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Du kan også lese om:

«Mastermo-Tøbba»
Det finnes minst to effektive 
 måter å hindre kvinner i å ytre 
seg.  Man kan lage lover som 
forbyr kvinnelig stemmerett, 
eller man kan brenne kvinnen 
på bål. Det siste er åpenbart 
mest  effektivt. Det var i boken 
«Eventyr og sagn fra Nordland» 
(1924) at Nils Lagli fortalte his-
torien om «heksa» «Mastermo-
Tøbba» som ifølge sagnet ble 
brent på Bardalsøya med Petter 
Dass som tilskuer.
I forbindelse med 100 års jubi-
leet for kvinnelig stemmerett i 
2013, ble det reist en statue av 
«Mastermo-Tøbba» i Bardal som 
et minne om den urett kvinner 
har lidd. Statuen er laget i dansk 
alm av Ståle Botn
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Etter en høst som til forveksling har 
lignet på en normal helgelandsk au-
gustdag, er det like før vi må hente oss 
juletre. Og fortsatt, når dette skrives, 
må vi bare gjøre som Bing Crosby har 
gjort siden 1942, drømme om en hvit jul. 
Mens vi på Helgeland har hatt tilnærmet 
tørke, har Spitsbergen, opp mot 80 gra-
der nordlig bredde, vært plaget av regn, 
flom og fare for jordras. Og enda er det 
noen som insisterer på at det er ingen 
grunn til å være bekymret for klimafor-
andringene. 

Historieskriving handler jo blant annet 
om å oppsummere våre forfedres dum-
heter. (Våre formødre skal ikke belastes 
så mye.) Og gud skal vite at vi har hatt 
nok av stoff å fråtse i, sånn sett. Men jeg 
frykter at når våre etterkommere skal 
skrive om inngangen til det 21. århun-
dre, for eksempel i 2218, vil de måtte 
jamre hoderystende over all den dum-
skap som kom til uttrykk på så kort tid, 
og fra så mange hold. De siste par årene 
har vi her til lands vært stolt opptatt, og 
til dels panegyriske i vår hyllest, av de 
kloke menn som samlet seg på Eidsvoll i 
1814. Men hva vil historikerne skrive om 
oss om 202 år?

Svaret på det spørsmålet forutsetter jo at 
det finnes historikere, og menneskelige 
samfunn som har råd og muligheter til 
å beskjeftige seg med historien. At våre 

etterkommere ikke er knust og kvalt av 
våre dumheter. Enten det handler om 
klimakatastrofer, eller det faktum at ver-
den i dag hviler på et atomvåpenarsenal 
som kan utslette oss minst 75 ganger. 
Men selvsagt stemte Norge mot planen  
om fjerning av verdens atomvåpen, da 
saken ble behandlet i FN. 

Jula har alltid, enten man feirer den 
hedenske eller kristne varianten, handlet 
om håp og ønsker om en bedre framtid. 
Solsnu gir et konkret og poetisk utgangs-
punkt for å reflektere rundt det kom-
mende året. Menneskene har alltid søkt 
etter de gode tegn. Derfor finnes det en 
rekke spådommer knyttet opp mot jula 
der nesten alle gir grunnlag for håp.

«Klart vær julenatt spår et godt molte-
år.» «Mild juleaften varsler mild vinter.» 
«Julenatt med dropar, nyttårsnatta klår, 
det vert so godt eit år.»

Med håp om at alle gode værtegn skal 
slå til, og at alt blir bedre i 2017, ønsker 
jeg dere alle en riktig god jul og alt godt 
i 2017!
Martin Jøsevold

PS: Jeg oppfordrer alle som sitter på lo-
kalhistorisk stoff fra Helgeland til å skrive 
og sende til meg sånn at det kommer på 
trykk i Helgelendingen; epost-adresse: 
joese@frisurf.no. Tusen takk!!

God Jul
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• Grønsvik kystfort  
i Lurøy

• Nesna museum 
• Rana museum 
• Hemnes museum 
• Nordvika gamle  

handelssted på Dønna 
• Herøy bygdesamling 
• Leirfjord museum
• Vefsn museum

• Petter Dass-museet
• Lensmannsgården  

i Hattfjelldal
• Grane bygdetun
• Velfjord  

bygdemuseum
• Vevelstad bygdetun
• E-huset på Vega
• Sømna bygdetun
• Bindal bygdetun

16 museer i 16 kommuner

Tradisjonen med pepperkakehus 
til jul er gammel og stemnings-
skapende. Det finnes et utall av 
«byggetegninger» og minst like 
mange oppskrifter på pepperka-
kedeigen.

Spørsmålet er jo alltid hvor mye tid og 
penger man vil legge ned i byggverket 
som jo ifølge tradisjonen skal knuses og 
spises når julen er på hell.
 Men ettersom det skal bygges og 
spises er det selvsagt viktig at man har 
en deig som er god å arbeide med og 
ikke minst som smaker godt. Spesielt er 
det viktig at karamellen som skal binde 
husdelene sammen, ikke er brent, men 
er lysebrun og fin.
 Sammen med kringler, finere brød-
sorter og kavringer, gjorde pepperkaka 
sin inntreden i Norge på 1600-tallet, 
skriver Henry Notaker i boken «Ganens 
makt».
 Disse kakene er de man steker i ovn, 
for eksempel pepperkaker og pepper-
nøtter. Før komfyren ble utbredt hos 
folk på 1800-tallet, kom de stort sett 
fra bakeriene eller store gårder som 
hadde bakerovn. - Så spredte de seg 
mer med komfyren, sier Notaker.

En dreven pepperkakehus- 
bygger anbefaler følgende  
oppskrift:
11/2 dl sirup
2 ts ingefær
80 g smør
375 g hvetemel
1 ts pepper
75 g farin
2 ts natron
1 dl Viking Melk
Steketemperatur 180 g C i 10 min.
Deigen kjevles ut til en tre mm tykk leiv.  
Og det er kanskje det største arbeidet.

På bildet er lille 
Elise Rindahl fra 
Nesna intenst 
opptatt med å 
pynte årets pep-
perkakehus.

Pepperkakehus
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6. februar 2017 feirer hele Norge at 
det er hundre år siden det aller første 
samepolitiske møtet ble avholdt – i 
Trondheim. Dette var en viktig begi-
venhet for det samiske folket, og derfor 
ble denne dagen valgt som samenes 
nasjonaldag i 1993. Siden 2003 er 6. 
februar offisiell flaggdag i Norge.

Elsa Laula Renberg  
tilbake i Mosjøen

Fremdeles er det mange som ikke har hørt 
om Elsa Laula Renberg. Men i jubileumsåret 
2017 kommer «alle» til å bli kjent med henne 
– og det er på høy tid. Det viktige samemøtet 
i Trondheim hadde nemlig ikke funnet sted 
uten hennes iherdige innsats. I mange år ar-
beidet hun målbevisst for å få til dette møtet. 
Det er interessant å avdekke hva hun gjorde 
og hvem hun fikk med seg. Hun var en dyk-
tig strateg og nettverksbygger, og hun ga seg 
aldri.

Helgeland Museum avdeling Vefsn har fått 
midler fra Fritt Ord og fra Sametinget til å lage 
en egen utstilling om henne. Den åpner i fe-
bruar 2017 i annen etasje i Jacobsenbrygga i 
Sjøgata i Mosjøen, og blir stående til høsten. 
Det blir også laget en egen vandreutstilling 
som får sin egen rute. 

Men hvem var hun?
Sørsamekvinnen Elsa Laula var født i Susenda-
len 29. november 1877 med svensk mor og 
norsk far. Like etter flyttet familien som var 
velstående reindriftssamer over til Sverige, 
og i Vilhelmina vokste hun opp. Elsa tok re-
alskolen i Ørebro, og deretter dro hun til 
Stockholm for å ta jordmorutdannelse –be-
kostet av selveste dronning Sophie. Det er 
bemerkelsesverdig hvilket miljø Elsa Laula ble 
en del av i den svenske hovedstaden. Hun 
gikk på kurs i foreningsteknikk som borger-
mester Lindhagens kone ledet, hun var med 
i Fredrika Bremer-forbundet som besto av 
driftige kvinnesakskvinner, og hun var med 
å stifte og ble valgt som leder av Lapparnes 
Centralförbund i 1904. Samme år utga hun en 
egen bok som hun kalte «Inför lif eller død. 
Sanningsord i de lappska førhållandena », der 
hun tok opp dagsaktuelle saker for de svenske 
samene. Den kom i et opplag på hele 6000, 
dette viser at hun traff et stort publikum. Den 
27 år gamle Elsa Laula var særlig opptatt av at 
samene manglet organisering.



5

Etter aktive år i Sverige, flytter 
hun i 1907 over til Norge. Un-
der Tiendebytte i Mosjøen sam-
me høst er hun med på å stifte 
Brurskanken samiske lag, og hun 
holder foredrag på selve stiftel-
sesmøte. Året etter gifter hun 
seg med reindriftssamen Thomas 
Toven i Drevja kirke, og de tar 
navnet Renberg som stammer fra 
Elsas hjemtrakter. I de første par 
årene bor de i Leirvik i Hemnes 
kommune med reinflokken sin. 
Deretter flytter de til Vefsn og her 
blir de boende livet ut. Ettersom 
hun er opptatt av at barna skal få 
norsk skolegang, kjøper de eget 
hus i Mosjøen. Mosjøen ble Elsa 
Laula Renbergs by.

Ektemannen støttet opp om Elsas 
engasjement, og livet ble travelt: 
reindrift og småbarnsstell, møter 
og foredrag rundt omkring. I 1910 
stifter hun Brurskanken samiske 
kvindeforening, og denne foren-
ingen blir en avgjørende brikke i 
arbeidet med å samle samene til 
et eget møte. 

Helgeland Museum avdeling 
Vefsn ønsker alle hjertelig vel-
kommen til å besøke utstillingen 
og bli kjent med en viktig pioner-
kvinne i Norge.

Kari Sommerseth Jacobsen
Avdelingsleder i Helgeland Museum, avdeling Vefsn.
Foto: Helgeland Museum avdeling Vefsn
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Av Martin Jøsevold

Sven Erik Forfang er i dag viserektor ved Nord 
Universitet etter at han var direktør og rektor 
ved Høgskolen i Nesna i mange år. Han skrev 
i sin tid sin hovedoppgave om Petter Dass og i 
2002 ble han ordinert til prest.

-Når man har fått en skolemann og prest som 
ny redaktør, vil det vel prege noen av priori-
teringene, antyder han. - Derfor vil jeg for-
søke å få fram gode artikler om utviklingen 
av skolesystemene på Helgeland og kirkelivet 
i regionen. Kanskje spesielt artikler om den 
opprinnelige katolske kirke, sier han.

– Jeg vil forsøke å utfordre mine fagfel-
ler innenfor akademia og få dem til å levere 
stoff til årboka. Men jeg vil satse på å få til 
en spredning mellom akademiske artikler og 
godt folkelig stoff, slik det alltid har vært i 
boka, sier Forfang som spesielt vil henvende 

Nyredaktør̀ n

seg til ansatte ved Nord Universitet, Helge-
land Museum og det som i gamle dager het 
Bioforsk på Tjøtta. – Men, understreker han, - 
jeg har ikke lyst til å skyve ut de mange entu-
siastene på Helgeland som i alle år har sørget 
for at Årbok for Helgeland har vært preget av 
kvalitet.

Forfang har absolutt planer om å skrive selv, 
men hva han eventuelt vil bidra med til 
2017-utgaven, er han ikke sikker på. Han un-
derstreker at absolutt deadline for å levere 
stoff er 1. mai. -Og de som har planer om å 
levere artikler til neste utgave, bør kontakte 
meg før 1. februar, sånn at jeg og årboknemn-
da har en viss oversikt så tidlig som mulig. -Det 
ligger allerede en del stoff som ikke ble be-
nyttet i årets bok, så vi har et godt utgangs-
punkt for å få et kvalitetsprodukt også neste 
år, sier redaktør Sven Erik Forfang.

-Jeg håper å kunne få fram viktig stoff som er rele-
vant for de fleste kommunene på Helgeland. Det sier 
den nye redaktøren for Årbok for Helgeland, Sven 
Erik Forfang, som overtar ansvaret fra årsskiftet.

Viserektor ved Nord Universitet, 
Sven Erik Forfang (62), opprin-
nelig fra Mosjøen, overtar som 
redaktør for Årbok for Helge-
land fra årsskiftet.  
Foto: Ingeborg Andreassen.
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Nyredaktør̀ n

      

-  E N  D R I V K R A F T  F O R  V E K S T  P Å  H E L G E L A N D

Lokalbanken 
gjennom generasjoner!

VåRT NyE SaLgSLEdd

Tlf. 75 17 53 33
E-post: mosjoen@libris.no
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Det er atter jul, og Bardal ungdomslag 
har  i år som vanlig stelt til fest på 3. 
juledag. Det er likevel som vi kjenner 

det alle saman at denne jula ikkje er akkurat 
som dei som har våre før. Vi kjenner det alle 
som det er ei kald hand som vil leggja seg over 
festen og gleda for oss.

Krigen er atter vørten ein realitet, han har 
lagt sin slagskygge over land og folk. Rundt oss 

står verda i brann. Folk står mot folk, hær mot 
hær, det er hardt mot hardt. Vi veit ikkje i dag, 
korleis Europakartet vil sjå ut i morgen. Det er 
makta som veier tyngst, og det er ei makt som 
tjener villskapen og barbariet. 

Kanonene lyder over verda og det synes som 
om, alle dei store ideal som menneska har sett 
seg og alle  dei store og lysande mål dei har 
arbeidd mot i lange trugne år, alt synes å ramle 
i grus. 

Bardal Ungdomslag 
3. juledagsfesten i 1939

Av Kåre Pleym Amundsen 

Kåre Amundsen var født 
i Bardal i 1917. Denne talen 
holdt han på julefesten til 
Bardal Ungdomslag 3. juledag 
i 1939. Han var da i gang med 
siste året ved Nesna Lærer-
skole. Lite visste han da han 
talte til sambygdingene i jula 
at han bare noen måneder 
senere skulle være midt i den 
krigen han fryktet og advarte 
mot. Kåre Amundsen deltok 
nemlig etter 9. april i kam-
pene i Nord Norge. Derfor 
tilhørte han den årsklassen 
studenter som ikke fikk tatt 
den siste eksamen i 1940.
Kåre Amundsen kom tilbake 
til Bardal som lærer i 1947 
og var i bygda til han gikk 
av med pensjon. Han døde 
i 2002. Bildet er tatt på 
«Storbrua» over Bardalselva, 
antagelig sommeren 1939.
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Vi kan med god grunn spørre kva er meiningas 
med livet? Vondskapen i verda synes å ha fått 
overtaket over alle dei gode kreftene som bor 
i kvart enkelt menneske. De millionar av ung-
dom som i dag ligg mot kvarandre i snøskav-
lan og i skyttergraver og spreider daude og 
ødeleggjing mot kvarandre. Dei kjenner ikkje 
kvarandre, dei har  ikkje snakka eit vondt ord 
med kvarandre, men likevel så ligg dei der. 
Vi kan ikkje forklare det. Det er krigens store 
gåte, som til alle tider har lege som ei mare 
over menneska. 

I dag har denne forbannelsen kommen næra-
re oss enn nokon gong før. Og denne spente 
tida har gjort at mang ein norsk ungdom med 
må liggja i felten denne jula. Vi saknar nokon 
av våre òg i kveld.  Eg er viss på at tankane 
deira i denne kveldsstunda går til Bardal og 
festen vår. Vi ville gjera det slik at dei skulle 
vera i lag med oss. Vi vil så gjerne vera samla 
alle når det er jul, Men plikta kaller, landet 
krever. 

Vi er tross alt glade for at soldaten vår får lov 
til å ha ei kjensle av tryggheit i denne jula som 
t.d. den finske soldaten ikkje får ha, Vi kan 
vera glade for at landet vårt til nå er spart for 
krigen og den gru som følge med. Og det er 
vårt inderlige ønske at vi neste jul må få samles 
alle saman til fest i eit fredeleg land, i ei frede-
lig bygd 3. juledag. 

Det har vore snakka om og skrive om å avblåsa 
alle dansefestane  denne jula. Og det må sjøl-
sagt bli kvar enkelt si sak å avgjera om det er 
rett eller ikkje med dans på festane. Livet det 
må likevel gå sin meir eller mindre jamne gang 
anten det er krig eller fred. Kvart menneske 
må fylle si oppgåve i det arbeid han er sett. 
Det kan ikkje hjelpa oss å leggja alt saman og 
setja oss ned på ein stol og gruble over vond-
skapen  i verda. 

Menneskelivet har to sider, to sider som er av-
hengige og avgjerande for kvarandre, Arbeid 

og fest er noko som alltid har henge saman 
og det må også høyre saman.  Festen og med 
han stemningen og gleda skal gje kraft til den 
grå hvardagen. Festen skal hjelpe til å leia bort 
alle dei tunge og mørke hugdraga som til sine 
tider vil ta makta fra oss menneske. Tar vi fes-
ten og gleda bort frå menneskelivet, ja då vil 
vi risikera å møte mørke og tunge stundar på 
vår veg. Det blir ikkje jamvekt i livet med hal-
ting til den eine kanten. 

Vi som styrer  med denne festen, vi har for-
søkt å gjort det så bra her i kveld som vi har 
skjøna oss på det. Vi har pynta for å gjera det 
koseleg, og vi har fått til både lekamleg og 
åndeleg underholdning, sjølv om det er i min-
ste laget. Det er likevel ikkje så og så mykje 
mat og drikke, det er ikkje så og så mykje fint 
på programmet elles, det er ikkje berre det 
som skaper fest. Nei, om det skal bli fest eller 
ikkje beror først og fremst på kvar enkelt av 
oss som er samla her, Det spørs om vi, uten så 
mykje kunstig middel, kan skape fest om oss, 
Det spørs om vi har evne og vilje til å gjera 
det koselig både for oss sjølv og for de vi er 
saman med. Desverre så har ikkje festane i 
ungdomslaga utover landet vårt alltid våre så 
fredelege.  Og det er vel mang ein ungdom 
som dagen etterpå sårt har angra på at han 
gikk på fest kvelden før. Vi er alle klare over 
at sånn må ikkje ein fest bli, for då er det ikkje 
fest lenger.. Da er festen heller i pakt med det 
vi ser og høyrer om ute i brannfakkelen Eu-
ropa i dag. 

Ungdom - lat oss laga verkeleg fest her i 
kveld. Lat oss hjelpa kvarandre til å holde 
orden i kjøkken og sal. Lat det blir slik at vi 
kan seie når vi møter kvarandre seinare i jula, 
på vegane - i selskap eller på Storbrua: "Jau, , 
3. juledag det var rektig ein festleg stund på 
ungdomshuset". 

Med desse orda vil vi i festkomiteen ønske 
dokk alle hjarteleg velkomne hit i kveld.
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Det var faktisk en gang at folk måtte 
underholde seg selv. Vel nok var 
dagene og livet sånn organisert at det 
sjelden var tid til underholdning og lek, 
men i jula var det en velsignet åpning 
for moro. Julspel ble det kalt. Men 
innholdet var ikke nødvendigvis preget 
av jula, men av mulighetene også for 
voksne, til i noen få dager å komme 
sammen og leke i lag.

I 1994 ga Norsk Folkeminnelag ut boken «Jul-
spel i Ranen» av bardalsværingen Nils Lagli. 
Men da hadde manuskriptet til boken ligget 
lenge på vent. 4. oktober 1920 sendte nemlig 

Nils Lagli manuskriptet Julspel i Ranen inn til 
Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i 
Kristiania i håp om å få det utgitt. Materialet 
om leken i de norske julestuene ble likevel 
liggende i folkeminnearkivet, og først utgitt 
40 år etter at Lagli døde.

I 1924 utga Nils Lagli selv tradisjonssamlingen 
Eventyr og sagn fra Nordland. Denne boken 
kom i ny utgivelse i 1993, med en forsiktig 
språklig bearbeidelse av Torstein Finnbakk. 
«Eventyr og sagn fra Nordland» var første 
bind i serien «Nordlandsbiblioteket» med 
gamle nordlandske bøker, som Nordland Fyl-
keskommune tok initiativet til. Det var i den 
boken at historien om «Mastermo-Tøbba» ble 
fortalt. (Se 1. side på dette heftet)

I manuskriptet som Nils Lagli sendte inn, har 
han selv en innledning der det blant annet 
heter: «Julspel og dansemoro, lyst og leik sy-
nes likesom aa ligge i lufta straks jula er inne. 
Det merkes allerede julaften, - og første dag 
jul gaar en alt i gang med aa leie julspelstue, 
snart her, snart der, hos gaardbrukere eller 
husmenn, kan hende aller helst hos de siste. 
Det første julspelet som en alminnelig tar til 
med er «Aa napp blinnkjuka»».

Lenger ut i boken forklarer Nils Lagli hvordan 
leken (julspelet) skal utføres: «Skal man napp 
blinnkjuka, saa maa julspelmeisteren være 
blinnmann og la seg binne for øynene, saa han 
intet ser. Derpaa blir han av de andre delta-
kerne ført mot en dør,slik, at han lar skallen 
og begge sine flate hænder hvile mot døra. 
Saa kommer deltakerne, den ene efter den 
annen og napper ham i baken eller gir ham 
en donk i ryggen og sier «Napp nytt og gam-
malt!» Og saa fjeerner man sig hurtigst mulig 
bortpaa golvet og klapper i hændene.

Nu snur blinnmannen sig fra døra og kaver og 
famler efter alle som ville nappe nytt og gam-
melt med ham. Alle vil unngaa aa bli tat og en 

Julspel i Ranen
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vill jakt oppstaar. Men blinnmannen faar nu 
fatt paa dem allikevel, og for hver en han tar, 
dasker blinnmannen ham paa ryggen og sier: 
«En, to, tre; du e min mann!»

Boken inneholder i tillegg en 10-15 andre 
leker som for eksempel: «Aa bak i om̀ n (ov-
nen)», «Aa bæra skoen imella bukkjen aa 
bane (barnet)» «Aa gjer kviskerløgja», og «Aa 
sel lerret»

For å forstå sin samtid,
må man kjenne historien.

Så dere som er lei av underholdning på boks, 
har en skatt å kvile på fra de helgelandske 
julestuene. Lykke til»
Martin Jøsevold

Tegningene til Julspel i Ranen 
er laget av Kine Hermansen
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Å bevare kunnskapen om, og minnene rundt de 
gamle gode folkelige sangene er ikke det minst 
viktige historiske arbeidet. I tillegg skaper allsang 
glede og fellesskap. Ikke uviktig i vår individualis-
tiske tid. I Leirfjord har man i 10-15 år arrangert 
«Syng med oss- kvelder» med dyktige musikere 
og entusiastiske forsangere og glade deltakere. 
På bildene er det Oddvar Sjursen (t.v.) og Anton 
Antonsen som går i spissen for sangen. Musikerne 
er f.v.: Svein Aasen, Sigurd Myrvang, Per Johan 
Haugjord, Torbjørn Gyth og Per Karl Amundsen. 

Vi har hatt ansvaret for design og produksjon av de fleste 
historiske bokproduksjoner på Helgeland i over 30 år.  
Vårt samarbeid med de forskjellige historielag og redaktører 
har vært en fornøyelse. Det skal vi fortsette med!

Kirkegata 22,
8656 Mosjøen
Tlf. 75 17 53 00
www.ronnes.no
post@ronnes.no

Syng med oss  
i Leirfjord
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Sagnet forteller at da Olav den Hel-
lige på sin kristningsferd nordover 
kom til Helgeland, gikk han i land på 
Angersnesstranda i Leirfjord. Men her 
ble han møtt av Reinestrollet, som 
satt oppe i fjellet og ikke ville la byg-
defolket ta i mot kristendommen.
Tekst/foto: Oddvar Ulvang

Kong Olav tok en sølvpil, spente buen og 
skjøt mot trollet. Med det samme pilen 
nådde frem, løsnet et stort steinsprang fra 
Reinesfjellet, og siden ble trollet aldri mer 
spurt. Steinspranget laget et stort hull i fjel-
let, og dette har fått navnet ”Sankt Olavs-
skotet”.
 I fjæra står en stor stein, som ifølge 
sagnet ble brukt som alter under ofring til 
Reinestrollet. Kong Olav skal ha brukt stei-
nen til å fortøye skipene sine. Steinen ser 
imidlertid unektelig ut som en stor fallos, 
og kan nok ha vært brukt i fruktbarhets-
dyrkingen i hedensk tid. 

”Sankt Olavsskotet” i Reinesfjellet

Asle Mathisen 
speider inn i 
”Olavsskotet”.

Sølvpilen

Forfatteren lar seg imponere over fallosens 
form og størrelse.  
(Foto: Anne-Marie Ulvang).

- et 900 år gammelt 
sagn fra Leirfjord
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I Korgen/Bleikvassliområdet er kam-
kaka et bakverk som avkrever respekt. 
Internt er det enkelte bygdelag som 
hevder å være opphavssted for kam-
kaka, men dette skal det ikke tas 
 stilling til her.
Av Esther Villmones Ødegård

Jeg kom ”i lære” hos ho Sofie i Nerstua, na-
boen vår. Hun kom fra Roghell og var gift på 
Nerleirvollen. Som 7 – 8 åring ble jeg satt til å 
”sette” kamkaka, det betyr å lage rutene når 
hun bakte. Etter hvert fikk jeg prøve bake-
kunsten og har fortsatt med den. Slik er det 
gjerne tradisjonsbakst læres fra generasjon til 

generasjon. Her er de overlevert både til barn 
og barnebarn.

I noen år hadde Hemnes kommune Ungjobb-
tilbud til ungdommer som ville ha sommer-
jobb med kamkakbaking, dette foregikk på 
Eldhuset på Jamtjord i Leirskardalen. Det var 
stor interesse for dette, og mange ungdommer 
ble svært flinke.

Selveste Petter Dass skriver  
i Nordlands Trompet:
Om Morgenen tidlig, der Dagen frembrød,
Fremkom den Kiøg-Mester og Giesterne bøed
Hin Klinede Lefser og Gomme,

«KAM-KAGER  
og allehaand krusede Brød»
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Kam-Kager og allehaand krusede Brød
Og stoere Træe-Skaaler med Hamborger 
Miød.

Så kamkaka har en lang historie. Dette ble 
skrevet sist på 1600-tallet. Ingrediensene er 
enkle: melk, smør, hvetemel, litt rugmel og 
gjær. Prosessen derimot stiller krav både til 
utstyr og tid. Deigen skal heves, kakene bakes, 
rutene lages. Så må kakene ligge godt og lunt 
for å heves. Til slutt skal de stekes på stein-
helle i en dertil egnet ovn. Tidligere brukte 
vi ei vanlig steinhelle som ble klint inn med 
blåleire for at den ikke skulle sprekke. Senere 
fikk vi helle av esje (kleberstein), den tåler 
sterk varme. Det ble oftest brukt ei stor jern-
gryte som ble snudd opp ned og laget åpning 
i. Steikhella må ligge så høgt at det er plass til 
varme under, for kamkaka krever god varme. 
Veden må være av det slaget som ikke sen-
der gnister, og da må det være older. Dagens 
kamkakeovner er gjerne murt av ildfast stein. 
Kakene kan også steikes elektrisk, men da går 
en glipp av den gode smaken av vedfyring.

Kamkakebaking var helst sommerarbeid, for 
dette var ikke noen man holdt på med i kjøk-
kenet. Noen hadde kamkakeovnen i et uthus 
eller eldhus, andre laget seg steikeplass ute 
under åpen himmel. Men kamkaka er svært 
varmekjær under produksjonen, så det var 
bare om sommeren det var mulig å få dette til.
Flere steder i området drives det produksjon 
for salg. Da fryses kamkaka ned. Men her på 

Vollen tørker vi den på gammelt vis, og da kan 
den oppbevares lenge. Og dette var det som 
gjorde kamkaka til en egnet matsort før fryse-
boksens tid. Kamkaka, i likhet med flatbrød, 
ble bakt i store mengder om sommeren. Slik 
den ble produsert tidligere, krevdes det én til 
å steike og én til å bake. Og så trengtes det 
unger til å bære i mellom steikeplassen og dit 
kakene skulle legges til tørk. Nå er det mange 
som har bakerhus der det er plass til tørking, 
og det kan bakes kamkake året rundt.

Mange bruker pålegg på kamkaka, gjerne ost 
eller syltetøy. Men den er nå best med bare 
smør på, mye smør.

Navnet kamkake tror man kommer fra det 
første redskapet for å lage rutene, et kamfor-
met redskap laget av horn eller bein. Senere 
ble det brukt et hjul, en vanlig baketrinse, så 
utviklet det seg til et kjevle med fire-fem spor. 

I Bleikvasslia har de Kamkakefestival, og det 
er med nød og neppe at de klarer å mette 
etterspørselen. Hva er det da som gjør dette 
bakverket så ettertraktet? Antagelig ikke et 
enkelt svar, men kanskje er det rett og slett 
fordi den er så god? 

Vår lokale krimhelt Reidar Sørensen i Eldhuset på 
Jamtjord viser stolt fram kamkaka han har stekt.
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Av Oddvar Ulvang
Hva er et stedsnavn? Primært er det et punkt 
eller avgrenset område i terrenget, men et 
stedsnavn kan også gi tilleggsinformasjon 
knyttet til denne lokaliteten - noe som f. eks. 
kan forklare stedsnavnet.
 Det var omtrent slik kursleder, historike-
ren Inge Strand fra Nordlandsarkivet, innledet 
denne helgesamlingen på Scandic Syv Søstre 
Hotell i Sandnessjøen. Ni oppmerksomme 
deltakere fulgte Inge Strands interessante 

forelesninger om stedsnavn. Alt i alt spen-
nende dager med en fin blanding av teori og 
praksis.
 Kurset ga oss generell informasjon om 
norske stedsnavn, skrivemåte og bruk, men 
ikke minst den kulturhistoriske betydningen 
av stedsnavna våre. Da kurset ble avsluttet, 
var det ni kvinner og menn som dro hjem, fast 
bestemt på å brette opp ermene i tiden som 
kommer og «redde» gamle stedsnavn fra å gå i 
glemmeboken.

Kurs i stedsnavn 15.-16. oktober 2016

Stående f.v. Per Maurstad, Oddvar Ulvang, Arne J. Andersen, Inge Strand (kursleder), Einar J. Moen 
og Per M. Gullsvåg. Sittende f.v. Dorit Maurstad og Aud Flakstad. Knut Skorpen var ikke til stede sa 
bildet ble tatt. (Fotograf/kursdeltaker: Rigmor Bosness)


