
1857   Maktbruk 
 

I Stjørdalens krønike, bind 1 - side 140, har undertegnede skrevet litt om Gørrisen på Værnes. 

Han fikk kanskje en mer rosende omtale enn han fortjente. Dette muligens fordi han inviterte 

folk til å bygsle til seg jordlapper på Værnesmoen. Den siste flensburgeren på Værnes ble 

også kjent for å ha gitt en del mennesker arbeid, underforstått: skapte arbeidsplasser på 

Halsen. (Se også bind 14, side 79). Men den godeste Gørrisen hadde trolig også en annen 

side, ”maktmenneske”. Nå skal en være forsiktig med å dømme slikt, men skal en tro John 

Olsen Setnan gjennom Ivar N. Værnesbranden - og det skal vi - fordi dette var to av de mest 

opplyste og redelige mennesker som har levd i dalføret, - så var nok Gørrisen også et lite 

”maktmenneske”. 

 

Gørrisen var i 1845 eier av hele 

Setnan i Lånke. Da han kjøpte 

Setnan-gårdene av Jenssen & 

Gram var det tre leilendinger på 

plassene. Det var Tøllev, Jens og 

Peder. Det hevdes at Gørrisen 

brukte makt og ikke rett for å 

”tvinge” disse bort. Det ble 

bestemt rettssak, men før den 

kom opp var både Tøllev og 

Jens døde. Den siste, Peder - ble 

tilkjent ”føderåd” mot Gørrisens 

vilje.    

  

Den mest kjente forvisningen er 

trolig det som skjedde midt på 

1800-tallet i Rådalen i Hegra. Se 

Stjørdalens krønike, bind 2, side 

136. Her kom det til håndgemen, 

hvor blant annet den unge 

storkaksen på Hognes, Lars 

Solberg, var delaktig. Sammen 

med lensmann Møen og hans 

medhjelpere hadde de tatt seg 

innover til Bjørgkynden 

(Bjørgtjønnhallen) i Rådalen for å iverksette utkastelsen. Det synes som øvrigheten kanskje i 

første omgang kun skulle effektivisere en form for inkasso ved å ta ut av huset en kakkelovn. 

Det var da Anne Guttormsdatter (f. 1813), kom 

med sine såkalte ukvemsord: ”Røvere og 

kjeltringspakk”, og gikk til angrep på lensmannen 

med øks. Ei øks hun senere under konfrontasjonen 

også forsøkte å gi til sin mann, han ”Ola Kall” 

som hadde gjemt seg bak ei seng på loftet. Alt 

dette er behørlig dokumentert gjennom forhør 

utført på Mariendal i Hegra den 19. mai 1856 av 

Anne Guttormsdatter Bjørgkynden og vitner. Leif 

Ulstad avbildet på tuftene etter Bjørgtjønnhallen I 

(plass 55), er tipptippoldebarn av Anne og Ole 

Hans Olav Løkken 

Stjørdal 
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Johnsen (”Ola Kall”). I følge Hegraboka, bind II, ble familien forvist til slutt i 1857 og havnet 

på en Gressetplass. Ved siden av Bjørgtjønnhallen I (bosetting i ca. 20 år fram til 1857) lå 

naturligvis Bjørgtjønnhallen II, eller hadde det vel ikke vært noen nr. I. Plass nr. II hadde 

bosetting mellom 1846 og 1855, da John Henriksen Bruåstrø, f. 1829, og Randi Jørgensdatter 

Ulstadgjerdet ryddet og bygde på plassen. Den dagen øvrigheten iverksatte utkastelsen av 

kona og de sju ungene, var John i Frøyum og rødde tømmer. Da han fikk høre om hva som 

foregikk, hogg han så hardt med øksa at sponflisene føk langt av sted helt til Nedre Frøyum.  

Helge Gylland fortalte meg en gang at en av ungene til nevnte John på Bjørgtjønnhallen II, 

senere i livet ble gift med en av ungene fra Bjørgtjønnhallen I.   

 

Folket på to plasser på andre siden av Stjørdalen, inne ved Svuluskardet, ble også kastet ut. Se 

Stjørdalens krønike, bind 3, side 59. For flere av de inne i Rådalen, ved Svuluskardet og 

Flaksjøen ble ”løsningen” Amerika. 

 

Det ble i 1861 nedsatt en kommisjon som skulle se på ”forholdene” (bosettingen) i 

allmenningene. Denne kommisjonen fant straks en rekke plasser ”langt inni skogen”. Noen 

hadde bygsel, andre hadde kun slått seg ned i «villmarka» uten å spørre. Uansett synes det 

som kommisjonens formål var å få alle vekk, eller som det het: ”Plassene ble ryddiggjort 

efter det Offentliges Foranstaltning”. Hadde en familie fått bygsel, ble ny grenseoppgang 

gjennomgått. Ordet ”tilleggsjord” fantes ikke på den tiden. En kan omtrent føle at hensynet til 

skogen var mer viktig enn menneskeskjebnene. Kunne ”en stakkar” vise frem sin bygsel-

seddel, måtte kommisjonen likevel uttrykkelig slå fast i skriftlige notater at bruket skulle 

9. juli 2018 

På befaring til Bjørgtjønnrom 55: f.v: Leif Ulstad, Kjell Peder Haugen og Kåre Olav Skolmli 



fraflyttes øyeblikkelig i tilfelle dødsfall. Dette for å sikre at ikke barn/arvinger fortsatte å bo 

der. Var det åremål, ble det ikke lenger snakk om forlengelse. Når årene var ute, skulle 

brukeren uten videre flytte fra det hele - uten noe vederlag.  

 

Det interessant er at flere av forvisningene fant sted før nevnte kommisjon ble nedsatt og gikk 

akademisk til verks, underforstått: fikk til juridiske hjemler. Denne ”lov & dom” beseglet så i 

sin tur skjebnen både til de i Svuluskaret og Flaksjøliin, sistenevnte berørt på side 99 i bind 

18. 

 

Så skal vi til Otterommet (plass 50) som ligger ikke langt fra Bulandet, øst av en liten høyde 

som heter Mysostkleiva mellom Engelsvatnet og Lokningsvatnet, gps posisjon: N63.33.512 

E011.13.672. Denne åsryggen mellom de to vatnene ble vel refererte til som Loftingåsen, 

mens selve rommet tok sitt navn fra Ottar Gunnarsen Klefsåsli, f. 1822, som hadde slått seg 

ned som nybygger der inne sammen med sin kone Karen Andersdatter og deres etter hvert sju 

barn. Familien ble trolig drevet fra sitt nybyggerhjem først på 1860-årene, da de losjerte i 

1865 på Kleven. Bortvisningen må ha vært temmelig hurtig og brutal. Det heter seg at de 

holdt på å ta opp de få radene med poter de hadde, men at de ikke engang fikk fullført det – 

før de måtte forlate stedet. Familien emigrerte til Amerika i 1869, hvor de først slo seg ned i 

Wanamingo i Goodhue County, hvor så mange stjørdalinger hadde slått røtter. Det ble en 

såkalt etappeutvandring. Ottar og Karen, sammen med noen av ungene, dro videre til Madison 

i Lac qui Parle County, også kalt lutefiskens hovedstat tross sin plassering midt ute på den 

store prærien. 
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På Otterommet: f.v Tor Bidtnes og Kjell Magnar Auran 



Familien slår seg ned i Hantho ved Madison. Vi vet at en sønn, Ole (1855-1933), blir gift inn i 

Klevenfamilien gjennom Mette Haagensdatter Kleven (d. 1938) og drar til Canada. En annen 

sønn, Anders Otteson «Andrew» Lund (1850-1924) blir den 19. juni 1884 gift med Martha A. 

Moen (1863-1905). Et barnebarn av dette paret er trolig Nancy Schultz som bor i Nebraska, 

men hun var ikke interessert i å vite om sine forfedre fra Skjelstadmark. Anders & Martha 

hviler på Minnesota Valley Cemetery i Lac qui Parle County. 

 

 

Hva gjelder «utvisningen» fra disse plassene inne i ødemarken, er det klart at alt etter hvert 

synes ”lovlig”, i den forstand at myndighetene hadde laget retningslinjer og vedtekter, sågar 

prøvd de for datidens domstoler. Men som sagt kom nok mye av dette på etterskudd. Før det, 

forekom det trolig en del stygge og umenneskelige episoder. Det som sitter igjen som 

inntrykk, er trolig ikke det juridiske, men det menneskelige i relasjon til metoder og 

tidsfaktorer. På den annen side er det sikkert heller ingen tvil om en viss selvtekt. Folk 

avgjorde mye gjennom muntlige avtaler, for ikke å si utsagn og håndtrykk. Flere var 

analfabeter, eller i det minste funksjonelle analfabeter. Årene gikk, og nye generasjoner 

og/eller eiere kom til, overtok og hadde andre syn og vinklinger enn foreldregenerasjonen. 

Trolig var det flere som på et vis hadde fått tilsagn til å rydde seg en plass langt der inne i 

skogen. Kanskje som lønn, betaling for tjenester, et diffust og uklart «husmannsforhold». Så 

kom en ny generasjon/eier med annet syn og konflikten ble akademisk. Det synes i noen 

tilfeller som ”overgangsordninger” ikke kom på tale, og folk fikk omtrent kun ta med seg det 

de sto og gikk i. Alt skjedde så fryktelig fort, det var samtidig en kolossal folkeøkning, stor 

oppdeling av bruk og eierforhold, pluss andre faktorer som forandret samfunnet. Med litt tid, 

hensyn og omtanke kunne nok mange tragiske familieskjebner blitt spart. Men tiden var en 

annen, følelsene likeså. Makta hadde de, men kanskje ikke retten. 

 

I følge folket på Bulandet er dette et bilde som lærer Arne Sten i 

sin slektsbok hevder er Ottar og Karen med tre av barna i 

Madison, i så fall må de ha blitt født etter ankomst Amerika 

 

Gravstøtten til Otto Gunderson (Ottar Gunnarsen Klefsåsli) på 

Borgund kirkegård utenfor Madison, kun noen meter fra The 

Minnesota Woman, se side 79 

F.v: Harald G. Skjelstad (stifinner) og Steinar Buland (kilde) 


