
Kongslistua må gienreises på rongsuold
Målselv kommune har lålt kniven oå
slrupen elter at et uavhengtg advo-
katkonlor har forelall en vurdeflno avde f.emlagte dokumenier.
Konklusjonen er ktar: OppfinneltO
kløpekontrakt og vedtak I Øverbyod
museumslag av 24.1.t.74 selter bin-
dende belingelser for [/ålselv
kommune. Eierne av Konaslioo øve.
bygd Museumstag kan seite viikår ior
hvor bygningen skal flyltes oo oten-
reises. Delle vilkåret ei at stuå;ren-
reises på Kongsvotd.
Vurderingen er forelalt oå ooodrao av
Srmon Bjørklund som repiesentårer
ererne av Kongsli oq de nærmesle
oppsillerno. Unalelson ar høvtidetro
overbrakl tit Målsetv tommunL meå
krav om ny behandt,ng stik at afle
tremlagle dokumenter hltr seriøst
vurdert. Denne saken har låI sior
oppmerksomhet og skyldes foruten al
overdragelsespapirene rkke er
framlagl.

- svake sakslorberedelser oo
ukedninger

- ikke avsalle mrdlor til oienreisnino
og vedlikehold
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- svaklundrsk begrunnelse for ikke å
gjenoppta saken på n,,tt, sier Simon
Bjørklund.

Jorøvrjq vrse ti, at eieren av

1

lilbud om
feslekonlrakl.
bolighus. campingmuligheter, fiske'
niuligheter og andre arrangementer i

lorbindelse med el kamlidig bygde-
museum. ltillegg til detle tinnes på
Kongsli ei gammel smie som Målselv
kommune på lrilt grunnlag kan
torhandle med om llytting til Kongs-
vold, men sansynligvis bare dit.
Det er også en kjenl sak at tilsyns-
myndighelene i fylket ved
tylkesmannen og fylkeskonservatoren
går inn for Kongsvold. Det samme er
tilfelle med ordføreren i Målselv. Det
er synd at et fåtall valgte kommune-
styre.epresentanler fta øvetbygd.
som tilfeldigvis går inn lor Øverby skal
klare å få et kommunestyre inn på
ugyldige vedtak. Uten den kulturhi-
storiske vurdering slike vedtak burde
fattes på.
Del er helt klart at vedtaket er ugyldig
og iovstridig. Man kan ikke uten
videre fatte vedtak uten at kiøpekon-
trakter, festekontrakler, protokoller og
betingelser a Øverbygd museumslag
er lremtagt og vurdert. Slike behand-
lingsmåter skjer svært skjelden, iheldigvis. Gamle .
Kong;lieiendommen beslo av i
gårdene Bergsel, Lombola, Kongs- 

|

vold, Skoglund, Vårheim, Kongsli og
østli. Da Johan Kongsli i 1946 solgte
Kongslistua til øverbygd kommune
var det sværl viktig at denne ble på
Kongsli eller i umiddelbart nærhel av
denne. øverbygd Museumslag
beslyrte museumsbygningene i

henhold tillagets lovgr og lorutsatte at
Sygningene måtte forbli på Kongsli.
Detie tremgår av protokolltørl vedlak i

lagel av 24.11.74. Målselv kommune
kan ikke s€tte disse vilkårene til side
og stua må derfor gjenreises på
Kongsvold, noe annet ville være lov'
slidig. Bjørklund håper nå al saken
kan avsluttes slik at noen siipper å gå
videre. Egentlig burde stua vært gien-
reisl i år slik at den var presentabel til
200-årsi'rbileet, sier Biørklund.



fverbygd .kommune

Untlentegnedle Johan å,rlfonEs1l selgen hemnedl

ritt gamle vaanlngshus (Kongsllstua) tlI 0venbygd
konnuae for kr.4oo.-fi:re hund.r.e kronelr.-

Forutsetnlngen elr at kommunen, eventuelt et
bygdelagrr.estaune:r stua og at tlen Uft:r ulufl?DUygAe-
sanl ing ( bygdlenuseum. )

KJdpenen kan lkke selge eI1e:r bortfLytte stua
uten santykke av xneg ell.en eleren av Kongsll.

f tlLfell.e saLg forbeho).d-en Jeg meg rett tl1
ea kJiipe stua LgJen for en takst som tllsvar.er l(J iipe-
sunnen ned r.lmeIlg tll.J-egg fon paakostnlng, e11en ruIJ
fradrag for. fonr'lngelse.

0venbygtt, denl. d esernben 1946.
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MALSELV KOMMUNE
KULTURKONTORET

Teknisk etat
Avd.ing. Birger Ursvik

her

Dercs ref- våt tol. Dato 06.1 1 .89

ÅPNING AV KONGSVOLD BYGDETUN

Kulturvernnemnda har i møte onsdag 1. november d.å. fattet
vedtak om å markere åpning av Kongsvold bygdetun
23. og 24. juni 1990.
Nemnda er sel-v komite for åpningsstevnet. Den offisielfe
åpningen blir sØndag 24. juni, mens lørdagen (St.Hansaften)
blir bmkt som aktivitetsdag med bredl program. Programmet
t-as opp med stjøttef or:en j ngen f or Kongsvold.
På møtet resulterte en id6dugnad i flq. ideer vedr@rende
stevnet :

- St.Hansaften som aktivitetsdag og St.Hansdagen 24. juni
som sel-ve markerlngen av åpningen.

- dyr på tunet
- utstillinger der skolene inviteres til å medvirke
- konkurranser, naturstier
- vannaktiviteter
r f i skekonkurranse
- musikk ute fra vannet (ing.kp. bør kunne lage flytebrygge

e11er lignende anordning) .
- båtutleie
- turmarsj og/el-l-er 1/2 maraton - Rostadvannet rundt efler

Kongsvoldmars j en - med medaljer med eget preg f.eks.
bilde av Bjønn-Reier eller Rostadfjellet.

- Bygdas to aktive korps (Karlstad og Øverbygd) j.nviteres
ti1 å medvirke .

- St.HansbåI i fjæra
- Gudstjeneste søndag
- Det bør lages egen prolog for åpningsstevnet.

Ideer utover dette mottas
En håper tekni§k etat vil
mul-19 ut
så langt

ti! åpningen, og

med takk.
bidra til at tunet tar seg best
en takker for meget bra utført jobb

gjenreisingen av Kongslistua.
./

xopi :V støtteforeningen v/Simon Bj@rklund
Hovedutvalget for kultr.rr

Postboks 6
9220 MOEN

Konlorådrssss:
9220 MOEN

Teleron;
Sentralbord
(089) 31 100

Postgiro:
5976501

Bankgiroi
4715 02 00373
9745 02 01522
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Øverbystua kan I

leies i 60 år -
Kongslistua
flyttes til
Kongsvold?

- av Svefte Monssen -
Det loreligger nå et kon-
traktforslag mellom Hans
øverby, eier av øverby gård
i øverb,tgd, og Målselv
kommune. Det Innebaerer at
Målselv kommune inngår en
avtale om leie av øverby-
stua og eiendommen i 60 årtil bygdemuseum. Leien

t den innstillingen som torcligget ln
bygdetunkomtteen i øverbygd, er det
torcslån å llytte Kongslistua i Rosta-
dalen ned lil øvetrygd. Den kornet nå
til å bli @vet, lotdi eieren trcnger
tomta. Hans øverby siel' det et avtak
at tønmerct kan lagtes på øvohy inn-
til stua på nyft kan sottes opp. Og de
kan ahså løtst skie efter at øverbygd
hat låft sift sykehjem/etdrcsenteL

Møblet og gjenstandq lG Kongslistua
vil kunne lagrcs iøverbystua inntit
viderc. Men lørst fiå dennø resteu-
rcrcs. Det sofi imidtenid må oiørcs
lørct, et å lå lagt nytt tak. Som e; torc-
løpig løsning et det tagt plast over
taket, lot å hindrc vann A tenge ned i
huset. Det et saft av penget til rcstau-
rcing på årcts budsiett.

Fungerende tådmann, forunn Kaar
slad, siet det et ktig at det et satt opp
et kontaktlo$lag som Hans øvebv
har undeftegnet. Men nå torcligget dåt
også en vutdeing ln toknisk etat om
yfting av Kongslistua med tithørcnde

uthus, og konklusjonen er der at drbso
husene ikke bu gienrcises på øverbv,
men pe Kongsvoll ved Rostavahøt. '

I bdgrunnelsen lot d6t siste siet av-
delingsingeniøt Utsvik ar. - .Stua stC,

øverbygdstua vartidtigere et §amlingssted to, rolk i øverbygd. på blld€t serva eteren Hansøverby.

bystua skulle stå tedig rcstaurctt til
landsskytterctevnet, oo øvetuvod
l#:tidshs skutte hatt satgsutstiitiis

Gåt vi nå mot en ny cliskuslon on
Dygcretun i øverbygd?

\ir.

§.i:.'{

reguletes etter
prisstlgningen. I kontraklen
inngår tillatelse til å sette
opp flere gamle hus på eien-
dommen, slik at man med
tiden kan tå et helt bygde-
tun, Betingelsen for at det
siste skal kunne skie, er at
kommunen tørst bygger
sykehlem/cldresenter.

I en vurderlng går teknisk
stat i Målsolv kommune motat Kongslistua rlves og
flytteB tll øverby, den bør
heller ple&sores på Kongs-
voll.

må vendes med lrcnt mot tiksveien oo
vil demeA lå en motsatt oiente nå
enn den hat i dag. - Stua hat heit
andrc dlnlpnsionet enn øvehystua og
vil vi*e nalplasæd i lohotd til øvei
bystua.

U fia detp konkluderct utsvik med at
stue, stabbut o9 smiø på Konqsti både
vil kommq på iktig sidd av vejen og lA
den bestelplasseting i tetenget om de
gionrclses på Kongsvo .

I vurdeitgen lru teknisk etat et det

ogse brctatt bygning§messig kontrcll
av husene, og den viset at dat //engos
en god del utbedringøL spesie/t på
Kongslistua. Disse utbe&ingene og
fiylling og owsefting et borcgnet Å
koste vel 30O O00 konøL

Kontnktfo§laget og vutdatinain lb
teknisk etat vil bli lagt treå i tor-
mannskapot Al uken, uten at det vit bli
lootaft rcalitetsavgjørclse i sa*er. i
lølge lungercnde rådmann Torunn
Kaarstedi dag i st;,en bre

på &t ate tunet - Stua Owinnelig vat det

y,:/ ,ikke passe
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Flertallet vil ha
Øverby som
bygdetun

- øv Sverre Mon§sen -

En del ev dcm som deltok På
møtet om plrsscring rv bygde.
tur I Øverbygd ondaS' mentc
det vrr unodvcndig I diskutere
siten pi nytt. Når l(ultulstylel
og lomDunestyrct hrdde vcd-
t.tt rt tunel slulle llgge pl
Øverby, sl burde selen være
rvglonl. I vcrsle fsll Lunne den
nye dlslusionen oppfattca som
et forsrl pl trcnerlng' et man
pl lommunelt hold llr|re var
lnoslilt pl I fA et bygdetuo I
øY€rbygd. Det er lrgen nye
momcnter I homne ned on
plasscrlngen, ble det srgr pl
møt.t, dr lultursJef f,arsen
ctterlystc sllle. Stemnlngen Pl
Bøtct vrr llrr, del store ll€rtal-
lel ørsker øverby som fr$nti-
dig byg.letm I øverbygd.

Grumgivingen for å ta spørsmåJet
om plasserinS opp på trytt, var fra
Kaascn sin sidc å få trukket inn og-
så Kongsvoll vcd Rostavatnet, si-
dcn dcnne gArdcn ikke har vært
skikkclig wrdcrt før som stcd for
et bygdctun i Øvcrbygd. Kaasen
var hcller ikke fortrøyd mcd detr
lcickontrakten som forcligg€r mcd
Hans Øvcrby.

Dc bortimot 30 frammøttc i Øver-
gård skole fikk en oiicntcring av
fylkeskoDs€rvator Jens Storm
Munch. Hatr l8 vckt på de fåglige
sidcr og på fordeler og ulemper
med de to $edene. Munch sa man
på Kongsvoll har et tutr med drifts-
bygning pg en nyere og en gammel
stue. Man vi.tle her få et tun i et
opprinnelig miljø i varicn og vak-
ken tereng. I tillegg viue Kongsli-
stua og stabburet bli liggendc nært

sin opprinnelige plassering. Det
som talte imot var at Kongsvoll lig-
ger noe avsides og det kan være
vanskelig å føre kontroll med tu-
net,

Storm Munch hadde også mye
godt å si om Øverby. Gården ligger
s€ntralt til og øverbystua er et fint
og bevaringsverdig hus, Som mi-
nus trakk kons€rvatoren fram at
terrenget er flatt, og at det herskcr
cn dd uklathet€r om bruk av
driftsbygning og om leien.

Storm Munch konkludertc med at
under ellgs like forhold ville han
anb€fålc Kougsvoll. M€n som fyl-
keskonservator kan jeg godt lwc
m€d øverby som tun om politiker-
nc vil ha dct, for både Kongsvoll
og øverby cSncr seg godt soE byg-
detu!, uttalte hatr,

trlertall for Øverby
Kultusjef Kaas€! fortalte på mø-
tct at han hadde fått cn del ut-
talelser på plasscriagen, Såtritdsfo-
reningen i øvqbygd og UL HApet
har gått inn for Kongsvoll, mens
Bjørkeng skole, Bondckvintrela-
get, Pensj onistforcningen og Sonc-
planutval8ct vil ha øv$by.

Rektor Frcdrik Hansscn pcktc på
at ør-erby villc liggc gunstigst til
for å beo/tte det framtidige tunet i
undeNisningssammenheng. Da vil
man ha gangavstand til tunet fra
Bjørkeng. For øvergård skole blir
det omtrent like lang avstand fla
øverby som Kongsvoll. Storm
Munch m€nte dette var et viktig
poeng, men ønsker at bygdetunet
skal brukes av skolene.

Møtedeltakere som Finn Winsnes,
Ole Nygård, Halvc:' Dørum, Asb-
jørn §olberg, Nannc Aspenes og

Kongslistua
Øverby?

Peder Stenvoldlla alle vekt på at
den måtte være

og Nygård
posisjonen

øvetby,
viste til dcn
Øverby har
øverby har væi
bysd bAde forlbygd bAde for I skyting, fcster og
forlikskommisjrincr, sa bl.a. Olc
Nygård. Rydningsseddelen er fra
1E25, og fra forrige århun&c til
t957 har det væn scterdrift på 8fu-
den, Øverbygd har vært ct kultur-
senter fra gammelt av, uttaltc Ny-
Stud. r

I det hclc tatt syntcs flenallet av de
frammøttc A være for øverby, mcn
Klara Skoglund og sigfred Bakke-
mo villc at bygdctunct cntcn måtte
ligge pA Kongsli e[cr KongsvoU.
Klara Skoglutrd syntes det var ve-
modig å tenke på at Kongslistua
skulle flyttes fra Rostsvatnet. Hun
awiste at Kongsvoll ligger avsides.

- Det er dere som gjør det avsi-
des, sa hun henvendt til de andre
på møtet, En annen taler la vckt på
at et bygdetun ved Rostavatnet
kunne være med A hindre fraflyr-
ting fra dcnne siden av vatna,

Bedre kontakt
Det ble en dcl diskusjon om mulig-

heten for å få restaurert den gamle
seterbua som liSser til øverby.
Hans Øverby synes å være interes-
se hvis det kan ytes midler. Et an-
net viktig punkt var om det ville
være mulig å få til cu bedre kor-
takt med Hans øverby. Flere men-
t€ at HanE øverby, som ikkc del-
tok på møtet, nok kunnc tenke seg
en justering. At dst kunnc værc
mulig å forhandlc seg fram til en
lcictid på 80 fu istedenfor @, og at
man i framtiden kanskje også kun-
ne fA driftsbygningen med i tunet.
Flere hadde før møtet vært i kon-
takt med eieren av uabo€icndom-
men, og han hadde mundig sagt
seg villig til å avstå gruntr til tun på
Øvcrby.

Kaas€n opplyste på møtet at ei€retr
av Kongwoll muDtlig hadde gått
med på å leie ut Kongsvoll for I
år. Den eldste stua på Kotrgsvou vil
ikke kunne gå inn i det ordinære
bygdetunet, men i følge Kaasen
hadde eiercn ikke noe imot at der
kunne brukes i forbindelse med 4r-
rangementet. Kaa$n undersbeket
at selv om Kongsvoll blir valgt, så
skal øverbystua restaureres og stil-
lcs til disposisjon som bruks- og
kunstsenter. Flere tvilte pÅ om

koEununen hadde råd tit begge de-
ler.

Irritasjon
Flere talerc uttrykt€ tydclig irrits-
sjon ov€t at denne saken var tatt
opp igicn, og at dst syntes å værc
typisk at saker som Bialdt Øvcr-
bygd fikk en slik b€handling. Når
øverby var vcdtatt utbygd som fra-
mtidig tun, så burde man væn
spart for cn ny runde. Noen anty-'der at m6tct kunne være et varsel
om at man ønsket å trcncre €ller
hindre at det kom bySdetun i øver-
bygd.

I en sluttreplikk sa fylkcskonscrva-
tor Jens Storm Munch at han Yille i
samarb€id mcd kultursjcf Kaasen
ytc faglig støtte til det framtidigc
tun enten det nå blir på Kongsvoll
eller på øverby.

Både Storm Munch og Kaasen un-
derstreket at den rcvne Kongslistua
måtte settes opp så snan som råd,
fordi tømmeret ikke tåter å ligg€ la-
gret.



situ6 Itlye Tioms, tirsdag 26. juni 1990

Tunet
Tjæremila er tenl og røyken siver opp i åsen. Det er stekende sol
ute, byp,rleslevnet på Kongsvoldtunet er erklært åpnet.
Ann Kristin odden ringte det hele inn med gårdsftlokka tørdag
formiddag påfu-lgtav musikk og tater. Som formann i arrangørf

oflon
-Z-/

Komtreen og teoer r kulturvernnemnda, var det Inge Steffen
som holdt den innledende talen og refererte til pro[rammet.
komiteen leder i kulturvernnemnda, Steffensen

lørdagen.
Øverbygd hestesenter stilte beg-

ge dager hesrene tilrådighet. Og der
var muligheter for Mde ridring og
trarsport i vogn.

Søndag gjentok programmet seg,
men da skulle også den offisielle
åpningen av hulet finne sted, med
biide ordfører, fyl kes kultursjef, fyl-
kesmann og fylkeskonservator til
stede.

Ordfører Vidkun Haugli mente
det var bra søndard på Kongsvold-
tunet. Og ingen kunne motsi han da
han fastslo at fjellene og de natur-
skjønne omgivelsene damer ei fin
rarnme rundtdet hele. Haugli presi-
sene også at Kongsvoll var"en ny
gren på stammen av MåLlselvas byg-
dernuseer. Da de andre er store gar-
der etter rikere folk, er Kongsvoll-
hrnet det eneste som fremstiller en
gårdsom var drevetav folk uenrik-
dom og mye penger.

Til slutt overrelte han nrnet en
gjestebok fra Målselv kommune,
og håpet fol k vi lle ta seg tid til å s kli-
ve i den. Noe de gjorde. Over 300
tilstedevaende skrev seg inn etter
åpninga søndag ettermiddag .

Lina lrndberg

Kongsvolltunet har blitt et tun sbm
kar videreføre historiaom de første
nybyggerne ved Rostadvarmet. En
historie varaordfører Kristian Eld-
nes ga folk ei innføring i, urder åp
ninga lørdag formiddag. Folk fikk
høre om Hans lversen som kom fra
Cudbrandsdalen i 1826, og satte
opp Vetlestua innst irurc ved vatnet.
Nå er den stua tatt vare Irå og flyttet
til Kongsvoll. Men historia forteller
at det var ikke lversen-slekta som
ble boende. For Hans emigrerte til
Amerika i 1842, og solgtehele
Kongslieiendommen for 100 spesi-
daler til Erik Andersen fra Tynset,
Andersen overtok da en kjempe-
eiendom på 20.000 dekar, og her
bygde han seg opp en vel føn giird.
I 1846 sto Kongslisrua reist. Det
gjør den enda, og i all si tid har byg-
get veErt eid av familien.

Nå er stua revet og oppreistigjen
pi Kongsvoll, der den er med på å
sette ramme runde et flott histodsk
minneverk.

En mengde mennesker hadde
funnet veien iffl i Rostadalen så Ien-
ge stevnet stod på. Og de fleste ble

vzqende utover hele dagen. Noe ar-
rangørene vel kan rakke finvaet
for, men det dyktige arrangementef
i seg selv var også nok til å holde
folk i sjakk ei god stund.

Spredt rundt på tuner kunne man
få ei viss innføring i forskjellige
handverkarbeider som tjaebren-
ning, koking av såpe, kjerning av
smør. bøtekararbeid og vidjespen-
ning. Samtidig var det sdlr flere gui-
der til rådighet, så muligheten for ei
god innføring i gammeltida skulle
vae til stede.

Det ble også solgt mat og drikke
og idrettslaget stilte med spill og le-
ker. Noe som fenget barnaspesielt,
men utover ettermiddagen ble det
endel voksne som prøvde seg på ha-
de hesteskokating og stylteløp.

Turmarsjen ble en suksess, etter
løpet ble det telt ca 250 deltakere,
og på de tre forskjellige distansene
(5 - l0 - 25 km) var både barn og
voksne med. Alle fikk etter delta-
kelse utdelt medalje. Noe som i og
for seg er et historisk minne der og-
så. da det er første gang en slik
marsj er gjennomført i Øverbygd.
(Godkjent av turmarsjforbundet).

Et flytende St. Hans-bå avnndet

Her sitter Tiine Olsen og Bjørn Foss lversen pi trammen lil vetlestua. For
rtnvøel M øi soling og øvslapping.

Bygdestewel pi Kongsvoldtunet ble et storstilt atangement.

Trappa
falt ned!
Det kurme hagåttriktig ille daei
trapp på Kongsvold-tunet plul
selig ramlet ned søldag etter-
middag. En måselvmann var
den eneste i trappa akku-rat på
dettidspunklet, og han piådro seg
til alt hell bare skubbsar i fallet.
Men hadde trappa rast ned tid-
ligere på dagen, kunne det
skjedd ei større ulykke.
Det viste seg at trappa opp til
andre etasje var diårlig festet, og
den holdt ut nesten 200 passer-
ende i løpet av helga. Men til
slutt ga festene etter, og hele sta-
sen rarnlet ned i første etasje.
Malnen som sto i trappa slapp
som sagt med skubbsår fordi
han klarte å henge seg fast etter
armen-

Ogsd de eldre fqnl moro

Ijøebrennerne frqmlørte en sqng Andreos Eldnes hadde diktø for onled-
ningen (J.v. Roald l\,lesvik, Odd Eldnes,.Andreas Eldnes. Otto l&Jsviker ikke
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Kongsvold,
tarform
Så er den reist igien, Kongslistua. Denne gang på Kongs-
vold ved Lille Rostavatn, stedet som er utpekt til bygde-
museum for Øverbygd. Torva er kommet på plass og
skal legges på i dag eller en av de nærmeste dagene. St.
Hanshelgen neste sommer blir det offisiell åpning av
museet.

Sverre Monssen

Alle kjenner til den brokete his-
torien før Kongsvold ble utpek
til bygdemuseum til fordel for
Øverby. Men nå bør det veqe på
tide å legge eventuelle uoverens-
stemmelser til side i de to 'leire-
ne', fordi, mens Kongsvold blir
museum, så får Øverby status
som kultur- og bruksenter.
Dermed far Øverbygd bade i po-
se og sekk, og de to stedene kan
sees i sammenheng. Det skulle
borge for en utstrakt samkjøring
og markedsføring i framtidenl

Flereflyttinger
To av dem som har jobbet iv-

rigst for at Kongsvold skulle få
den status stedet nå har oppnadd,
er søskenbarnene Klara Skog-
lund (67) og Kari Lorentzen
(68). Kari bor på Kongsli, og
begge er etterkommere av Erik
Andersen og Mali Erikdatter
Lian fra Tynset som kom til
Kongsli i 1841. Det var Erik
som satte opp Kongslistua i
1846. Før den tida bodde de pa
C'ammeljrxdet på ØlstJi i ei lita
stue som Hans Iversen hadde
satt opp. Iversen kom fra Fron i
Gudbrandsdalen i 1826, han var
fødl i 1792. Han hadde '.re søn-
ner som alle drulmet. Iversen
emigrerte til Amerika som vel
den første fra Målselv ,

Både Zhtli og Kongsvold lå da
under Kongsli-eiendommen.
Erik Andersen bygde Kongsli-
stua i 1846. Opprinnelig hadde
den vat høylae p.å Østli, reist av

Hans Eriksen. Erik bygde på
kammers . Den lille stua på Ølst-
vold ble flyttet til Kongsvold @
1880-tallet, da Erik Eriksen,
sønn til Erik og Mali flyttet dit
med familien. Erik var født i
I 852 . Denne gammelstua ble så
flyttet til Kongsli i forbindelse
med landsskytterstevnet i Øver-
bygd i 1961. Nåligger denlagret
i fjøset pa Kongsvold og vil for-
håpenligvis vøe gjemeist på
bygdemuseet til åpningen på St
Hansaften neste år.

19 jmi i ar hadde kulturvem-
konsulent krger Reiersen i
Troms fylke og kulturvern-
nemnda i Måselv befaring blant
amettil Kongsvold, opplyser le-
deren i kulturvernnemnda, Inge
Steffensen. På bakgmnn av be-
fadngen vil det så bli utarbeidet
plan over området og hvor de
andre byggene skal plasseres.
En smie som nå står på Kongsli,
vil med tiden inngå i museums-
området. Det er søkt om stadige
kulnrmidler til arbeide, opply-
ser Steffensen, som synes det er
gledelig at Øvberbygd na bade
far museum og kulhrr- og bruks-
senter.

Klara Skoglund og Kd Lo-
renøen ser tbr seg at man med
tiden skal få et lignende opplegg
på Kongsvold som man nå har
på Fossmotunet. De framhever
A det er viktig at Kongsvold nå
blir gion kjent brårde ved skilt og
omtale. Begge ser det som vel-
dig positivt at også Øverbvstua

blir reslauert og blir en levende
del av kulhrtilbudet i øver-
bvgd.

Kommanal innsats og tlugnad
Øverbygdingene må vel sies å

vae helt spesielle når det eiel-
der dugnadsinnsals, I sommer
har det foregått en omfattende

Iederen jor den lammunale delen av gjenreisningsarbeidet på
Kongsvold, HerlofHeggstod, hadde slett ild<e noe imot d lo seg av-
bilde sammen med to ay domene som har gått i bresjen tor Kongs-
vold, Kari Irrentzen til tenstre og Klarø Slaglund. kt er et ulmer-
l{et arfuid som nå foregår pd Kongsvold.

reståurering av Øverbystua, der
det er nedlagt hrmdrevis av dug-
nadstimer. Eldresenteret er et
armet eksempel. Også på
Kongsvold har dugnadsgjenge-
ne vati sving. De har skaffet til
veie stein og fullmasse, og tor-
ven som vel legges på i dag, er
fiamskaffet på dugnad.

Ingeniør Birger Ursvik har
hatt ansvaret for den kommuna-
le oppfølgingen. Leder for gjen-
reisningen av Kongslistua har
vat HerlofHeggstad. Endel av
stokkene måtte skiftes ut pga rå-
te. I disse dager paneles de to yt-
terveggene som tidligere også
var panelt. Her brukes det nye
materialer. Det må også brukes
nye golvbord, mens innerkled-
ning og loftsbord kan brukes på
nytt. Kultuvernkorsulent hrger
Reiersen vil gi råd om behand-
ling av ytterkledning og golv-
bord.

Konglistua vil na bli giort fer-
dig utvendig før vinteren, og
golv og tak legges. I mars,/april
skal så irnerpanelt settes opp og
grua mures. Birger Ursvik reg-
ner med at den lille stua også vil
komme opp før åpningen neste
sommer. I høsl vil utearealet bli
tilsadd. Det kommunale arbei-
det har vsert b€talt over det ordi-
nere vedlikeholdsbudsjettet,
opplyser Ursvik.

Ved selvsyn har vi kumet
konstatere al alt blir gjort pa bes-
æ måæ på Kongsvold nå om da-
gen. Det kommer til å bli et firt
museum @ en av de naturskjøn-
neste Dlassene i Målselv.

Kongslistua er gjenreist. I forgrunnen ligger torya som trolig i dsg veie . Som en ser pi bildet, tar næn av stol&agene mdttet skifies ut,
blir lagt pd ttket. Det er en dugnodsgjeng som hør sl@ffet den til men denne vegg-en blir prclt.
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Etter at bygdetunsaka har
versert i de kommunale
fora i flere år ble det tors-
dag fattet endelig vedtak i
saken. Med 19 mot lE
stemmer gikk Målselv
kommunestyre inn for å
legge bygdetunet til
Kongsvoll ved Rosta-
vannel. Dermed er en sak
som etterhvert har fått
«Nord-Tromske» tilstan-
der bragt ut av verden.

Det hele begynte i 1985. Da ble
det klart at kommunen ikke
kunne beholde det daværende
bygdetunet på Kongsli, fordi
eieren av grunnen tunet stod på
skulle bygge nytt våningshus.
Det ble da vedtatt å rive Kongs-
listua, og en komite ble nedsatt
for å finne fram til ei ny plas-
sering av det mer enn l4O år
gamle huset. Komiteen kom
fram til Øverby, og i 1986 ble
Kongslistua revet med tanke på
flytting. Materialene har i
hovedsak ligget lagret utendøm
siden. Så dukket det opp gamte
papirer etc., som talie for å leg-
ge bygdetunet til Kongsvoll, og
siden har saken gått fram og
tirbake, blant annet med hele
fem behandlinger i kommune-
styret, før det endelige vedtaket
sist torsdag.

Kultursjef i Målselv, Gunnar
Kaasen er glad for at det nå ser

ut til at man har kommet fram
tit et endelig vedtak. - Nå må
vi i første rekke konsentrere oss
om å få bygd opp Kongsli-srua,
sier han.
Kaasen håper dette arbeidet
kan komme igang til neste år,
og har bedt om at midler til
oppreisinga blir tildelt over
1989-b&Isjettet. Kostnaciene
med å sette istand Kongslistua
er .foreløpig beregnet til ca.
200-250.000 kroner, avhengig
av h vor mye skadet tømmeret
er etter to år utendørs.
I løpet av høsten vil det bli tatt

kontakt med 4ietne av Kongs-
voll for å få en avtale om over-
tagelse av gården, og så vil løs-
øret fra Kongslistua bli flyttet
over i de husene som allerede
står på Kongsvoll.
De arealene Målselv kommune
skal overta ser ut til å bli noe
større enn Cet:lvan har regoet
med tidligere. Det som nå står
på det framtidige museums-
området er den gamle hoved-
stua på Kongsvoll, et mindre
våningshus bygd før krigen og
en mindre fjøs. I titlegg skal så
Kongslistua,- et stabbur og

eventuelt ei bmie bli satt opp på
området.
Kaasen tror Kongsvoll vil bli et
meget vakkert anlegg, når det
står ferdig, og han mener at av-
standen fra Øverbygd, som har
vært et av Øverby-tilhengernes
hovedargumenter, vil oppveies
av turisttrafikken rundl Rosta-
vannet om sommeten. - Øyey
by er også et bra"sted, men der
ville vi ikke hatt så stor plass,,
som vi nå har på Kongsvoll,
sier Kaasen.

På det bygdetunet Målselv alle-

rede har på Fossmoen, gjenstår
det arbeid for mellom 50.000
og 100.000 kroner før man kan
si seg ferdig med den oppus-
singa som det har vært arbeidet
med den siste tida- Disse
bevilgningene må ses i
sammenheng med utbygginga

, på Kongsvoll, rrener Kaasen.

Han kan imidlertid ikke si noe
om prioriteringa mellom de to
tunene, da dette ennå ikke har
vært behandlet.

Xongsvoll ved Rostrvannel kan bli en perle, mener kultuisjef Gunnar Kaasen. Torsdag ble
stedet for bygdetunel i øverbygd cndelig fastslÅlt, etier are år fram og tilbake i kommunen.
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Betingelsen for at Åse og Rei-
dar Xarlsen skulle fl bygge seg
nytt våningshus og Iå konse
sjon på å drive jordbruk pi
Kongsli, var al de museale byg-
gene på gården bte fjernet,
nemlig den gamle Xongslistua
og stebburet. Derfor ble disse
revet og for 14 dager siden flyG
tet frmilien Karlsen inn i nytl,
fint bolighus som er reist om-
trent der de gamle husene stod,
Etter rivingen av de siste, er de
lagrel på Xongsvold.

Det var Åse Karlsens bestefar,
Johan A. Kongsli, som overdro
de gamle bygningene lil Øver-
bygd kommune og satte som
betingelse at de skulle være på
gården eller i umiddelbar nær-
het.

De som har fulgt med i denne sa-
ken, vet at striden i det siste har
stått om Kongslistua kan flyttes til
det stedet kommunen har vedtatt
skal yære bygdetun for Øyerbygd,
nemlig Øverby mellom Skjold og
Holt, Museumsbygningene var fra
først av drevct av en stiftelse der
bl.a. Kristian Elvevold, Åsmund
Forseth og Odd Eldnes satt. Så
overtok et museumsstyre som i
1974 overdro bygningene dl Mål-
selv kommunc under forutsetning
av at «de bygninger som tilhører
museet, og de gjenstander som er
samlet inn tidliSere i Øverbygd
kommune, må forbli på Kongsli,»

Tidligere eier og andre interesserte
har nå engasjert advokat for å få
kjent vedtaket om å flytte Kongsli-
§tua dl øverby i strid med de forut-
setninger som Johan Kongsli og
mu§eumstyret fastsatte. De øn§ker
at Kongslistua og stabburet skal
gjenreises på Kongsvold.

Reidar Karlsen sier at han med den
stillingen han tidligere hadde i ad-
ministrasjonen i Målselv kommu.
ne, ikke har ønsket å delta i den
diskusjonen som nå pågår om plas-
seringen. Men han mener det er be-
hov for å korrigere opplysninger
som bl.a. er kommet fra kultursjef
Gunnar Kaåsen-

Han mener Målselv formannskap
godkjente vedtaket i museumssty-
ret i 1974, Det ble da fra eierne tatt
initiativ for å selte vedtaker ut i
kraft, få en kjøpekontrakt og få
ordnet med besøkstjenesten på
museet slik at det ble ydet en godt-
åiørelse til eieren på Kongsli for
det arbeidet det medførte å holde
ved like og ha musect åpenr. Til
dels kolliderte gårdsdriften med
det å drive museum.

Høsten l9?4 var daværende ordfø-
rer Myrvang på Kongsli, og det ble
satt opp forslag til en kontrakt.
Den ble lagt fram for administra-
sjonen som fant ankepunkter mot
den, og saka kom aldri opp til rea-
litetsbehandling i de politiske orga-
ner.

Nå fulgte en periode da man arbei-
det hardt for å , . Fossmotunet fer-
dig. Reidar Karlsen satt selv i den
kommunale mus€umsnemnda, og
han sier det var greit at man først
konsentrerte seg om denne oppga-
ven.

Reidar Karlsen tror det var i 1978
det ble tatt opp med kultursjef
Kaasen om å få til en regulering av
museumsområdet og satt opp avta-
le om tomtekjøp. Men den nye av-
talen man kom fram til, ble heller
ikke realitetsbehandlet. Dog ble
det etter at kommunen overtok
ordnet med felles billettpriser for
Fossmotunet og Kongslistua, og
det ble giu en godt&iørels€ for ar-
beidet med å holde museet åpent.
Nødvendige vedlikeholdsarbeid ble
også utført.

Omkring 1980 begynte den kom-
munale museumsnemnda å for-
handle med daværende eier av
Kongsvold om å anlegge tun på
gården og flytte Kongslistua dit.
Det kom ikke istand noen avtale,
men nåværende eier er interessert i
at Kongsvold skal bli framtidig
bygdtun for området, selv om det
idag ikke foreligger noen konkret
avtale.

Tidlig på 80-tallet var også fylkes-
koEservator Jens Storm Munch,
kultursjef Kaasen og museums-
nemnda på befaring på Kongsvold
og tegnet opp anlegget og registrer-
te bygg og gjenstander. Storm
Munch var sterkt interessert i at
Kolgsvold skulle bli stedet for det
framtidige bygdetunet i øv€rbygd.

I 1985 kom så tilbudet fra eieren på
Øverby som forandrct planene om
at bygdetunet skulle ligge på Kcn-
gsvold. I to vedtak har kommune-
srlret gått inn for Øverbygd.

Reidar Karlsen sier han persorlig
ikke har noen sterke synspunkter
på hvor bygdetunet i øvetbygdbøt
ligge, s€lv om han synes Kongsvold
er en mye finere plass enn Øverby,
men han mener det h€lt klart er
forsømmelser i kommunen i denne
saken, Han synes ikke det er god
saksbehandling at man ikke har
funnet fram til alle sakspåpirene
før det ble frammct forslag om
øverby som framtidig gienrei§-
ningsplass for Kongslistua, I alle
fall burde det vært slått strek over
tidligere vedtak før man gikk på et
nltt, det hadde vært en mye ærli-
gere sak, mencr Reidar Kroken.
Familien Karlsen måtte utsette
byggingen av bolighus i flere år
fordi det ikke kom til en avtale om
Kongslimuseet med Målselv kom-
mune.

Kongsvold rr et stridsemne

..i

Den gamh strs på Xotrgsvold. Detr stod oppdnrclig pl Kongsli, mco ble tlyttet dr eieme på Xotrgsvoll
lretrgae busværr. Stus er godl ycdlikcholdl.

I
i
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Fjøset på fotrgsvold ble bygd i 1930-åretre 08 slir omtrcnt somdea vrr opprinrcllg. På deone sid av fjøs-
bySgcl ser vi bvor msleri&lerc rv Xorgdistur og strbbur€t er hgr€t. Det er ingcn god lagringsph§§ til mrle-
rirler som fylkeskotrs€rvrloren hsr sagt ilke bør ligge mer enn el år før de seltes opp igier. Pi Kongsli er
del ogsi en grmmel smie som eventuelt kan lå plass på Korgsvold,

§1.
Nlvære[dc-eiere rv Xongdi, Åse og Reidir Xr !en, foran det nye prcktigr husei si som dc fly et inll i for14 dager sidcn. Det strr omlrerr dar den gemre Kongsristr" ,toå. Eii"pi*i orser na pl uiuyil,-iru av elr.dcr. utvidcrse rv fjøser srår for rur, de hai dcrfor rir 

-rtaglig ikki.l.i"iio l.iue pe rr"L".ruråii".i.r ,?".begynrcr slåtlontrr.
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Prolog til åpninga av Kongsvollturret
Andreas Eldnes holdt følgende
selvskevne prolog da Kongs-
vollrunet i Øverbygd ble åpnet
24. juni

I tusener dr ld dolen år de
fristed Jor fugl og dyr.
Wllgraset visnet og døde,
Urørl ld mo og myr
Elva en del ov det hele
flomdiger ydr ette vdr-
knq som ei nystemt fele,
men brummet i trange k1ir.

På moer i åser og lier
stod skogen og suste sin sagn-
Ingen trakl« opp stier
og ingen ølaehogg klong.
Bortgiømt, ukjent i det
\erna av trousE rte .

Stdfurulcaggen og døde
og ble tiljord isjen.

Ingen dker ble rydda,
og ingen furhdet sdmann og se.
Fjellvatno Ainlø pi vidda,
men røya fkk gå i fred.
Om yåren i solvarme kvelder
holdt tiur og orre l@nsert,
og grågås tra furne stren&r
fant kvile pi myrer og nes.

Iufun villmorlø lold<n nok andre
enn yilldyt' og gjess N treldc
Dyro begyrte å undre
og prøvde å l<omme seg vvldc
kt l)§te av ild i et skogrur,
og røk over slaglandet hong.
Ved Mlet satt det enrte kor
og joil{et sin stammes song.

Dalen ble ild<e et bortgiømt sted,
menneskel tok den i eie.
Slogbjørnen fi kk i kl<e lenger /red
og søhe seg andre veie.
fumer på Jlyttefot mot havet
hver vår somTre@gl fro øst
Og samme vegen tilful<e
når somtneren ntømet seg høst.

En vdr kom enfremmed med trekl@t
huslyd og dyr var meel.
De hadde vel larckje blitt lokl(et
av ord om et naynløsl sted.
Ik font seg en holme i elvo,
en festning for fol k og fe .

Og folket skopte en saga
som ennd er levende.

Som trekket avfulg om høsten
gikk ordene om dalen mot sør-
Ikt ryldes pi HelgelarulslEsten
at ingen var her fra før.
()g ordet kom som en vandrer
til Tynset og Stor-Elvdal,
og derfa til andre konter
der jorda var steinet og sl.ral

Monge var trøtte øv å slite
l(orrig og jrostlendt jord.
Strevel gav dem så lite
og ofe var nden slor.
D hadde en drøm om å sitte
i velstand på egen gård.
nå fikk det btøe eller briste
nd øynel de lædre l«ir.

De brente ei bru og tok ovskjed
og §atle larsen mol nord.
De lfipt d lnne etlristed
med vidder skog og jord.
Og sd etter hundrede mile,
de font det de reiste jor,
og sd tok de dalen i eie,
slik slagbjørnen engang gjor.
De lafia sin egen stue,
rydda sin ål<erflekk
lvfurte ov gråstein si grue
og fsl«a i elv og fukk
Ikt hendle ot frossen åker
Ue lønna Jor slit og strev-
Men hdpt om lxdre dager
gav mot til å kjempe mer.

Snort røkderfra mange årer
flere ogjere brøt land-
Ikt kosto nok svefie oE tårer,
og dagen ble ofie lang

Forf8ttcrcn Ardreas Eldnes

lufun fu bygfu videre g verl<et
smidde seg hakke og plog,
gjorde sin dker slørre
oe jalda irtell oe skog.

k bygde sin egen kirl<e
veg og bru over elv.
Et somlunn fugtnte d virke.
IXt ble il,ke sløpt ov seg selv,
men avfedre ved plog og mile
av mødre ved vogge og vev,
til de ble lagt til kvile
eller et liylylt av slrev.

Slalle sa alt delle glemmes,
sfulle det eviglorgd?
Alle de tonker de tenkte,
og dlt det de bygde pi.
ltlei, heldigvis er det mxn
som skjønner sd inderlig vel,
ol/edrenes strev er bræn
tnellom dem og oss selv.

Thnker og drømmer de drømte,
tokde nok med seg i grav.
Dessverre vi unge lorsømte
å spørre, hva li'wt gav.
lVlen solsvidde, torytelde stuer
stabbur og plog og har|
og el dgam le rundtøm merbuer
rninner oss om wir arv.

I dag er vi samlet pi Kongsvoll
sleh av kvinner og menn
som tufia sin heim pd villgrasvoll
og sl<apte ei livslcofiig grend.
&i stdr den der Kongslisua
og shpr mot voh ogrteU,
i hundre dr røk det lra grua
fa doggry tilfoll<el tok kveld.

Lø tunet bli samlingsplossen
der vi kan minnes ei tid.
Da hterna mol under ftxsen
og vegen var l<røltørsti.
W glemmer så lett i vår samtid
ot vegen vo mange mil
(E øslofokket var hustri.
tkt gdr sd let i en bil.
Til slutt har vi eltlre et ørc\<e
et rdd til de unge vi har.
W br dere om d huske
ho bessmor og oldejor
Glem ikke dine røtter,
de gir deg mot og giv.
[k er de fuste slølter
qjennom et kronglet liv.



Storstilt åpning
av Kongsvold-tunet

St. Hans-helga er det duket for storstilt program i forbindelse
med åpninga av Målselvs bygdemuseum nr 2: Kongsvoldtu-
net. Det blir et stevne som omfatter alt fra brenning av ei lita
tjæremile til koking av såpe og gomme, friluftsgudstjeneste
og musikk og leik.

Det et slø eforeninga og lalturvernnemnda som er qrrangementskomite under åpningq av Kongsvoldtunet St.
Hans-lælgø. Het ser vi endel ov den øldive gjengen: Kari lorenben, KarinElvevold Sørli, Klara Sl@glund, lnge
Steffensen, L4srtirua Helgesen, Ame lohonsen og kultursjeJGunnqr Ksosen. Bokskimter vi til venstre Kongsli-
stuq og til høyrc det nestenJerdig oppsqtte stobburet,4illestuo. Helt til høye ser vi lifi ovrtøset.

Torbjørn Lwland
Kongslistua fra 1846 er flytta til
Kongsvold, og er i lExt av de siste
dagene blitt tjeerebredd. Lillestua
fra Kongsli er også flytta nå i vifu,
og disse to byggene vil sammen
med Kongsvollstua og fjøset utgiø-
re Kongsvoldtunet. Smia som står
pa garden Kongsli vil bli flyttaetter
i løpet av sommeren. Med andre
ord er ikke bygdetunet helt ferdig
når åpninga finner sted, men det
meste av arbeidet vil vae unna-
gjort. Også innendørs.

Det er ei støtteforening isamar-
beid med kulturvernnemnda, tek-
nisk etat og knlturkontoret som har
stått for grovarbeidet under klargjø-
ringa av bygdetunet. Restaurerings-
arbeidene har blitt ledet av Herlof
Hegstad, og noen nye stokker er
bl.e. skiftet ut i de eldste bygninge-
ne. Fortsan gjenstår endel iffrven-
dige arbeider i Kongslistua, som er
fra 1846. Bl.a, må gruva mures

opp, og panelarbeidene er ikke full-
ført. Dessuten gjenstår endel an&e
arbeider, som man håper publikum
kan delta i 12. og 13. juni, samt 18.
og 19. Disse dugnadskveldene opp-
fordres folk å komme for å ta et fel-
les tak, gjerne med bilhenger og nG
en redskaper for utendørsarbeid.

Alle bygningene på Kongsvold,
bortsett fra fjøset, som er bygd tid-
lig på 30-taliet og mal t opp av stø{te-
gruppa ifjor, kommer opprinnelig
fra gården Kongsli. Nå står de på er
meget lxnt tun, som de aller fleste
synes å vaere godt fornøyd med.
Kongsvollstua, som var begynnel-
sen på det nye tunet, har innskrifta
Erik A. Kongsli (1885) over døra.
Dette var opprinnelig ei kiårstua
som ble flyttettil Kongsvoll da Paul
Kongsvold fikk eiendommen av far
sln.

Kongsvollstua står der med d€t
inventaret den har hatt i mange ar.
Den nyflytta Kongslistua har også

inventar lagret, som skal komme pi
plass med bistand fra fylkeskonser-
vatoren dl åpninga. Lillestua, som
har vat brukt som stabbur, skal
også møbleres. Fjøset står med en-
del redskaper, men man er på ut-
kikk etter flere gjenstander og hes-
teredskaper som publikum kan ten-
ke seg å lane ut. Samt husgeråd og
gamle klau.

PR(NRAMMET:
Så ti lbake ti I program met for inn-

vielsesstevnet:
Lørdag formiddag 23. juni åpner
dørene for publikum, med offisiell
åpning av bygdestevnet. Da firurer
det sted ilegging av tjaemile, salg
av rømmegrø, spekemat og selv-
følgelig kaffe. Det blir turmarsj og
felemusikk, Mtkerarbeid, koking
av såpe og gomme, kjerning av
smør, ridning, hestedrosje, salg av
milebrent tjae i minnepakninger
og så blir det Kongsvoldmarsj på
løyper a 5, I0 og 25 klometer langs
idylliske Rostavatn. St.Hans.hål og
leker for unge og gamle hører med,
og Målselv spelemannslag, fuv og
Slit, varaordføreren og kanskje ei
blasergruppe i tillegg stiller opp.

Søndagen starter med frilufts-
gudstjeneste hvor sognepresten og
Målselv Musikkskole medvirker.
Det blir salg av gre( og spekemat,
og midt pa dagen søndag forelar
ordfører-,r den offisielle åpninga av
tunet. Fylkesmarm Martin Buvik,
fylkeskonservator Jens Storm

medvirker under åpninga - detsam-
me gjør Dølakoretog leikarringen.

Husflids- og hesteakrivitetene fra
lørdag gjenøs sørdag, og Øver-
bygd IL ør seg av leker for barn og
voksne. Det vil vae dyr på tunet
begge dagene som småbrukarlaget
tar seg av, og bygningene er selv-
føgelig åpen for omvisning både
lørdag og søndag.

Betydelig innsals
Det er et betydelig arbeid som

ligger bak bygdetuner på Kongs-
vold. Fra kommurens side er det
snakk om et kostnadsoverslag fra
1986 pa307.000 kroner. Daersmia
som skal flyrtes ta[ med. Det er og-
så søkt om og en forventer stadise
tilskort. Forsvaret har gjort en ber!-
delig innsats med å skaffe fyllmæ-
ser. Til sist måvi ikke glemme støt-
teforeninga, som har Iagtnedenve-
sentlig dugnadsi rursats og økonomi
ved sine aktive medlemmer. For-
mann i støttegruppa er Simon
Bjørklwrd.

Med åpninga av Kongsvoldrunet
har Måselv to bygdemuseer. Det
første er som kjent på Fossmoen. I
tillegg har man to kultur- og bruks-
kunstsentre: Trollhaugen ved Ols-
borg og Øverbystua i Øverbygd.

Korin lrrenlsen (Kongsli) er Ji ti
Kongslislua. Erik A Kongsli vor
onkel til hennesfor. Ni hør hun del-
taft isløtteforcninqa for d gjøre
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Det stiger røklra en ploss i lio
og legger slør over slcog og hei.
[)et vekkr minner om gommellida
Da tjøebrenning var levevei.
Til slags om høslen drog borsl« l<o-

rer
med øl«s og hakk og løffekjel
De slet og strevde med vridne stub-
ber
som mesl tok l,rafia av løopp og
sjel.

I§r snæn la seg pd mo og my'er
da så du gampen med digre loss.
Ni skulle velvol<sne fitrustubber
bli takta Jrom til en mileplass.
I kvilepøusen ved knffebilet,
det hendte ofie at snm fut.
Det satt det l@rer medrim i skjegget
og ørslde seg til et solvørmt sted.

I l@rte fi$smørl@ vinterdoger
ble funs øbb n ti I lompove d
Det ladde laevd mange svette ryg-
8er,
men gømmelløra var vont med det.
Og ruir det led til ot sola vormet,
de stod ved sabfun og spilø rot.
De sd en ende pd yinterstrevet
og det og solvarmen gav dem mot.

Og sti løm dogen da mild tentes
en stille virkveld med himmel blå.
Ni slotlle lønno for strevet hentes,
det alle sommen he vento ptå.
Ved soloppgang og i lange netter
gil* tjrøebrennern og pssa pd.
Han sluld<a svefiebrann og han sd
etter
at mila gav det de venta pd.

Ja mange en ungdom gikkvel og
drømte
om ei han slaile la møtt i kveld.
M gikk ho lønskje pi dars med
andre
og her satt han som enfattig trell.
lukn bare vent til han sktlle sitte
med lønn for vinteren i sin vest.
Hanslaille kjøpe seg dress og skjor-
te
og ta med jenta pd lørdogsfest.


