
Tidsskifte i Gjørdøløyan 

Av EMBRET AALBU 

Tidlig vårdag. Lammingstria er over. En befriende følelse da å fare 
på setra for å sjå om det snart er sauebeite. Å gå den gamle stien 
utover Gjørdøløyan. På hjørnet av setervangen sitter buskskvetthan-
nen i år som alle vårer før. 

Litt lenger fram, og der hører jeg den, blastrupen. Og sanneUg 
setter den i gang ringlingen av sølvbjeUene, Uksom for å gi meg ekstra 
glede. Og så var det furua. Litt skraping i barken, og dermed kommer 
den settende. Hurtige, skarpe skrik og en flyoppvisning så jeg får se 
den rødbrune oversida. Tårnfalk. Den har nok reir her i år også. 
Gjørdølkloppa og Røstbekken med sin brune botn. Opp på haugen 
og forsiktig fram dit myra åpner seg. Og jo, et tranepar på trekk med 
kvileplass her. 

Morgenskodda tyt opp av myra bakafor og gir fin bakgrunn. 
Gjennom den storvokste bjørkeskogen utover til Gravbekken setter 
fuglekoret i for fullt. En rødvinge skvetter ut fra en busk. Og der er 
reiret. Tre egg, så den er nok ikke ferdig enno. Gravbekken bruser 
stri over steinene som ei helsing fra viUfjellene innmed Blåhø. Rast 
under Hammeren. Sola glitrer inn gjennom bjørkestammene. Jeg 
døser av til den fine søgen fra fjerne bekker. 

Ja, sUk var det. Men så kom veien. Med sin brautende åpne gate og 
betongbruer. Og idyllen utover Gjørdøløyan ble vesentUg forringet. 
Men seterflytting og vedtransport ble vesentlig lettere. 

De gamle kloppene var idylliske, men kunne også by på 
overraskelser og problemer. Jeg husker første året vi drev med sau og 
skulle flytte til Rensbekken. Vi hadde kjøpt inn mesteparten av 
flokken høsten før som lam så de var helt ukjente med veien. De lurte 
nok på hvorfor i all verden de skuUe dra avgårde slik? Vi starta 
klokka ett om natta. Klokka åtte var vi ikke kommet lenger enn tU 
Osen. 
Tverråa i Innerdalen. (Ivar Horvli) 



Høst i GJevilvassdalen 

Da vi ut på ettermiddagen kom til Gjørdøla, så var kloppa borte. 
Isførr hadde tatt den med seg et par hundre meter nedover og der lagt 
den pent på kanten like hel. På nærmeste sekter fann vi såpass redskap 
i skjulet at vi fikk tatt den .fra hverandre. Men åsene var vasstrukne og 
styggelig tunge. Jeg hadde med meg en av Snøhetta idrettslags den 
gang kjente skiløpere, Jon E. Torve. Selv. var jeg også i god form. 
Ennå var det mye kroppsarbeid på garden, så en fikk trening ved 
arbeidet. Ved å oppby alle våre krefter og vel så det greidde vi å bære 
dem opp igjeri og få dem på plass. Under arbeidet med dette var 
sauene forsvunnet. Vi var forberedt på mye arbeid med å samle dem 
inn igjen. Men de hadde lagt seg samlet på en haug et stykke unna. Så 
var det bare å få dem i gang igjen og fortsette, De var Uke trege, og vi 
kom ikke tU Rensbekken før i tolvtida neste dag. 

Gravbekken kunne også være lei. Som,den store snøvinteren i 
1976. Ved nyttårstider gikk det isførr og rev med seg kloppa. Vel vi 
hadde bygd den opp igjen og fått dyra over og på setra, kom 

vårflommen og tok den. Så var det samme arbeidet om igjen. Sjøl om 
vi syntes dette var et triveUg arbeid og tok det nærmest som festdager, 
så kunne det Ukevel bli vel mye av det. 

Nå har vi betongbruer som tåler en flom. Og vi har tørr vei over 
myrene. Når det først skulle være vei, vil jeg gi en ros tU veistikkeren, 
ingeniør Jakob Berget i Driva Kraftselskap. Etter min mening har 
han greid å kombinere kravet til en god skogsbilvei med fin 
beliggenhet i terrenget på en god måte. Her må også nevnes 
veibyggeren Jacken Mjøen i Oppdal Maskinkompani, som med sin 
store gravemaskin lagde så fine skråninger og grøfter som om de 
skulle være pusset med hagerive. 

TU deg, som senere går utover Gjørdøløyan og sørger over den 
tapte idyU, prøv da å trøste deg med at det ér blitt så mye lettere for 
oss som har en del av vår næring her ute. Ved å følge gammelstien fra 
Røstbekken oppover og rundt myra kommer en så langt fra veien at 
der kan en kanskje finne igjen litt av den gamle idyll. Det blir ikke det 
samme som før, men likevel 


