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Setersuksess i Neat
eatun
En helt vanlig torsdagskveld sist i oktober og
220 engasjerte tilhørere
møter opp og fyller Neatun
til siste stolsete. Renessanse for den tradisjonelle
seteringen og utmarksbruken eller et oppdemt
behov for å møte og bli
kjent med sin egen fortid?
Begge deler, tror kveldens
suverene konferansier, John O.
Evjen.
-De siste seksti, sytti årene har
det vært så store endringer på
alle områder i samfunnslivet at
det er nesten ikke til å fatte. Det
er ikke så mange tidsvitner igjen,
og heldigvis ligger det litt i tida
at vi ser betydningen av å ta vare
på den nære historia før det er
for sent. Dess eldre vi blir, dess
mer levd liv og minner som vi
blir opptatt av og tenker på. På
et tidspunkt begynner vi uvilkårlig å se bakover livet istedenfor
framover, og med de gråe håra
kommer interessen for lokalhistorie. Det er helt naturlig. Men at
det skulle komme så mye folk på
seterkvelden i Neatun var likevel over all forventning, og spesielt artig at det også var mange
yngre. Programmet gikk glatt i
gjennom, og selv om seks timer
nok er i drøyeste laget, har jeg
inntrykk av god stemning i salen
og at folk trivdes og satte pris på
det vi kunne tilby. Takk også til
de lokale media for kjempefin
forhåndsomtale og markedsføring, og jeg håper historielaget
følger opp med flere historiske
temakvelder, oppfordrer Evjen.
Bruk og vern
Også prosjektleder Jostein Sandvik var storfornøyd med kvelden.
-220 fremmøtte vitner om veldig stor interesse og ikke minst
behov for informasjon og viten
om denne type temaer. Må bare
innrømme at jeg ble litt svett da
jeg sto og øste opp rømmegrøten
og var spent på om det ble nok til
alle. Men det ble det, og stor takk
til Selbu bondelag og alle som
hjalp til med kjøkkentjeneste og
servering og ellers en vellykket
gjennomføring av arrangementet, sier Sandvik som håper og
tror at seterkvelden i Neatun kan
spore til bedre samarbeid og forståelse mellom bruk og vern.
- Mitt engasjement er først og
fremst som styremedlem i Selbu
og Historielag, men jeg er også
involvert gjennom prosjektet
MONA som står for Mennesket
og Naturarven og som ble startet
av SNO i 2011. Et viktig mål for
dette prosjektet har vært å samle
kunnskap og åpne for dialog
omkring setringa og andre tradisjonelle måter å utnytte utmarka
på - og gjennom det også bedre
forståelse og samarbeid mellom
brukerinteressene på Roltdalen
og verneinteressene i nasjonalparken. Det har vært en langva-

Kjærligheten til å leve
Det ble et følelsesladet
forfatterbesøk onsdag
kveld på Selbu folkebibliotek. Forfatter Jostein
H. Sandsmark ga oss
tilhørere et lite puff – vis
kjærligheten mens vi kan.

Leder i Selbu og Tydal historielag, Odd Svelmoe og foredragsholder Petter
Aamo fra Dalsbygda var enige om at rømmegrøten smakte fortreffelig på en
meget vellykket seterkveld.

Langdrygt, nei; så interessant og trivelig, for meg kunne de holdt på helt til
mårråns, var Annepett Sandviks umiddelbare kommentar til kvelden.

Roltdalen, du min venn; profesjonelt ledet av en meget god konferansier og intervjuer, John O. Evjen
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høydepunkt da
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sine minner
minner og
og opplevelser
opplevelser fra
fra seterlivet
seterlivet og
og utmarkstrautmarkstra
disjonene på Roltdalen. Fra venstre Eystein Røset, Baro Lilleevjen, Marit Grøtte, Torbjørn Moen og Jorun Skrødal. Foto: Jostein Sandvik
Roltdalens siste gjetergutt? Sammen med sin Berit bidro Jan Krogstad med
stemningsskapende musikk, samt minner fra sekstiårene da han var gjeter
på setervollen Lunden, sannsynligvis en av de vollene på Roltdalen som drev
aktiv setring lengst.

rig og til dels bitter strid. Med
tanke på alt det kan samarbeides
om og alt som kan utnyttes til
felles beste, er det veldig synd.
Men jeg har en optimistisk tanke om at arrangement som seterkvelden i Neatun, kan bidra til at
partene forstår hverandre bedre
og at konfliktnivået dempes, sier
Sandvik.
Høydepunkt
Utstilling og presentasjon av
redskaper og gjenstander, spennende skoleprosjekt fra Sogn og
Dalsbygda, fremvisning av gamle bilder fra Roltdalen, gratis servering av rømmegrøt, spekemat,
kaffe og skuffkake, alt krydret
med stemningsskapende musikk
av hegrabyggen Emil Beiteland
på langeleik og Markålandets
Jan Krogstad og Berit Bøysen
på munnspill og torader. Men
høydepunktet i det tettpakkede
programmet kom etter undertegnedes mening likevel helt til
slutt, da seks tidsvitner med ulik
tilknytning til seterlivet på Roltdalen entret senen. Profesjonelt
ledet av en meget godt forberedt
John O. Evjen, ble det et nostalgisk og muntert - men samtidig
virkelighetsnært og sterkt -møte
med Roltdalen og alt som setervollene og utmarksressursene
betydde for liv og utkomme i
Selbu før det nye landbruket
gjorde sitt inntog i bygda. Glimt
av en svunnet fortid som nok
aldri kommer tilbake, men som

Det var Ark Selbu og Selbu folkebibliotek som sto for arrangementet i lys av forfatter Sandsmark sin nye bok ”Pass på liten
og på stor,” boken om hans bearbeidelse av sorgen etter at han
mistet sin trettenårige datter i en
tragisk trafikkulykke ved Bjørkelangen januar i år. En bok som
ikke bare forteller om en pappas
sorg, men også en bok om å gå
veien videre, for slik forfatteren
uttrykte det:
- En kan gi opp og en kan velge
å stå oppreist og gå videre. Jeg
valgte det siste, for jeg hadde
også resten av familien å tenke
på. En datter, en sønn og en kone.
De trengte også min omsorg,
oppmerksomhet, kjærlighet og
omtanke.
Skynd deg å elske
Forfatter Sandsmark fikk etter
bokutgivelsen en rekke mailer
og brev fra folk rundt i landet.
- Jeg satte mailadressen min
bakerst i boka og oppfordret
leserne til å ta kontakt hvis de
hadde spørsmål eller kommentarer, og responsen var enorm. Det
resulterte i facebookgruppen
”Skynd deg å elske,” og i dag
har vi over 4000 medlemmer.
Det handler om å motivere folk
til å vise at vi er glad i hverandre. Gi hverandre en klem mens
vi kan, var oppfordringen til forfatter Sandsmark som i fem uker
skal ut på veien for å promotere
sitt budskap gjennom sin bok.
Boken som i følge ham selv ikke
bare er en pappas kjærlighetserklæring til sin datter, men også
en kjærlighetserklæring til det å
leve.
Lysere dager
Det er sterkt å sitte og høre på
forfatteren, der han tar oss med
gjennom det siste året, ikke
minst de siste minuttene i Sara

Renessanse; hva får folk til å gå mann av huse og kose seg med en seks timer lang setermaraton i Neatun? -Først og fremst
fremst en
en stor og økende interesse for lokalhistoriske
temaer knyttet til våre nære fortid og behovet for kunnskap som sporer til bake til røtter og tilhørighet, tror
tror prosjektleder
prosjektleder Jostein
Jostein Sandvik.
Sandvik.
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sitt liv på Ullevål sykehus. Fra
det mørke bakteppet viser han
hvordan livet smått har begynt å
komme tilbake. Heldigvis hadde
han skrivingen.
- Min datter, Saras storesøster,
var bekymret for sin mamma
og pappa. I september da boken
kom ut fortalte hun meg hvor
redd hun hadde vært for oss,
men at hun skjønte det gikk bra
da jeg startet å skrive på boken.
Skrivingen har gitt meg mening
og responsen har fått meg til å
tro at jeg gjør noe viktig. Ikke
bare for meg selv, men også for
andre som har vært og er i en
lignende situasjon i livet. Vi skal
ikke rangere tragediene, for meg
var min datters ulykke det verste
som kunne skje i livet, for andre
vil det være noe annet, sa Sandsmark.
Forstå det vonde
- Det som er vondt er vondt, og
det som er godt er godt, sa forfatteren og hadde innsett at verden
bestod av begge sider, samme
hvor meningsløst det kunne
føles.
- Jeg har tidligere vært i Sudan
og Somalia, og sett hva sult og
krig fører til. Jeg visste det var
mye vondt i verden, men trodde
aldri jeg skulle oppleve urettferdigheten slik. Jeg har fått noen
perspektiver på livet, men jeg
er ikke et sterkt menneske. Det
handler faktisk ikke om å være
sterk, det handler om at man
ikke skal gi opp. Det handler om
å være til stede for hverandre og
sette pris på våre nærmeste, hver
dag. Jeg er glad i dag for at jeg
hver eneste dag ga min datter
Sara en klem og sa jeg var glad i
henne. Mitt beste minne fra min
datter var hennes svar: - Jeg vet
du er glad i meg Pappa.
”Du,” svarer jeg stille og legger armene rundt den gjenlevende datteren min, hun som
jeg må holde omkring mens jeg
ennå kan, ”det er det beste du
kan gjøre.”
(Utdrag fra boken).

Torgeir Hofsmo

Kveldens muntreste innslag da unggutten Emil Beiteland fra Hegra imponerte både publikum og møtelederen med sine egenkomponerte slåtter og
melodier på langeleik.

oser av verdier og historie vi bør
ta vare på og lære av. Topp presentert og formidlet. Tusen takk
for en flott seterdag på Roltdalen. Bedre kan det ikke gjøres,
Selbu og Tydal historielag!

Bodil Uthus

Unik seterutstilling ble levende
presentert av Ingebjørg Uthus og
Anne Jorunn Warmdal til høyre. Til
venstre Marit Renå i full fres med
separatoren.

Selbu Bondelags Sissel Berge (i midten) sto i bresjen for en meget velregissert kjøkkentjeneste, her rømmegrøtservering med god hjelp av Jostein
Sandvik og Guri Fuglem.

Pass på liten og på stor er tittelen på Jostein Sandsmark sin nye bok og
samtidig hans budskap til oss: - Vis at vi er glad i hverandre, gi hverandre en
klem.

