
gruver ble innstift og den siste smeltehytta ved Nustadfoss nedlagt. Fram tU 
1882 da Meråkerbanen var ferdig og hyttene kunne forsynes med koks, 
foregikk smeltinga som før med trekuU. Dette førte med årene tU hard 
beskatning av skogen i Meråker, også innover Fersdalen. 

Kvernsteindriften 

Kvernsteinbryterne i SelbufjeUene utnyttet gjennom etpar hundreår en smal 
og langstrakt forekomst av en bergart som egnet seg ypperlig til møUestein: 
glimmerskifer med isprengte krystaller. Forekomsten strekker seg fra 
Skarvan i Selbu sørover tU Bukkhammeren i Holtålen, og langs det meste av 
denne strekningen finnes det brudd. Men hovedområdene for kvernsteinbry-
tingen var i Høg^eUet og ved Store Kvernigellvatn i fjellene øst for Selbu. 

Brytingen startet trolig ved dette vatnet. Tidspunktet er vanskelig å fastslå, 
men arbeidet var i aUe faU i gang før år 1600. Omkring vatnet ligger store 
mengder kvernsteinbrudd. Det største og beste er Kvitytbruddet, som har vært 
brukt over lang tid, mens de minste neppe har gitt større utbytte enn et eneste 
steinpar. Steinbryterne var i hovedsak bønder fra bygda. De hadde dette som 
tiUeggsnæring, og arbeidet foregikk om vinteren. Derfor måtte ruta over 
HøgfjeUet merkes med staker eUer varder, veimerker som delvis fortsatt står. 
Vinteren innpå fjeUet var den gang som nå langt fra gjestmild, slik at 
arbeidsfolket hadde behov for hus inne ved de høystiiggende bruddene. 
Omtrent 100 hustufter er påvist, bla. 37 ved Lappenbruddene og 19 i 
Kogdalen. Flere av tuftene skriver seg fra 1600- og 1700-tallet. 

KvernfjeUstuene har gjerne hatt to rom. I det ytre rommet har veggene 
bestått av jord eller stein, mens veggene i det indre rommet, oppholdsrommet, 
har vært tømret opp, med tak av tre. Opprinnelig har stuene hatt åre, siden fikk 
de ovn. De eldste stuene kunne neppe huse mer enn to-tre mann, mens den 
yngste typen, fra 1800-taUet, nok har rommet 10-15 mann. Stuene ble brukt 
tU måltider, hvUe og søvn, mens selve tilhuggingen av steinen helst foregikk 
under et le i bruddet. Lensing i bruddene foregikk uten kjennskap til hevert. 

Slike grupper av tufter knyttet til næringsvirksomhet i utmark er knapt 
kjent noe annet sted i Skandinavia. Både tuftene og bruddene er i dag monu
menter over selbyggenes slit. 

Til å sprenge ut kvernsteinemnene ble det i den eldste perioden hugget en 
rad med huU i berget. Så ble trekUer slått inn i huUene heU tU flaket løsnet. Men 
dette lyktes ikke hver gang, og flere steder står kilene ennå igjen i huUene. Fra 
ca. 1700 ble krutt tatt i bruk. Denne utsprengingen etterlot tydelig spor etter 
mineborene. Effektiviteten i brytingen økte nok befraktelig da denne nye 
teknologien fant vegen inn i kvernl̂ eUet. Sledelassene ned tU bygda gikk tett. 

Kvernsteinbrytinga i Selbufielkne har etterlatt seg dype spor. 

og den videre transporten tU byen, betydde i likhet med steinbrytingen også 
ekstra sysselsetting for selbyggene. Hest måtte til det meste av veien, men 
båtfrakt langsetter Selbusjøen tU Brøttem i Klæbu hørte også med tU den 
vanlige transportstrekningen. 

Fra byen ble kvernstein fra Selbu skipet ut i stort antaU. Selbustein skurret 
og gikk i kvernhus etter kvernhus i lange tider over hele landet og mange 
steder i utlandet. 

Reindrift og samer i Sylene 
I de eldre skriftlige kildene har samene satt få spor. Også ute i terrenget må en 
lete lenge og nøye for å finne merker etter denne kulturen. Redskaper av tre, 
bein og skinn er smuldret bort, og de gamle boplassene er grodd igjen. Likevel, 
endel arkeologiske funn er gjort på svensk side, bl.a. gravfeltet på VivaUen 
nordvest for Funasdalen, som trolig trekker den sørsamiske historien tilbake 
tU 1000-eller 1100-tallet. 

Næringsgrunnlaget var i flere hundre år jakt på rein, mår, rev og andre 
pelsdyr. Fiske var også en viktig del av livsgrunnlaget. Jaktbyttet ble ved 
kontakt med oppkjøpere omsatt i varer som smør, mel og tekstiler. 



Tamreindriften er sansynligvis ikke eldre enn fra 1600-taUet i dette grense
området. I lang tid var tamreinflokkene små, kanskje ikke storf større enn 12-
14 dyr pr. famUie. Dyra ble brukt til transport, og simlene ble melket. Kjøtt 
skaffet samene seg ennå lenge gjennom jakten. 

På 1600-taUet ble kontakten jneUom samer dg de nærmeste bygdelagene 
noe større. I Jåmtiand og Hårjedalen ble samene skattlagt fra svensk side, 
mens en kjenner mindre til forholdet tU myndighetene på norsk side. Fra 
samme hundreår har en imidlertid også herfra noen eksempler på at 
rettsapparatet ble koplet inn for å løse tvister mellom samer og bønder. Fra 
bøndenes side hersket det mistro og en viss frykt til dette fjellfolket som hadde 
sine egne skikker, sitt eget språk, sine troUdomskunster og sin egen tro. 

Før flakket reinen fritt i grenseområdene. Nå hindrer et langstrakt gjerde flokkene i å 
krysse grensa. 

Fra andre halvdel av 1600-taUet kom «sivilisasjonen» enda tettere inn på 
samene, både med den første gruvedriften i fjellet og den økte sivUe og 
militære trafikken over grensen. Under arbeidet med å fastiegge grensen 
meUom Norge og Sverige utover på 1700-tallet, ble det også foretatt 
registreringer av samisk befolkning, skikker, næringsgrunnlag osv. Da den 
endelige grenseavtalen forelå i 1751, vedtok Norge og Sverige også den 
såkalte LappekodisiUen som slo fast flyttsamenes rett tU å bruke områdene på 
begge sider av grensen tU beiteland for tamreinflokkene. 

I vår tid er denne retten gjentatt i en svensk dom 11981 etter en omfattende 
rettstvist som varte i hele 15 år. På norsk side har bruksretten til fjeUet vært 
prøvd rettslig for mindre områder. 11968 sikret en dom i Høyesterett samene i 
Riast-Hyllingen reinbeitedistrikt rett til jakt, fangst og fiske til eget bruk i 
deler av Brekken sameie. Den gamle bruksretten som også omfatter hogst av 
trevirke til husbehov, er slik ikke gått tapt selv om bøndene har sikret seg 
eiendomsretten til store deler av de gamle samiske områdene. 

Mens bøndenes bruk av fjeUet har avtatt, står sørsamenes tamreindrift 
fortsatt sterkt. Driftsformene har riktignok endret endel. I dag brukes 
snøscootere, terrengmotorsykler, ja tU og med helikopter for å holde rede på 
de store flokkene. Det satses også på å få størst mulig avkastning pr. 
arealenhet, bl.a. ved å la vinterflokkene bestå av nesten bare drektige simler. 
Slaktingen foregår normalt to ganger i året, i september og i november/ 
desember. Fortsatt foregår dette i stor grad i anlegg under åpen himmel. 

Selv om reinen også i dag har god nok plass, er ikke bevegelsesfriheten ikke 
lenger like stor. Norske og svenske reinbeitedistrikt er atskUt av et reingjerde 
som omtrent følger riksgrensen. På norsk side er Sylområdet delt meUom 
Essand reinbeitedistrikt nord for Skardøra og Riast-HyUingen sør for dette 
skiUet. I dag har tamreineierne tatt moderne driftsmetoder i bruk for å få størst 
mulig avkastning i form av kjøttproduksjon. Reineierne i sør har utviklet 
driften lengst i så måte. 

Fiske i Sylene 

Fiskemulighetene er gode i Sylområdet, og de fleste elver og vatn tåler mer 
fiske enn-hva tUfellet har vært de seinere åra. Generelt kan en si at ørreten 
dominerer i de vestlige vatn og vassdrag, mens innslaget av røye øker østover. 
I flere av vatna høyt til fjeUs dominerer denne arten. Lake har gradvis spredt 
opp langs vassdraga fra Selbusjøen og finnes f.eks. både i Nea og i Tya. 
Essandsjøen, Nesjøen, Vessingsjøen og Stugusjøen har også fått denne arten. 
Slik spredning kan skje på forskjellig vis. Ørkyta er også kommet til de nevnte 
elvene og vatna, og her er årsaken bruk av levende agn, noe som er forbudt. I 
Tydal er så å si all grunn privateid, og det finnes ingen kommunale fiskeregler. 
Seks private grunnerierlag har satt opp egne fiskebestemmelser for hvert sitt 
område. Det har også Statens Skoger som forvalter fisket i deler av Nea og på 
sørsida av Græslidammen. I enkelte områder er fiske ikke tiUatt, bl.a. omkring 
den sørøstre delen av Nesjøen, et område rundt tettstedet Ås og i Langen. 
Kvaliteten på fisken varierer mye. De større elvene kan by på til dels meget 
godt ørretfiske der det er større vassføring. I mange mindre vatn kan en også få 
fisk av fin kvalitet. 


