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En sti med fortid...

De første gårdene i Gråtå-
dal ble ryddet omkring
1850. Det var for @vrig ran-
væringer som kom vand-
rende over Saltfjellet og

fant seg en ny heim her i
den avstengte men også

frodige dalen. På den tiden
fantes det jo ikke biler og

ferdselen gikk for det
meste til fots. Veier var det
også dårlig med. Inn i
Gråtådalen gikk det bare

stier som på grunn av det

ufremkommelige landska-
pet ved inngangen til dalen
måtte legges over høye og

bratte lier. Det var ikke
snakk om å kunne kjøre
noe frem med hest og

vogn, som var datidas
transport for tyngre ting.

Når beiarværingene
skulle til bygdesentret
Moldjord for kirkebesøk,
på handel eller i andre

ærend, gikk turen vanligvis
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Elvene i området harflere steder gravd seg underjordiske lpp over

kortere eller lengre strekninger, slik at det er dannet naturlige
<jordbruer> som stien går over.

Forside: Vandring langs Gråtådttlveien. (Foto: H. Bø.)

til fots til langt ut på 1900-

tallet. For nybyggerne i

Gråtådal var det både kor-
tere og enklere å ta veien

over 1ia helt ned til Os i
stedet for å fglge bygda i
dalbunnen.

Terrenget er lett å gå i,
og selv med hest og dråg

var det fremkommelig
uten å bygge veier. Selv
elvene på Trolia kunne
man uten vanskeligheter
krysse over <jordbruer>

som naturen selv har laget.
Grunnen i området består

for det meste av kalkfjell,
hvor elver og bekker har
gravd ut underjordiske l6p
over kortere og lengre
strekninger.

Gråtådalveien ble etter-
hvert en godt tråkkel sti

som også ble brukt av

bygdeiolk ellers. både inn
til Gråtådalen og over kor-
tere deler i forbindelse



med øvrige ferdsel på lia. Den finnes den dag i dag

avmerket som sti på offisielle kart og navngitt som

Gråtådalveien.
Gråtådalen fikk vanlig veiforbindelse i 1920-årene.

Men ettersom biler ikke ble vanlig blant folk i bygda
før etter 2. verdenskrig, var stien over lia stadig i bruk
helt frem til denne tiden. Etterhvert var det få som bruk-
te stien i hele dens lengde og historien om de gamle sli-
terne som laget den, var i ferd med å bli glemt.

<Dråg" var et gammelt redskap for hest, brLrkt til å transportere
ting, srerlig i veilQst terreng. StQrre gjenstander kunne sttrres direkte
til dråget,.fbr mindre ting brukte man odråg-grind, - en slags kut-v

eller platting som ble.festet til dråget og som lasten kunne Legges på.

9o-

På kirkevei i "gamLe dagerr.

Slike adkomstveier var vanlige for utallige nord-
landsgårder til langt ut i siste halvdel av det 20. århun-
dre. Beiarn kommune har med dette prosjektet ønsket å

minnes denne siden av bygdefolkets hverdag og livsvil-
kår i nå henfarne tider. Når du vandrer langs stien, kan
du prøve å tenke på de som gikk her for 100 år siden og

bar på ryggen det de hadde behov for på gårdene langt
der inne.
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Vær så god - ta en tur i forfedrenes fotefar!

Den gamle ferdselsveien til Gråtådalen er nå merket

som tursti og innbyr til en praktfull turopplevelse.

Stien går over lia mellom Os og Gråtådal, for det mes-

te gjennom åpen bjørkeskog. Det bratteste partiet er fra

starten på Os, der terenget stiger bortimot 400 meter

over en strekning ptt ca. 4 km. Ellers er landskapet lett å
gå i.

Omtrent midtveis, ved Troåga på Trolia,

rasteplass med sitteplasser delvis under

tak, toalett og bålplass for kaffekoking.
For de som synes at strekningen er i

lengste laget. så finns det mulighet for å

korte inn turen ved enten å kjøre opp

Nessliveien fra Hemminghytt til Nessli
og gå inn på stien der, eller å kjøre opp

Troåbakkveien fra Troli og gå inn på

stien ved Troåga like ved rasteplassen.

Begge disse veiene er private skogsvei-

er der det må betales veiavgift. Spesielt

kan det anbefales å velge den siste av

disse løsningene, og så gå stien innover
mot Gråtådalen.

Langs stien, og særlig På Trolia,
finns mange severdigheter, f. eks.

Jonasgammen, Knutkjelen, Siggafjøsen

og andre grotter m.m. Elvene i området

har flere steder dannet underiordiske

A

finnes en

lgp over kortere eller lengre strekninger, slik at stien kan

krysse dem på naturlige <<bruer>>. Noen steder renner

elvene flere hundre meter under jorda. Det gjelder for
eksempel Heståga som forsvinner under jorda i
Knutkjelen og fgrst kommer ut i dagen vel en halv kilo-
meter lenger ned. Ved å gå inn i grotta Siggafjøsen kan

man finne igjen elva som renner forbi i sitt underjordis-

ke 16p. Tulleråga renner inn i grotta Trones-kjerka og



grtntle suntntenlignet nter) ei kirke og tlerJor.fikk grotta Llette ntn.'net. (Frttrt: E. Gu.briel.stn.)

forsvinner mellom steinene inne i grotta. Den kommer
frem igen på motsatt side av en liten ås som den altså

hrr l-unnct seg vci tr ers igjennotn.
Ved endepunktene på Os (ved Einan) og i Griitådal

finner du parkeringsplass og infbnnasjon. Studer kartet i
denne brosjyren og se etter Fotefar-logoen. Orn du like-
vel ikke finner ut av det, så spØr deg fiam.

Noen av severdighetene pir turen er skiltet slik at du

kan linne dem. Men du vil utvilsomt ha best utbytte av

trlren om du får med deg en kjentmann. Spør drn lokale
overnattingsvert eller i turistinformasjonen på Storjord
(Lafiehytta).

Hele strekningen fra Os til Gråtådal er ca. l5 km lang

og man bgr beregne seg en dag på turen, for vilkelig å

ha glede av turen, og få med seg mest mulig.
Ha err lryggelig tull 
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Samiske fotefar

By'gde.t'iilk på besdk vecl en ,suneleir ved Heståga,

Saltfjellontrritlet og fra ticl til anrLen er innom Beiarn
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en gdng på l9304ollet. Samene er av fctmilien BLintl som ogsiL i dcrg har reitt i
( Ft.tto: Åsmuntl Benttsen, bildet utltirtt av Beiarn Historielags .frttoarkiv. )



Underveis på ferden langs Gråtådalveien kommer man

også forbi spor etter gammel samisk virksomhet. På

Trolia står enda idag den såkalte Jonas-gammen som et

minne om samene som hadde tilhold her. Gammen var
benyttet som sesongbosted i forbindelse med rein-
driften, og her var samene med sine rein fofirinsvis om
sommeren.

Benevnelsen Jonas-gammen har sannsynligvis sin
opprinnelse i samen som hadde den. Idag knytter nok de

fleste dette til Jonas Larsen, sønn av Christina og Lars
Jonassen. Sist på 1800-tallet fortsatte han foreldrenes
reindrift i området, men noen år før århundreskiftet slo
han seg ned på en gård i Troli. På sine eldre dager var
han ofte å se ved Jonas-gammen, der han kokte kaffe,
r@kte pipe og gjerne slo av en prat med folk som kom
forbi. Jonas døde i 1946. Men navnet på gammen kan

Jonas Lar,sen fotografert på hans eldre dager som obumann> i
Trolia. (BiLdet utlånt av Beiarn Historielags fotoarkiv.)

også være knyttet til bestefaren som het Jon Olsson,

men som gikk under navnet Jonas.

Det har vært samer i Beiarn i uminnelige tider. Etter
Svartedauen og de påf6lgende uår var de omtrent enerå-

dende i bygda. Men disse samene ble etterhvert fastbo-
ende og opptatt i den norske befolkningen. De samene

som vi forbinder med reindriften i området fra 1800-

tallet og frem til vår tid, var svenske samer som ble
presset fra sine tradisjonelle områder i Nord-Sverige ved
koloniseringen der, og som derfor trakk over grensen og

tok i bruk de norske fjellene, først til sommer-beiter for
reinen, men senere som fast tilholdssted.

Det finnes utallige spor etter dem i fjell- og li-
områdene omkring Beiar-bygda, både fysiske spor som
gammetufter og lignende, og spor i form av samiske

stedsnavn eller stedsnavn som knytter stedet til navn-
gitte samer. Slike spor finns det mange av i området
Gråtådalveien går igjennom. Jonas-gammen er det mest
iøvnefallende.

Vil du vite mer om samene i Beiarn?
Erling Vegusdal:

- Beiarn soknekalls historie. (1949/ ny utgave I992
på lokalhistorisk lbrlag, Espa).

Artikler i Beiarn Historielass Årbok lor Beiarn:

1983: Åge Sevaldsen:

Noen trekk fra samenes historie i Beiarn.

- 1984: Richard Øynes: Lappgammen.

- 1987: Lill Nybakk: Sameskolen i Beiarn.

Carl Johansson:

- Mujto. Minnen från jågeroch liskartiden och den

gamla renkonstens dagar (Umeå 1989).

Else Farup:

- Trekk fia Glomfjords historie (Me16y 1917).

Else Farup:

- Reingjeterkunst.



f onasgammen

var etterhvert blitt nokså forfallen etter flere årtier ute av
bruk. Den ble restaurert av Beiarn Historielag sist på

1980-raller.
Gammen står i dag åpen for folk som ferdes på lia, og

kan være en bra alternativ rasteplass, spesielt i dårlig
vær (godt ly for vind og regn). For den som har med
sovepose og ikke er for kresen, går det også an å over-
natte i gammen.

I området ved Jonas-gammen var det også en slakte-
plass med samlegjerde for rein på haugen nord for gam-
men.

Samene hadde mange slike gammer omkring i hele
kommunen. De aller fleste av dem er borte nå, men i
Tverådalen (ved den merkede turist-linja) finner man
enda den såkalte Kristina-gammen som også ble restau-
rert av Beiarn historielag tidlig på 198O-tallet.

Jonas-gammen, slik du

Jinner den idag. Om-

trent slik fant også de
gamle gråtådalingene
gamnTen når de kom

fbrbi på .ferden over
lia.
(Foto: E. GabrieLsen.)
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Vis hensyn!

- Turstien går gjennom beiteområder for
sau. Hwsk båndnangen om du har
hund! Forstyrr ikke dyrene unQdig og
ikke prQv å mate dem.

- Husk forbudet mot å gjpre opp åpen ild
i skog og mark i tiden 15. april 15. sep-
tember Varm drikke bringes fortrinsvis
med på termos. Kaffekoking kan likevel
foregå på rasteplassen på Trolia rler
det finne s godkj ent bålplas s.

- Vis omtanke for den naturen du går
gjennom. Skad ikke trrer og andre
planter og kast ikke fra deg sQppel
langs stien.

- Vær også oppmerksom på at elvene du
passerer, er drikkevannskilder for folk.
Vrer snill å ikke forurense dem på noen
måte.

- Takkfor at du viser behpring hensyn til
både naturen og de menneskene som
bor og virker i området!

(Foto: H. Bp.)
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Beiarn
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'UEn sti iet landskap...

I årtier har knapt et menneske benyttet stien mellom Gråtådalen og Os i hele
dens lengde. Stien har vært holdt vedlike ved at den er benyttet over kortere
strekninger av mennesker med ulike ærend i utmarka og av dyr på beite. En
gang var stien en ferdselsåre som knyttet folket i den nokså avstengte
Gråtådalen til hovedbygda. Beiarn kommune Ønsker å hedre menneskene som
virket i dette landskapet ved å legge Gråtådalveien til rette for dagens fotfolk.

Stien og landskapet hører sammen. Londskapet langs stien har gjennom århundrer vært i døglig bruk av folk
som bor inntil denne lia, og av samer som har brukt reinbeitene i området. Folk har høstet av det naturen
kunne gi , og de har brukt den i rekreasjonslyemed. Bruken har rimelig nok satt spor, men de fleste er vanske-
lige å se. Våre forgjengere behandlet ndturen med stor respekt og gjorde ikke st@re inngrep enn nødvendig.
Har du et åpent sinn og gye for detaljer, kan du lese mye historie i terenget. Noe av det er beskrevet i denne
brosjyren, men langtfrø alt. Ta deg tid, bruk ølnene og se om du kanfå med deg de beskjedne <<foteforene>

som forfedrenes virke har satt. Og gled deg over en vakker natur som er svært lite forandret siden den fgrste
vandringsmannen gikk samme veien!

Fotefår mot nord
Veiviser til historia i Nord-Norge

og Namdalen. .Et kulturminne lia
hver komrnune gir tilsamrnen et

brcdt bildc av landsdclcns folk.
natur og virksonhet lijennorn ti
tuscn år.

Utfbrnring. strektegninger og

lekst: E. Gabrielsen, Beiam konr

mune. Faglig ansvarlig: H. B.

Bjcrck. Nordland Fylkcskur-
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AS. Bodø. Ansvarlig fbr tilrcttc-
legging av Gråtådalveien: E.

Gabrielsen, Beianr komnrrnc.

Karl: Statens kartverk. Logo/gra-

fisk grunnprofil: U. Holbye og

L. Kanck.
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