
1885   Hvordan kom bautaen seg til Vikåsen? 

Ungdommene satt og så ned i den trange dalen. Den var mest som en canyon de hadde hørt 

om fra slektninger i Amerika. En inngang og en utgang. Nesten umulig å komme seg ut "på 

siden". De satt høyest oppe i den bratte skråningen, der det gikk mest loddrett opp, med ulike 

skiferlag stikkende ut, for ikke å si lenende fremover som et overheng. De hadde tatt seg fem 

minutter. En av dem kommenterte de sterke rødfargene i steinflatene på andre siden av kløfta. 

Det var som rosemaling, sterke kontraster. Det var vakkert. Lite visste han at det var bakterier, 

en nødvendig og livsviktig sopp i naturens kompliserte samspill. Og det var samspill det 

handlet om i ordets rette forstand for disse ungdommene også. Foreldre og besteforeldre satt 

litt bortenfor og diskuterte kommende 

økt. Ville de lykkes, slik de måtte ha 

omkalfatret planene de siste ukene. 

Snøen hadde uteblitt, men barfrosten 

skapte gode arbeidsforhold. Tørt og 

varmt, men tilstrekkelig kulde om natta 

til å lage seg naturens egen sklie. 

Sommeren og høsten før hadde noen 

eldre steinhuggere klart å finne de rette 

emnene. Så hadde de i flere dager 

hugget, for ikke å si småsprengt hele 

steinen ut, så den ble avlang og 

rettangelformet. Nå satt ungdommene 

der, ivrige og spente. Lyttet til de eldre. 

Ville det gå etter planen? Flere 

nysgjerrige som hadde kommet til, ristet 

på hodet. Det er en vinterdag i 1880-

årene. Stedet er oppunder bergnabbene i 

sørhellingene i Fossberga, rett vest av 

Fossaunet i Lånke. Hensikten var å 

frakte et monster av en stein etter 

Stibekken, så langt det lot seg gjøre, så 

Svartbekken over i Leksa og ned 

gjennom hele Lånkebygda og til broa 

over til Sandferhus. Målet var å reise en 

bauta på Vikplassen i Stjørdal, til minne 

om Ole Vig.   

 

Kort fortalt ble Ole Vig født i Vikmarka i Stjørdal den 6. februar 1824. Han gikk på kull 

nummer to på det som ble hetende Klæbu seminar, en forløper til Levanger Lærerskole. 

Våren 1843 avla han eksamen med toppkarakterer. I 1845 søkte han seg som lærer til 

Almueskolen i Kristiansund. I 1851 utga Ole Vig sin store diktsamling Norske 

bondeblomster. I bladet Folkevennen tar Ole Vig til orde for sine grunnideer, det å spre 

folkelig opplysning. Han tok opp arven etter Henrik Wergeland. Ole Vig var redaktør, 

journalist, skribent, lærer og foredragsholder. Han ga ut en stor sangbok finansiert av 

Folkeopplysningslaget: ”Sange og Rim for det norske Folk”. Her trykker Vig for første 

gangen: ”Blandt alle lande i Øst og Vest”. Ole Vig var idealist og glødende opptatt av bedre 

lærerutdanning, høyere lærerlønn, lengre skoletid, mer levende opplæring, utvidet fagkrets og 

triveligere skolerom. Og alt skulle stå i tegnet av det norske. Sammen med Bjørnstjerne 

Bjørnson var han en av lederne i ”Teaterslaget” i 1856. I løpet av høsten 1857 forverres helsa 
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til Ole Vig. Han bodde da i Pilestredet 31 ”Hjerterum”. I midten av 

desember må han holde sengen, og tidlig om morgenen den 19. 

desember sovnet han stille inn, ennå ikke fylt 34 år. Ole Vig døde i 

samme værelse som Henrik Wergeland døde 12 år tidligere. 

Stjørdalingen ble gravlagt juleaften på Vår Frelsers Gravlund i 

Kristiania, til en deltagelse ingen hadde sett maken til siden 

nettopp Wergelands begravelse. Oslo lærerlag hedrer Ole Vig på 

hans grav hver 17. mai, hvor han hviler mellom søsknene Henrik 

Wergeland og Camilla Collett. Ole Vig blir ofte omtalt som 

lærernes far. Historien om Ole Vig kan du lese i Stjørdalens 

krønike, bind 11, side 20. 

 

Bautaen til minne om Ole Vig på Vikplassen på Vikanlandet i 

Stjørdal kommune, er trolig en av de største i Nord-Trøndelag hva gjelder høyde, ca. fem 

meter. NS-monumentet på Stiklestad, som ble gravd ned, var i en særklasse på flere måter, og 

ca. ni meter høy. Her i Stjørdal kommune, er det tre bautaer som skiller seg ut i vertikalplanet: 

Ole Vig på Vikplassen, Ertzgaard på Værnes kirkegård og 

Magelssen på Hegra kirkegård. Sverre Brekk mener å ha 

hørt at bautaen til Ertzgaard på Værnes kommer fra 

samme sted som bautaen til Ole Vig. Øvrige høye bautaer 

er blant annet den ved Olavskjelda i Verdal og bautaen på 

Innlandet i Kristiansund (7 m).  Likeledes Baldersteinen 

på Husabø i Leikanger, som visstnok er 7, 8 meter. Nå er 

det kanskje også en viss nyansering mellom det som kalles 

bautaer og det som er såkalte minnesmerker, hvor 

sistnevnte kan være temmelig monumentale. Størrelsen og 

utformingen av monumenter og minnesmerker, for ikke å 

si minnessteiner, følger som alt annet de skiftende trender. 

I dag er de mindre, men teknisk meget godt utført. Før i 

tiden hadde en ikke de muligheter vi har nå, og 

kompenserte gjennom det å være ruvende. For alle 

tidsepoker har streben etter å ha en tilknytning mellom 

åstedet og materialet vært toneangivende. Naturstein har 

derfor dominert. I visse perioder var det monumentale så 

til de grader dominerende og viktig, at det overskygget 

slitet og alle andre negative tanker. Monumentet var 

proporsjonalt med æren. Likeledes gjelder det tendensen 

til å benytte minnesteiner. Her har det vært både nasjonale 

og distriktsmessige moter. Enkelte kommuner har derfor mange minnesteiner og 

kulturminner, mens andre er mer beskjedne. Det i seg selv sier ikke noe om evnen til å 

minnes, eller antall hendelser å minnes, men avspeiler kanskje aktive personligheter (ildsjeler) 

i tidligere generasjoner, og i våre dager, aktive eller mindre aktive historielag. Dette 

reflekteres, litt humoristisk gjennom Rees saga, skrevet av Jon Thomas Leirfall (d. 2004), 

mye basert på Tobias Richters skrifter. Jon Thomas, med solide aner fra Hegra, sier seg litt lei 

fordi at det ikke er en bauta på Ree over eidsvollsmannen Wasmuth, se side…… "Hadde 

Wasmuth bodd i Hegra, ville han for lengst hatt en bauta", skriver Jon Thomas, "for i Hegra 

ser det ut som ei steinrøys". Med dette glimtet i øyet, kan en selvsagt undres over Stjørdals 

tafatthet hva gjelder Mona Grudt. Med litt økonomisk sans kunne kommunen finansiert deler 

av kulturhuset gjennom å bruke den amerikanske metoden med å sole seg i glansen, se 

Stjørdalens krønike, bind 11, side 187.     

Ole Vig, 

tegnet av Amund Hagen 



 

I følge Tormod Aune i Årboka for historielagene 1998, kom bautaen på Vikåsen fra 

Fossberga i Lånke. Det heter seg at det var noen ungdommer i Stjørdal og Lånke som tok 

initiativet til å få reist en minnestein etter Ole Vig. Når ideen kom, og et vedtak fattet, er 

ganske så usikkert. Enkelte mener at det var ungdomslag som stod bak, altså en form for 

organisert virksomhet. Andre hevder at disse laga ikke ble dannet før noen år etter at bautaen 

kom opp i 1885. Det er Tormod Aune som nevner Stibekken som ferdselsåre for steinen. Det 

heter seg at den første steinen (bautaen) som ble fraktet fra Fossberga ble ødelagt, slik at de 

måtte hentet en til. Hvordan og hvorfor vet vi ikke, skjønt tradisjonsfortellinger har nok gitt en 

viss forklaring. Det er to varianter som har overlevd. Den ene går ut på at steinen ble ødelagt 

6. mars 2014 

F.v: Kåre Olav Skolmli, Egil Rømo og Sverre Brekk (d. 26.10.2014) 



et sted under transporten. Den andre at steinen ble ødelagt under selve oppreisningen på 

Vikåsen. Mange holder på det siste, ut ifra at steinen ligger der den dag i dag, horisontalt ved 

siden av bautaen som er reist. Men det beviser ikke at den ble ødelagt nettopp på Vikplassen. 

Den kunne ha blitt ødelagt i Lånke for den saks skyld, og fraktet til heimplassen til Ole Vig i 

ettertid eller samtidig, og nyttiggjort seg. Stein nr. 1 er tilpasset i toppenden, hvilket trolig ble 

gjort på Vikåsen etter ankomst, så med stor sannsynlighet ble steinen "ødelagt" der og da, 

skjønt hva som menes med ødelagt er uklart.   

 

Hvordan det hele foregikk, fra de fikk steinen "skåret ut" av berget, til den ble reist på 

høykant på Vikåsen, må nødvendigvis basere seg på det vi kan kalle kvalifisert gjetting. De 

som står nærmest i så måte, er selvsagt de som har levd noen år, har de rette kunnskaper og 

holdninger overfor våre forfedres muligheter den gangen. Dette til tross må en ha lov til å la 

seg undre, for ikke å si beundre. Hvordan i all verden klarte de det for 129 år siden? Da Sverre 

Brekk, Kåre Olav Skolmli, Egil Rømø og undertegnede ruslet innover skogen bak Fossberga i 

Lånke en tidlig vårdag i 2014, og oppover den trange kløfta langs Stibekken, var det ikke få 

teorier som ble fremført. Vi jobbet oss fram til det mest sannsynlige, etter hvert som terrenget 

skiftet form. Det var og er ikke lett å forstå. Det var og er så usannsynlig. Men vi kunne ikke 

rømme fra det faktum at de hadde gjennomført denne operasjons trolig vinteren/våren 1885. 

Når vi stod fast i logikk og resonnement, slet vi oss videre og lot oss egenhendig henvise til 

pyramidene i Egypt. Uten sammenligning for øvrig, er det klart at lånkbyggen ikke hadde den 

manpower som Faraoene hadde, ikke redskapene og metodikken heller, og landskapet i 

Fossberga er ikke akkurat egnet for rullestokker over alt, hvor terrenget ikke er av de flateste 

og mest hinderfrie, for å si det forsiktig.  

 

For det første måtte det ha vært kyndige steinhuggere. Folk med kunnskaper om steiners 

konsistens, styrkegrad og muligheter. Det å finne det rette emne, var nok den enkleste jobben. 

Fossberga ga seg selv gjennom århundrer med lokalkunnskap. Men før de påbegynte den 

første delen av jobben, måtte de ha tenkt ut en løsning for å få "bautaen" ut av et landskap 

som i seg selv er meget krevende å ferdes i uten bør. Nå skulle de ha med seg ei bør på 



mangfoldige tonn gjennom meget kupert og veiløst terreng. I tradisjonsfortellingen heter det  

at de lot monstersteinen gli nedover Stibekken, Svartbekken og Leksa. I det ligger den 

påstanden at det den vinteren var som i år, en snøfattig vinter, med barfrost, tørt og fint. Å få 

steinen ned den bratte skråningen til Stibekken, tilsa selvsagt å lage seg en vei eller renne, 

bruke rullestokker og en eller annen bremseanordning. De kunne selvsagt ha laget til en 

isrenne, men et slikt overrenn ville gi utfordringer hva gjelder hastighet og sammenstøt som 

kunne knuse steinen. Var en naturlig utforrulling det mest sannsynlige? Sverre Brekk mener 

at de tok ut emnet ganske så langt nede i bergsiden, slik at det ble minimal utforbakke bort til 

Stibekken. Uansett metode, er det klart de måtte suksessivt ha laget seg en hinderfri vei, i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

form av å bygge opp Stibekken flere steder, over eller rundt steiner, samt fjernet kurver. Frøs 

de rette og slett til vann? Kjørte de på snø hentet fra andre steder i bygda? Bygde de 

demninger om høsten og fylte opp Stibekken? På et eller annen vis, dannet naturen en egen 

vei av is nettopp det året, slik vi så det i Steinbekken nå sist vinter. Men steinen var styggtung 

og stor, isen glatt, og bratt var det flere steder. Klarte de å ta steinen frem på fine tilpassede 

rullestokker. Gikk hestene på hver sin side/bredde av Stibekken? Hvor brukte de isen, hvor 

måtte de bruke snø? Terrenget slik det ligger der i dag gir oss ikke svarene. Så vel terrenget 

som vegetasjonen var annerledes den gangen. Den måtte på en måte blitt fjernet og ombygd, 

gjort farbar. Uansett når vi går i deres fotspor i dag, er det flere spørsmål enn svar. Vi finner 

en løsning, men blir stoppet rundt neste sving, ved neste store stein, fossestryk etc. Eller er 

tradisjonsfortellingen lite realistisk, kort sagt feil. Nyttiggjorde de seg ikke av isen på 

Langs Stibekken 
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Stibekken og i Leksa i det hele tatt, men bygde opp en kraftig og meget velforseggjort snøvei, 

ved å kjøre på lassevis med snø innover den trange og normalt snøfattige dalen? Flyttet de 

snøen i etapper? Brukte de rullestokker og/eller en spesialkonstruert slede, en større utgave av 

en steinstøtting. Eller en anordning direkte i skjækene? En eller annen doning måtte de ha 

brukt. Tormod Aune skriver at en Johan Aune (Geving) laget en kjelke (slede) som skulle 

bære den tunge steinen. Uansett teorier, redskap, vær og vind, uansett snø eller ikke snø, det å 

ta steinen ut fra dette ufremkommelige trollandskapet var en imponerende prestasjon. Mest 

uforståelig. En blir fristet til å si: "De hadde ikke klart det i dag".   

 

Det heter seg at svært få vet hva som ligger foran en. Slik også for firerbanden som en vakker 

vårdag i 2014 ruslet i fotsporene for de driftige sjeler som dro fram bautaen bak Fossbergan. 

Neste gang vi møttes stod to av oss ansikt til ansikt i sykehuskorridorene på Levanger, for en 

uke senere å tilbringe noen dager på DMS'en i lag, hvor den tredje kom innom. Der satt vi tre 

stykker. Sprek en dag, for deretter å være mest fullstendig lammet dagen derpå. Av og til 

forandres både vi og verden fortere enn vi kanskje liker.  

 

Tormod Aune skrev som nevnt i 1998 noen få linjer om begivenheten, hvor han syr inn en 

bestefar som forteller sitt barnebarn om hvor bautaen på Vikåsen hadde kommet fra. Den lille 

guttepjoken spør bestefar sin: "Du bestefar, finnes det flere slike store steiner i Fossdalen"? 

"Ja, gutten min, det gjør det nok, men det er sikkert vanskeligere å finne en som har gjort seg 

fortjent til den". 


