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1929 Jernhelse
Peder Larsen Kleivberg het en mann som bodde på Kleivberg og Elverhøy i Lånke. Han
skulle bli hele 102 år gammel, og det heter seg at han aldri hadde søkt lege for sykdom. Peder
ble født torsdag den 8.oktober 1829, som sønn av Lars Pedersen Børstadtrøen fra Stjørdal og
Luice Andersdatter Kongshaug. Han hadde 5 søsken, hvorav to dør i 1843 henholdsvis 8 og 6
år gamle. En av brødrene til Peder reiste til Amerika, hvor han falt i borgerkrigen.
Følgende ble skrevet om Peder Larsen i
Stjørdalingen ved hans 100-årsdag i 1929:
”Han er født på Kleivberg i Ovakleiva og var
i sin oppvekst hjemme hos sine foreldre.
Senere overtok han gården og drev den. I
1884 kjøpte han parcellen Elverhøy av Ole O
Elverum. Han var gift 2 ganger. Hans første
hustru var fra Jøsås, og med henne hadde
han en datter. Med sin annen hustru hadde
han ingen barn. For en del år siden overlot
han gården til sin datter. Hun solgte senere
gården til Håkon Klevan og tok kår til seg og
sin far. Det er hun som nå steller for faren.
Like til det siste har han vært rørig. Hans
åndsevner er enda bra. Det fortelles om ham
at han aldri har søkt lege for sykdom. Han
har vært en helsesterk mann og en
arbeidskar av de sjeldne. Alltid hadde han
noe å styre og stelle med. Var det ikke
jordbruket, så var det skomaker- eller
snekkerarbeide, ja skinnfellmakeri drev han
også med”.
Vi må alle bøye oss i støvet for en slik ”friskus”. Vi må huske at han levde gjennom flere
”sykdomsperioder” som herjet vårt distrikt, og krevde mange liv, - faktisk ble hele familier
utryddet gjennom spanskesyken, tuberkulosen og lignende. Jeg tviler på at det forefinnes et
menneske i dag som kan si at de aldri har søkt lege. Rett nok ser vi i våre dager at vi samlet
blir eldre og eldre, men så har vi vel aldri hatt det bedre heller - for ikke å si hvilke muligheter
og kunnskaper moderne legevitenskap frembringer. Men dette til tross - en må ha valgt ”rette
foreldre” og ha ”de rette genene”. Så enkelt er det. Peder Larsen Kleivberg hadde begge deler.

