
kartleseren. Starten foregår 5 meter rett opp og så avsted. Ikke
fullt en time senere er pasienten på sykehus og utenfor fare.
Svenske aviser hevdet at dette var den lengste syketransport med
helikopter til dato i Skandinavia. Distansen var 35 mil.

Det er en betryggelse å vite at slike transportmidler nå er
tilgjengelige.
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T I L B A K E T I L R O M Å D A L E N
Av Leif Halse

Syketransport Ir a Nedalen, påskedag 1952

68

Henry Iversen

Vi kom vandrende fram over ei vid tel. Lendet bar imot —
ikkje mykje, men godt synleg. Tela var oversådd med stein

— stor stein og små stein, flat stein og rund stein, og mellom
steinane var marka ujamn og tuvet. Graset var stutt og stritt og
stod som stive kostar på tuvene. Skog fanst her ikkje, berre fjell-
riset grodde lågt og tett på runde raster?; Fugl song ikkje. Her
var så audt og stilt, som det berre kan vera på fjellet ein godvers-
dag. Ein vindsno strauk over tela, ruska i dei strie graskostane
og strauk oss om panne og kinn med svale hender.

Eg var ni år gammel, og ho som fylgde meg var kanskje seksti.
Eg veit ikkje, for kva skjønar ein ni-åring seg vel på alder? Men
ho heitte Ynnbør, og truleg var vi på saueleiting. Elles har>eg
gløymt kva ærend vi var ute i og hugsar ikkje noko meir av turen.
Eg hugsar berre at vi gjekk framover denne harde tela. Ynnbør
var eit fåmælt menneske. Men ho var lett på foten og trødde så
trygt i marka. Vi kom oppå ein lang og låg, rabb. Framfor oss
var ein rund og vid botn med eit blankt vatn. ;

— Strandkå-botnen, sa Ynnbør, så gutungen skulle veta namnet
til ein annan gong. ,

Vatnet var grønt og klårt, så ein kunne sjå botnen langt utover.
Ute i vassosen låg store steinar. Ynnbør hoppa lett frå stein til
stein. Eg fylgde etter, og vi kom tørrskodde over. Bortafor vatn
og botn lyfta lendet seg opp mot ein fjellrygg. Vi rundgjekk vatnet
og la vegen mot eit vidt skar i fjellet. Vi kleiv i urd og gjekk
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Snota fra Svarthamrene Ragnv. G. Knudsen

over harde snøfonner, og gamle Ynnbør gjekk først med lette
steg.

Så stod vi i skaret, og eit nytt utsyn opna seg for augo. Her
fall lendet i sterk halling ned mot ei bratt brun og eit djupt dal-
føre, men bortafor li og dal steig fjell til vers. I aust skar ei snyte
seg opp mot blå himmel, tverrbratt på sørsida, men nordetter flatna
fjellet, skaut rygg og sto der i tung og veldig ro. Toppen var snau-
blesen og nedetter dei grå fjellsidene låg snøen i flekker og grimer.
Synet av denne fjelltoppen heldt meg fast. Denne grå og grunn-
sterke nakken, som lyfte seg høgt over myrland og botnar, over
dalar og flatfjell — var ein ikkje ferdig med så fort,

— Snota, sa Ynnbør og laga seg til å gå.
Snota var ikkje den einaste himmelstormaren i denne fjellheimen.

Til høgre og venstre for henne stakk toppar til vers, tøygde seg
i dristige spenn mot blå luft, men ingen av dei andre nådde så
høgt som Snota. Ho var dronninga i Trollheimen med krona høgt
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boren og med blåkvit snøkåpe i rikt "fald nedetter aksler og" f fang.
Men korleis såg det ut i dalen' under oss? Lia fall så bratt til dals
at eg måtte gå nærare bruna, skulle eg sjå heilt ned.

— Pass deg! sa Ynnbør og kom etter.
Men eg hadde ikkje vett til å vera redd. Og som eg stod der

og såg mot det flogbratte stupet, kom eg ihug eit lite dikt frå lese-
boka. Det fortalte om to småbarn, som leika frampå eit høgt og
bratt stup over ein djup fjord, og to englar kom og slo eit vern
av kvite venger langs stupet. Og her stod vi — tett oppunder skyer
og himmel, og her var det sikkert englar som heldt vakt. Ja, skulle
det vera englar noko stad, så måtte det vera her i skaret over
Strandkå-botnen.

Så gjekk eg frampå bruna og såg ned. Lia stod bratt som ein
vegg med gråe hamrar og svarte, glinsande sva, og djupt nede
såg eg ein trong dal med elv og skog, med lange myrar og bratte
graslier.

— Romådalen, sa Ynnbør, og dermed snudde ho og gjekk.

Sidan kom eg til Romådalen som gjætargut og lærte denne vesle
fjelldalen å kjenne ut og inn. Å du, for gilde somrar! Det var dagar
i sol, og det var dagar i regn. Regnversdagane var det gildt å
smette inn i ei markaløe. Der sått ein tørt, og der kunne ein finne
på mangt. Vi var tre gutar som gjætte ilag. Vi hadde kvasse
knivar, og vi skar bokstavane våre i stokk og vegg til vitnemål
om at der hadde vi vore. Ein dag skar Per bokstavane J + S inn
i ein stokk. Der stod dei og skein da Jon kom og fekk sjå dei.
Han lukta lunta med ein gong: J. var hans eigen bokstav, og S skore
inn på den måten tydde berre ein ting: eit gjentenamn med S til
forbokstav. Jon vart hakkande sint. Nokon gjentefut ville han
ikkje ha ordet for å vera! Han ville ikkje ha bokstaven sin utskjemt
av å stå i breidd med ein gjente-bokstav! Og Per fekk slik juling
at han ynka seg og skreik som ei barselkjerring. Etterpå fekk eg
smaka hardneven hans Jon, enda eg ikkje hadde hatt noko med
dei to bokstavane å gjera. Tilslutt lova Jon høgt og dyrt at dersom

jjjVi drista oss til å misbruke bokstaven hans ein gong til, så skulle
han slipe kniven sin og gjelde oss båe to! Morgonen etter kom
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Sissel Sidserk på setra Erling Haave Seterslått Herborg Engen

han med ei øks, og han drog beinast til løa og øksa vekk bokstavane
berre så flisene fauk. Her skulle ikkje vera nokon flekk på hans
gode gjætargut-namn og ditto rykte!

Svarten hadde eg høyrt tale om før eg kom til Romådalen, og
eg undrast mykje på kva Svarten kunne vera for noko. Var det
eit bergtroll eller var det noko anna stygt og farleg?

Frå setra var han godt synleg. Lengst inni dalen låg han og
ruvde svart og skræmande og kunne vera kva som helst. Ein sol-
skinsdag la vi iveg og skulle helse på ukjøet. Vi hadde med oss
lange stavar, og knivane våre var nyslipte og kvasse. Korpen skreik
oppi bratte hamrar og ville skræme oss heitnatt, men vi tala høgt
og karsleg og klemte på og gjekk. Vi kom nærare og nærare, og
Svarten vart større og større — vart noko kolsvart og levande
som kunne fyke .beint på oss og trø oss ned i myra. Det prikka
så rart i huda, og knea vart veike og maktlause, og det var ikkje
pire å vera kar.
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Jon nådde fram lenge før Per og meg.
— Det er ein stein! ropa han.
Eg fekk mest ikkje til å tru at det var sant. Men der låg Svarten

og var ein hus-høg stein. Eg tok i Svarten med hendene, og Per
spenna i han med skotåa og bad han røre på seg, men Svarten
låg i ro og var stein.

Men sidan — i skoddever og mørke kveldar — kjente eg meg
ikkje trygg, ikkje når eg for åleine. Kanskje var Svarten ein stein
om dagen, men om kvelden vart han omskapt til noko stort og
ragget som lufsa og for over myrar og rabbar og trødde ihel alt
som kom i hans veg. Slike kveldar var gjætarguten både trøytt og
skræmd når han nådde heim til setra og sildropen.

Dagane flaug avstad, for Romådalen hadde så mykje å by ein
frisk og levande gutunge: Det var elva, der auren beit kvikt i
kveldinga. I hølane var det gildt å lauge seg, og enda gildare var
det å vasse i elva med kleda på! Det var kliving i bratte lier der
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bergbrusen hang som kvite slør utover svarte hamrar, og det var
synet av myrane, når myrulla stod med lubne silkekvite hovud.
Når landvinden gjekk over myrane, duva myrulla i lange mjuke
bårer, og vart ein eventyrsjø med bårer av sølv. Så for sommaren,
og ein visste ikkje ordet av før det var haust, og fjellet brann i
sterke'fargar. Og så ein dag var det slutt på visa, og ein laut flytte
ned i bygda.

Mange år seinare hende noko underleg:
Eg hadde gått til sengs ein kveld, men fekk ikkje sova. Det var

noko som plaga meg — vonde tankar mol og mol inne i hovudet
°9 Ja9a søvnen vekk. Eg prøvte å tenke på eitkvart anna, men
snart var dei vonde tankane der på nytt og beit seg fast. Timar
gjekk — timar så lange, som dei berre kan bli når ein ikkje får
sova om natta. Til eg fekk tvinge tankane inn på ein ny veg —
eit minne frå barneåra: Saman med gamle Ynnbør vandra eg opp
bratta frå Strankå-botnen og nådde opp i skaret. Eg stod framme
på bruna og såg ned i Romådalen. Eg såg beint ned i elva, som
drog i kvite fossar og stryk utetter dalen. Nede på myrane gjekk
myrulla i kvite bårer for landvinden, og bjørkeskogen ranga blad
og lauv og fekk ein mjukare fargetone. Sola skein, og det glinsa
og blenkte i våte, svarte sva, og på andre sida Romådalen stakk
Rogn-nebba nasen til vers og lukta. I same stunda fall ei forunder-
leg ro over tankar og sinn. Det var som eit par englehender strauk
meg varleg over augo, og eg sovna — djupt og trygt.

Ja, du smiler, og det må du gjerne, for eg kan ingen ting forklare.
Eg veit berre at når maset og jaget i denne vår opprevne tid blir
meg for stridt og trugar med å ta frå meg søvn og uro, så tvingar
eg min tanke tilbake til dei lykkelege og omsorgslause barneår.
Saman med gamle Ynnbør vandrar eg mot botnar og skar og står
på fjellbruna og syg inn det kjente biletet av Romådalen. Og
englehender stryk meg over panne og augo, og eg finn den ro
og fred som berre fjellet — og vakre minne om fjellet, kan gi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A R T E M I S I A N O R V E G I C A
Av Gunnar Nissen
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På de høge nunatakker
over breens kalle brem
fristet den forfrosne stakkar
livet i sitt vinterhjem.

Bundet var det store øde
i en Fimbulvinters bånd,
alle skogene lå døde
under istids store fonn.

Ødemarkens vilde vetter,
stormens kalle Åsgårdsgufs,
i de nordlysklare netter
slo imot den lille tufs.

Bøyet lå den spede krone
mot en karrig moder jord,
lyttet til en håpets tone
i orkanens hese kor.

Men frå verdensrommets fjerne
dype fløyelsmørke bunn
falt en stråle frå en stjerne
som et kyss på blomstens munn.

Og den tenkte: tiden lider,
lille blomst stå fast og gro,
engang kommer bedre tider,
klor deg fast i bergets bo.

Dagen rant i myriader
snøkrystallers ild og brann,
og det flommet lyskaskader
over ødemarkens land.

Favnet da av solens arme
følte blomsten i sitt skjul
at det rislet kilder varme
i den jord som før var død.

Visste da den lille rare
løst var Fimbulvintrens bann,
vårens brusende fanfare
skulle juble over land.


