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Sommeren er inne, og dermed tida for fjellstevnene. I Hedalen kan et samvær på 

Aurkjennåsen bli en begivenhet, det er nemlig 50 år siden det første stevne ble 

holdt der oppe. Det var innledningen til den mere faste ordning etter at vegen ble 

åpnet 1908. 

Fra først av var det avdøde Siri og Østen Skinningsrud som var verstfolk, senere 

Gunhild og Olaf Skinningsrud. Familien har alltid vist stor interesse og 

forståelse. En hel rekke talere har deltatt, bygdens egne og tilreisende. Det 

samme er tilfelle når det gjelder dem som har sørget for sang og musikk. 

På stevnet i 1904 var en tilreisende, Klausen, taler. Han hadde tidligere oppholdt 

seg en årrekke i USA. Fru Ragnhild Bergsrud, som helt fra først av har vært 

interessert og trofast stevnedeltaker, minnes at hun og noen venninner gikk dit. 

Fra Åsli ble de i følge med Marit Heiene. Kjøreveg manglet. Mange samlet seg 

på setervangen, været var fint, og det ble et meget hyggelig samvær. Senere ble 

disse stevnene noe som alle gledet seg til. 

Ved en anledning som denne vil vi minnes noen av de første deltakere som nå er 

borte: Marit og Halstein Lie, Anders Lie, Siri og Halstein Klemmetsrud, Halvor 

Bertelrud, Marie og Ole Bakken, Anna og Anders Strand som i en årrekke 

underholdt med sang og musikk, Lise og Hans Åslibråten, Marie og Gudbrand 

Brager, Anton Brager, Marit Jørandby, Berte og Iver Skinningsrud, Gunhild og 

Halstein Skinningsrud, Sigrid og Gudbrand Lia, Inger og Kr. Ruste, Martin 

Gjørud, Ole Fossholt, Ole A. Sørlie, Andreas Brenden, Ingeborg Hagen, Marit 

Digene. Videre bør nevnes disse som på grunn av høg alder ikke lenger har 

anledning til å delta: Marie og Iver Sørlie, Inger Lie, Kari Bertelrud, Karoline 

Fossholt og Olava Eriksen, Ringvoll. 

Lærer Harald Heiene forteller at han tydelig minnes det første stevnet han var 

med på, året 1914. Da kom de kjørende med hester. Like før de nådde setra var 

det en lang rekke. Iver Ildjarnstad kjørte foran, og de sang denne gamle, kjente 

sangen: «O, salighet som Herren gir alt her på denne jord». Det ble en 

uforglemmelig dag. 

Olaf Skinningsrud ser også tilbake på rike minner. – Det var virkelig hyggelig 

på setra i gamle dager, sier han. Jeg husker om morgenen når dyrene skulle ut på 



beite. Mor slapp våre ut, og tok til å lokke. Så hørte vi Siri Klemmetsrud som 

hadde en kraftig og klar stemme, og Marit Lie. Det var mange koselige stunder 

sammen med kjente og kjære. 

 

 

 

Pastor Reidar Nielsen taler på et stevne på Skinningsrudsetra, Aurtjernåsen.  

 

Les mer om seterstevnene i Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2020. 



 


