
Menyen hin 17. mai lød på tomatsuppe, oppstekt corned beaf,
svart kaffe og en liten knert. Og det måltidet i all sin enkelhet ville
jeg ikke ha byttet for noen pris, selv med en festmiddag nede i byen.

Da jeg ut på kvelden stod nede på Gudå stasjon, var det intet
menneske å se hverken på stasjonen eller i vid omkrets — folket var
vel på fest i «lokalet».

Jeg tok derfor sjangsen, ranget av meg tøyet i det fri og fikk
skiftet på meg tørt og rent bytte og i Ventetiden på toget seg velværet
på, en hadde jo både røyk og litt igjen på lerka til en siste feiring
av «Dagen» — 17. mai 1946.

Fargen i fjeset var blitt helt upåklagelig.

Bilde uten ord. Kåre Jyttad
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T O G A M L E D O K U M E N T E R

Fra direktør B. Karlgård, Statens kornforretning,
har vi mottatt avskrift av to gamle dokumenter som
angår Stormoen seter i Roltdalen. Da de tangerer vår
eiendom, Schulzhytta, og gir en god prøve på den
gamle kansellistil, tar vi med dokumentene i årboka.

Anno 1755, d. 5te Augusti, vare vi undertegnede Lænsmand og
mænd efter Fogden Colstrups ordre paa een Sætter-vold

kaldet Stor-Moen i Roltedahlens Alminding beliggende, for samme
Sætter-vold med tilliggende Sætter havn udi Bergamttes, og paa
Amtmandens vegne beskikkede Sorenskriver Povelsens nær-
værelse, efter Bergamtets udvisning, saavel for dens fulde værd
som for een billig aarlig leye at taxere. Strækningen derfra efter
længden fra Syd-vest i Fagermoe Elven til Nord-ost i Riishaugen
kaldet, er een god fierdedeel Miile, dens Breede er fra den Søndre
side Rolte Elven til den Nordre side Sprautvora Field, og hvor
samme Field slipper vedtager Hommel-Huus Bækken, og denne
igien i Fagermoe Elven, og bedrager sig samme Breede fra 600
skrit til een halv fierde deel Miil høyeste, hvilket alt i henseende
til det opryddede, da det øvrige mæst bestaaer af Myr og u-dyrket
Jord, hvor ey græs slaaes eller Høe afles, vi ey kand Taxere
anderledes end for dets fulde værd til 36 Rdlr. eller og, i aarlig
billig grund-Leye til \]/2 Rdlr.
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Saaledes efter vaares beste Skiøn, at være Taxeret bekræftes
under vaares Hænder og Signeter.

Datum ut Supra.

Olle Thomasen
lænsmand

Peder biørnsen
garrberr
(Garberg?)

lars olsen
barsgar
(Bårdsgård?)

Wn F r i d e r i c h den F e m t e af Guds
Naade Konge til DanneMark og Norge de

Venders og Gothers, Hertug udi Sleesvig Holsteen
Stormarn og Dytmarsken, Greve udi Oldenborg
og Delmenhorst

Giøre alle Vitterligt, at Vi efter allerunderdanigst giorde Ansøg-
ning ved Vores Resolution af denne Dags Dato, allernaadigst have
Concederet og bevilget, ligesom Vi og allernaadigst hermed bevilge
og Concedere, nu værende og efterkommende Participantere udi
Selbo Kaabber Værk, Nordenfields i Vort Rige Norge, af dend os
udi Strinde og Selboe Fogderie under Tronhiems Amt tilhørende
Roltdalens Alminding, en Plats Stormoen kaldet, strækkende sig
efter det Nordenfieldske Berg Amts anviisning og en af ved-
kommende Bonde lænsmand tillige med 2de der til udmelte Mænd
den 5te August 1755 derover foretagen Foreining udi lengden fra
Sydvest i Fagermo Elv til Nord Ost i Riishaugen, een goed fierde
deel Miil, og i breeden frå 600 skrit til en ottendeel Miil, neml: frå
den Søndre siide af Rolte Elven til den Nordre Siide af Fieldet
Sprautvora samt hvor dette field Slipper, vedtager Hommelhuus
Bækken, som udfalder i Billet Bækken og denne igien i forbemelte
Fagermo Elv, Saaledes at Participanterne denne Plads til Værkets
Bergs Folks Beboelse maae lade Bebygge og samme fremdeles
Nyde og beholde, dog ikkun saalenge den dertil Bruges, såa og med
vilkaar, at deraf svares til Vores Gassa, aarlig Fiire Rixdaler
afgift, og at de 2de Bønder Ole Kyllo og Haaver Stor Evien, som
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hidindtil har haft Stormoen i leye, saavel for Deres der staaende
Bygninger som hvad Rydninger de paa Stædet beviisligen maate
have anvendt, af Participanterne for nøyes, endten udi mindelighed
eller efter uvillige Mænds Taxt. Hvorefter de vedkommende Sig
allerunderdanigst haver at Rette, forbydendes alle og enhver
herimod eftersom foreskrevet staaer at hindre eller udi nogen
maade forfang at giøre under Vor Hyldest og Naade. Givet paa
Vort Slott Jægersborg d: 10 Novbr 1756. —

Under Vor Kongl: Haand og Seigl
F: R:

Thot, Wedel, Basballe.

Var og sommer. Kai Pauss
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