeier-
foreninga i dalen. Løypelaget har skaffa seg egen 
tråkkemaskin. I høgsesongen preparer løype-
laget rundt 70km. gode skispor, til glede for alle 
besøkende. Bl.a. blir det preparert løyper både 
rundt Høa og Lorthøa, samt Storlidalen fram til 
Ångardsbrua. Derifra og fram til Lønset er det 
Lønset idrettslag som har ansvaret. 

Vinteren kommer ofte tidlig ytterst i Storlidalen. Slik var det 
også hausten 2009. Halvard Storli preparerte fine skispor for 
snøhungrige skiløpere fra både Trøndelag og Møre.

Ivrige toppentusiaster nytter første snøen til tur inn Dalsbekkdalen opp sida på Buslettkammen. 
Utsyn vestover mot Storlidalsvatna og kjente fjell bak.
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Halvard Storli i Negard Storli er fast kjører av 
maskina. Hausten 2009 kom snøen seint, men i 
Storlia utover til Tovatna var forholda ypperlige. 
Der var det faste, fine spor fra november måned. 
Faktisk var området et av få i hele Trøndelag og 
Nordmøre der det gikk an å bruke ski så tidlig. 
Noe som førte til stor trafikk av skiløpere på alle 
aktivitetsnivå fra et stort område.

Gapahuken (26) et stykke ute i Dindalen byr fram fine muligheter for en rast under skituren.

Utsikt vestover fra Hyttdalskammen mot Storlifjell og In-
nerdalsfjell.
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Skøyteløpere på Ångardsvatnet i 1916. Fra v.: Marit, Ivar og Hilmar Vasli, 
Anne Storli og Dordi Vasli. Fotograf er Lars Vasli.

Isfiskekonkurransene på Ångardsvatnet fører til gode inntekter til lag og 
organisasjoner på Lønset. Det hender også iblant at det er internasjonal 
deltakelse, som  her amerikanerinnen Alea Jascor.

Når kulden setter inn om hausten og isen legger seg på vatna, ligger det til rette for 
mye moro på glatta, også på 2000-tallet. Dette er fra Dalsvatnet.
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Imre fryder seg over kanotur. Det kan se ut som om Bonny er 
noe skeptisk?!

En må tidlig starte som god klatrer skal bli. Ole Grendal i 
Ishoelfeltet (21).

Opplev Oppdals raftingflåter bærer mange spente turfolk på Drivas brede rygg. Noen av turene ender på Lønset, men selskapet 
har også etablert turer gjennom elveløpet  ned Gråura. En raftingtur for de meste erfarne. Lønset er også et yndet sted for heftige 
kajakkturer på Driva.
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Bade- og båtliv i  og på Ångardsvatnet (17). Bildet er tatt like ved badestranda. En god dugnadsinnsats i 2009/2010 ga ny 
parkering med toalett tilknyttet badestranda.

Mange tar veien utover Dindalen på sykkel. Her passeres Ståkkåbekken. Den ultimate turen er sjølsagt rundtur fra Oppdal på vei 
og sti gjennom Dindalen og Lindalen, ned Jenstadlia til Gjøra og langs R70 opp Gråura til Oppdal.
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Turistforeningens røde T-er gjør turstiene i fjellet trygge. Her på tur vestover på ruta Storli-Innerdalshytta.

Utsikt framover Storlidalen fra toppen av Høa. Storlidalen midt på bildet, Okla t.v., og Gjevilvassdalen enda lenger t.v.
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Storligrenda i måneskinn (19).

Den skal tidlig krøkes som god molteplukker skal bli! 
Sigrun i de eventyrlige forekomstene i Dindalen år 2005.

Kilder:
Artikkel av Ola O. Vindal
Samtale med Harald Jære
Odd Gunnar Jære Hoel: Jubileumsberetning for Lønset idrettslag
Heimesida til Storli hytteeierforening
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opplevelser

Vi håper at bildene i dette kapitlet, i tillegg til det øvrige presentert i boka vil gi mange lesere 
lyst og inspirasjon til å oppsøke stedene vi presenterer, om det ikke alt er gjort?! 
Spennende mennesker har vi også på Lønset.

Disse to parallelle bekkene renner ut fra Svorunda like nedafor Svorundjønna (10). Bekkefara ble gravet med hånd for lang tid 
tilbake som vannforsyning til gardene Nyhus og Kletthammer. To bekkefar tyder på at gardbrukerne ikke var helt enige om hvordan 
dette skulle gjøres?! 
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Heisen fra Hulberget (Hæle) (6) og over til høgste Gråura var i lang tid ”hovedveien” for Ingebrigt Liabø og familien når de skulle 
utføre ærender. Ned til den brusende Driva er det ca. 250 meter!

I mars 1961 ble taubanen over Driva til Hulberget åpna (6). Den luftige banen over elva erstatta manglende bilveg og betydde 
lettere adkomst til skole, post og butikk for dem som bodde på garden. Og ikke minst var det en stor lettelse når produkter fra 
garden skulle fraktes til bygda, det være seg geitost, smør eller trevirke. Banen har nå vært ute av drift i lang tid.
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Ola O. Vindal ved troa der bekkene fra Svorunda krysser hverandre (10). Vannet i troa renner til Kletthammer, og bekken rett 
ned til Nyhus.

Hestbrya ved Helvetesdalen (4) var mye bruka for å slukke tørsten  til hestene den tida de firbente  var framkomstmiddelet langs 
veiene.
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Katlberget på Tilset (22). Katl kommer av det gammelnorske ordet ketill som betyr kjel.  Det var altså kjelemner som ble utvunnet 
av klebersteinberget ovafor Tilset.

Neste side: Lønset kirke (13). 1862 står det på ”vimpelen”  i toppen av spiret.

Tørris - gutten fra Storlidalen er ei velkjent barnebok av Berit Brænne. Berit hadde tallrike barnetimer for de minste der ho 
fortalte om Tørris, vennene hans og livet i en fjelldal. Sommeren 2010 framførte ei gruppe amatører dramatisert syngespill om 
Tørris på Oppdalsmusèet. Fra v. Marta Ishol, Inger Mai Loe, Marta Berkås Hindseth og Hanne Loe. I forgrunnen med hund 
Ragnar Welander som Tørris og på hesteryggen Martin Sesaker som Esten Bårdssønn, bonde på Bårdsgarden.
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Ivar Grændsen har funnet seg plass i ei av jettegrytene ved Nybrua. Langs Driva finner du mange slike jettegryter.

I rettlina like vest for Lønset sentrum, går det en vei ned bakkene. Denne veien ble anlagt for drøyt 100 år siden. Da fant oppsitt-
erne på de tre gardene ”uta Hauain” ut at det hadde vært mye å vinne på en benvei over Driva. Ei bru måtte til. Nybrua ble bygd. 
Den var i bruk til helårs bilvei ble anlagt på 1980-tallet. Da forfalt brua så mye at den ble revet. I 2003 sto brua på bildet ferdig 
etter iherdig dugnadsarbeid fra ivrige lønsetbygger. Legg merke til det foreseggjorte brukaret! Brua bør vel kalles Nynybrua? (3)
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Langs Kløvstien er det satt opp plakater med tekst som omtaler hendelser fra tidligere tider (5), slik som her at Hellig Olav og hans 
følge drakk av brønnen. Per Aalbu studerer plakaten.

Søskenbarna Knut Agnar og Kristi Strand ved Olavsbrønnen på Øver-Sliper (5). Vannet i brønnen skal ha legende kraft. 
I alle fall ble det sagt slik, ettersom Hellig Olav skal ha vært der.



108     Fritt liv på Lønset

Driva slynger seg mellom spektakulære berg nedafor Ishoelbrua (21). Opplev Oppdal og andre bruker berget bak t.h. som 
klatrefelt.

Storfallet i Støltverråa med Kristi, Jon Olav og Ann Magritt Strand.
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Dette er inngangen til et bjørnehi. Det befinner seg i Storlidalen.

Denne idylliske gammelvegen går fra Nedre Kletthammer og 
vestover mot Svorunda (7).

To personer i ferd med å utforske krom-malmgruva øverst i 
Vindalslia (14). Propsen som støtter gruveveggene er på plass 
fremdeles etter over 100 år.



110     Fritt liv på Lønset

Jonn Jære driver med noe som kalles radioni eller håranalyse. Enkelt fortalt er dette en analyse som viser bl.a. mangler av 
vitaminer, mineraler, sporstoffer og cellesalter. Pasienten trenger ikke være fysisk tilstede for å få utført testen. Det er nok om Jonn 
får et hårstrå tilsendt i en konvolutt! Ved bruk av spesielle apparater kan han avgjøre de underliggende årsaker til sykdom i et 
levende vesen. Hans kundegrunnlag finner vi spredt over et utrolig stort område. Ikke bare innenfor Norges grenser. Nei, folk helt 
fra Argentina har tatt kontakt med Jonn Jære for å få bukt med sine plager! Også legestanden er representert blant kundene hans.

Jonn er også svært opptatt av stråling fra elektriske ledninger og apparater av alle slag, og hva det kan føre til av plager for oss 
menneskene. Et tema som ifølge Jære får altfor lite oppmerksomhet.
Det aller meste av lærestoff om radioni er på engelsk. Da Jonn  var  barn og ungdom var det ikke vanlig å lære seg engelsk, men 
ved flittig bruk av ordbok har han kommet seg gjennom det meste på det språket som har faglitteraturen, til hjelp for svært mange 
pasienter.
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Fotografer
Jon Aalbu 5 – 10 - 13 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 - 26 – 27 – 29 – 30 – 31  
 – 32 – 33 – 34 – 39 – 44 – 46 – 47 - 49 - 50 – 53 – 61 – 64 – 70 – 
 71 – 73 –  74 – 76 – 80 – 90 – 91 – 95 – 96 – 102 – 103 – 105 –   
 108 – 109 – 110
Jon Strand 17 – 57 – 74 – 81 – 97 – 98 – 101 – 103 – 104 – 106 – 107 – 108 - 
 111
Morgan Frelsøy – Opp-avisa  9 – 12 – 16 - 39 – 41 – 42 – 43 – 45 - 66 – 69 – 72 – 83 – 87 – 96
Odd Roald Uv 7 – 26 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 94 – 99 – 110
Thorvald Storli 35 - 58 – 62 – 85 – 92 – 94 – 99
Odd Gunnar Jære Hoel 19 – 21 – 49 - 75 – 79 – 85
Elin Storli 14 – 47 - 55 - 93 – 98 
Dagrun Vasli 55 – 61
Esten Uv 60 - 64
Ola Vindal 109
Endre Hals 52
Ludvig Killingberg 77
Yngve Vogt 54
Tore Jacobsen 104
Erich Hjørleifsson  93
Kjell Horvli 21
Rune Grøtte 89 
John Uvsløkk 67
Arnt Nerhoel 64
Martin Jære 109
Oddmund Nyseter 60
Marit Hoel 48
Harald Jære 53
John Torve 84

En stor takk til alle bidragsytere!
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Lønset gjør Oppdal bedre

Fritt liv på LØ
N

SET 
 

 
 

 Lønset H
orisontløftarlag

Det er vårt ønske at boken skal gi litt informasjon om hva Lønset har vært, men mest om hva 
Lønset er og hva grenda og beboerne har å by på.  Noen av de største håndverkerne i Op-
pdalsbøgda kommer fra Lønset, her har store idrettsmenn vokst opp, her er de beste bratt-
skikjørings- og  klatremulighetene i Oppdal, gode fiskevatn, levende landbruk, botanisk rikt og 
spesielt kulturlandskap. Et trivelig nærmiljø med nærbutikk, barnehage, skole, kirke, eldrebol-
iger og et bosted med aktivt foreningsliv.

Bruk gjerne boka som oppslagsverk eller turguide for opplevelser i en av de rikeste delene av 
Oppdalsbøgda. 

Vil du ha mer opplysninger om hva som foregår på Lønset - se www.lonset.no 


