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Onnhålt
Ho Jatru tru'dd ho trøgt kunn trø,
skull ned og hent-ti posten.
Det nera'st som ho fann te stø', 
va piasavakosten.
Minn onnhålt-svelle æ en fant,
ja hele sulamitten,
så føtn re'st åt kvar sin kant, 
og ho satt a't i midten.
Ho remja så han Karsten godt
kunn hø'r ta kjerreng-gnelle:
«No lyt du kåmmå nokså brått
og redd me frå sa svelle!»

Han Karsten kom, minn take slefft.
Han tok den såmmå leia
så temåta at reddar'n trefft
ho som låg midt i veia.
Den puffin passa te å se'nd
alt laust som låg  på glatta,
og som en hau tå føt og hend
for pare ned na bratta.
Rondt postkassa ha inkvan strødd,
så der va ingin våe.
Minn hematt, da? Dem va nok nødd
te å hå goe råe.

Dem fann snart ut kva som mått skje,
og bruka det som mått-te:
Det va fi'r føt som segla ned,
minn hematt va det ått(e).
Na skiftenga ti vær og fø'r
gjer mange teng travale,
og enten du ska ga'ng inn kjø'r,
så kan det ga'ng rent gale.

Astrid Volden

Under et svært godt 
besøkt årsmøte i 
Oppdal Venstre mandag
20.januar ble det 
gjenvalg av tillitsfolk
over hele fjøla. 

Det betyr at Gerd-Mette
Drabløs er leder, og
Bjørg Golten Sneve, Liv
Lyssandtræ, Trygve
Sande og Odd Gunnar
Jære Hoel er styre-
medlemmer. Styret 
konstituerer seg senere.
Varamedlemmer er Eirik
Lien og Solfrid Mjøen.
Trygve Sande, Julie Kil-
lingberg og Henrik Ot-
tersen ble valgt som
utsendinger til årsmøtet i
Sør-Trøndelag Venstre 
7.-8.februar.

Gjenvalg i
Oppdal 
Venstre

Åtte nye, 
spennende fortel-
linger fra Oppdal
og Rennebu ble 
resultatet av 
skriveverkstedet i
helga.
Fortellingene er lagt ut på
www.digitaltfortalt.no som tekst
og lydfiler med tilhørende bilder.
De åtte fortellingene som ble
lagt ut er «Tanker på stasjo-
nen», «Sagnet om Tyri i Los-
berget», «Kufjøset i Risjære»,
«Festen som ble avlyst», «Vi
protesterer», «Da Buvatnet ble
eksportert», «Skifer fra Opp-
dal» og «Vårstigen» som 
spenner over et så variert tema
som klassekamp på Dovre-
banen, isproduksjon på Buvat-
net, sagnet om navnet på en
berghammer og arbeiderfesten
for Dovrebanens anleggs-
arbeidere som ble avlyst. 
Kultur- og naturreisen er et

prosjekt i regi av Norsk Kultur-
råd, Riksantikvaren, Riks-
arkivet, Kartverket og Miljødi-
rektoratet. Målet med prosjektet
er å åpne opp og gjøre tilgjenge-
lig innhold i offentlige databaser
og løfte frem lokal kunnskap og

fortellinger. 
Fortellingene knyttet til 
prosjektet legges ut på Digitalt
fortalt og blir også tilgjengelig
på prosjektets app sammen med
en mengde innhold fra 
partnernes databaser. 
I dag ligger det ca 3.500 for-
tellinger fra hele landet ute. I
2014 og 2015 skal det blant
annet satses på innhold knyttet
til Pilegrimsleden fra Oslo til
Trondheim. Pilegrimsleden er en
utvidelse av satsningen som har
pågått på Dovre i 2012 og
2013. 
I Oppdal underviste Siri Slett-

våg fra Kultur og naturreisen,
Sidsel Hindal fra Norsk kultur-
råd og Kristin Bolgård fra 
digitaltfortalt.no
Siri Slettvåg, en av kurslederne
tok utfordirngen i Oppdal og
skrev en fortelling om det poli-
tiske engasjement til anleggsar-
beiderne i Rise
jernbanearvbeiderforening i sin
tekst «Vi protesterer».
– Poenget for oss, som kurs-

holdere, med å holde i kurs i
Oppdal er å gjøre verktøyene i
vår publiseringsløsning kjent for
folk flest og at vi skal få inn
lokal historie. Det er alltid 
spennende å møte engasjerte
folk som har kunnskap om sitt
eget sted, og hjelpe dem med å
dele  kunnskapen med andre på
våre ulike publiseringsløsninger. 

Hun håper også at kurset gir
ringvirkninger og at det blir
laget flere fortellinger fra 
Oppdal og Rennebu. Spesielt for
Oppdal er at det som formidles
på nettet passer fint inn i bygdas
nye masterplan, mener hun.
For kursdeltakerne var det et
lærerikt kurs, og ikke minst en
ny måte å formidle kunnskap
om Oppdal og Rennebus kultur
og natur. For Oppdal og 
Rennebu vil det å ta i bruk 

formidlingsløsningen i digitalt-
fortalt.no skape en ny og spen-
nende plattform for formidling. 
Den er gratis og er en åpen løs-
ning som alle kan bruke. 
Prosjektet Kultur og naturreisen
holder også på å utvikle en ny
app som gjør at du kan få 
informasjonen opp på din egen
mobil på stedet der du er.
De lokale arrangører var 
Oppdal kommune, Dovrebanen
- Jernbanehistorisk forening og

Oppdal næringsforening, og de
arbeider nå for å få til ennå et
kurs i Oppdal. 
Det er spesielt viktig når man
tar i betraktning av vandring og
kultur er satsingsområder i 
Masterplanen for Oppdal, og at
prosjektet Kultur og naturreisen
i 2014 og 2015 satser på å få
lagt ut flere fortellinger om 
Pilgrimsleden fra Oslo, gjennom
Oppdal og Rennebu, til 
Trondheim.

MOGENS JUUL RASMUSSEN

Lokale historier fortalt digitalt

Siri Slettvåg og Jenn Kristin Heggvold arbeider intenst med å legge ut tekst, bilder og lyd på
digitaltfortalt.no.

Gerd-Mette Drabløs
ble gjenvalgt som
leder for Oppdal 
Venstre.


