Karlnessetra slik den så ut ca 1960.

Foto: Privat

Et trøstesløst skue, men Willy så seg i stand til å gjøre noe med den krasafarne
seterbua.

Eksempel på at gammelt og nytt tømmer trives godt i lag.

Godlukta av kaffe hører med.

Willy har en drøm
– Jau da, det har vårre mang ein
vending, ja. Willy Merkesnes kviler
ryggen mot tømmeret på den
gjenoppbygde seterbua si.
Godt å kjenne på at nå står den der,
stødig og god bak ryggtavla.
Tekst og foto:

Steinar Væge

Det var høsten 2002 han fant på
å begynne å bære ned stokkene
fra den godt krasafarne seterbua. Det var like før at naturen
satte inn det endelige nådestøtet
med å dekke til med ville vekster. Nå skal det sies at han tidvis fikk god hjelp av venner til
dette.
– Det var godt, for stien ned
Klakkan er både bratt og kronglete, forteller Willy Merkesnes.

Stokker fra Holladalen
Stokkene ble lagra i garasjen til
tørk. Nå er det ikke første gang
det blir frakta trevirke ned
Klakkan. I gamle dager ble det
frakta mye hogst denne veien –
med hest. Men Willy måtte
være hest selv.
– Jeg vet ikke helt hvordan
ideen med å ta vare på de gjenværende stokkene for gjenoppbygging av Merkesnesbua kom
opp. Men jeg fikk det nå for
meg slik, sier han.
Rundt 20 stokker ble funnet
verdig til å bæres ned, men også
noen av disse var så medtatte at
de måtte kasseres senere.
Tømmer til nye stokker ble henta ned fra Holladalen og skåret
til på gårdssaga hos John
«Steina» (Lossius). Disse måtte
ligge til tørk et par års tid.

Svenskehjelp
I mellomtida gikk planlegginga
for restaurering sin gang. Gamle
og nye bilder ifra setra ble sam-

Willy Merkesnes føler han har gjort unna første etappe på Karlsnessetra. Til de neste etappene føler han imidlertid behov for å styrke laget.
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let inn. Og da raftstokken, som
er den øverste stokken på langveggen var i behold, kunne han
ved hjelp av merkene på denne
finne ut de viktige måla på bua.
Arbeidstegning ble laget, og
materialliste satt opp. Willy fikk
blod på tann, det var grunnlag
for videre framdrift.
Han hadde aldri verken lært,
langt mindre prøvd seg på lafting før. Ved god hjelp av en
brukerveiledning som han sporet opp på ei svensk internettside, samt ved å studere de gamle
stokkene fikk han et slags
grunnlag for å starte laftinga.
– Vinteren 2005 fikk jeg
komme i hus i produksjonshallen hos Lian Trevare av en velvillig John Lian. Den møysommelige tilpassinga av nye og
gamle stokker kunne starte. Det
var viktig at de gamle stokkene
fikk tilbake sin opprinnelige
plass i byggverket. Og slik ble
det, forteller han.

Fikk god hjelp
Det ble lange kvelder og mange
timer bortpå trevaren. Men gleden av å se seterbua vokse fram
igjen var ei sterk drivkraft.
Likeså gleden av å mestre håndverket, om grunnlaget var skrøpelig. Og den gode lukta av nytt
tømmer gjorde at det var trivelig
å arbeide.
På forsommeren i år var siste
stokken lagt. Bua hadde som
ved et under og hardt arbeid

gjenoppstått i all sin opprinnelighet. Det var på tide å sette
den på plass på de gamle tuftene
på Karlsnessetra. Stokkene ble
merket, tatt i fra hverandre og
lagt i bunter. Den 10. juli ble
heimreisedato for
Merkesnesbua. I syv løft under
en stor helikopterrotor ble bua
flytta tilbake til setervollen.
Takfjølene ble imidlertid gjenglemt, så de måtte bæres opp.
Heldigvis fikk han god hjelp av
broren Fritz og to afghanske
flyktninger til dette. Så måtte
det laftes på nytt, men nå fikk
han igjen god hjelp av de samme. For å tette fugene ble det
brukt mose som i gamle dager.
Ikke noe glassulltull her, nei.
– Torv og bjørkenever henta
vi nærheten og la det på taket.
Tidsriktige dørhengsler fant jeg
i Sverige på internett, sier han.

Oldefaren opphavet
Prinsippet med full originalitet
sto sterk. Ei halv ovnsdør ble
funnet i ruinene. Den stod det
Trolla på. Så begynte jakten på
en Trollaovn. Også den ble funnet på Internett og står nå på
plassen sin i bua. Bror Fritz
grov fram de gamle steinhellene
framom inngangen og fikk disse
synbart på plass igjen. Det er nå
vi begynner å fatte betydningen
av utsagnet:
– Det vart mang en vending,
ja.
Vi går inn i bua, og Willy setter over kaffekjelen. Inn
gjennom smårutet vindusglass
siver dagslyset. Flotte tømmervegger trer fram og lager en
koselig og særegen atmosfære
inne i seterbua.
– Det var oldefaren min, han
Jakob Merkesnes som satte opp
bua i sin tid, sier Willy.
Det må ha vært rundt 1860,
altså er gammelstokkene som er
felt inn i veggene ca 145 år
gamle.

Mer enn egeninteresse
Det er usikkert når de begynte
med setring på Karlsnessetra,
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men ifølge bygdehistoriker
Kolbjørn Aune kan det ha vært
så tidlig som på 1700-tallet. De
som dreiv på setra overnatta
vanligvis ikke, men melka og
bar ned morgen og kveld. Det
var et hardt, men nødvendig
arbeid for å overleve i gamle
dager. Noe å tenke på når tresmaken fra kontorstolen blir
påtrengende og vond.
Seterdrifta tok slutt da det nye
meieriet stod ferdig i 1953.
Det var fem småbruk som
hver hadde bu og fjøs på
Karlsnessetra. Området rundt
var felleseie, slik det fremdeles
er. Det var to Merkesnesgårder,
to Karlsnesgårder og en
Sagnesgård, som altså hadde
felles seterstøl.
Willy har en god følelse når
han skjenker kaffe i den nye
gammelbua si. Han vet han har
gjort et arbeid som har verdi ut
over egen interesse. De fleste
seterstøler har naturen tatt til
bake, helt eller delvis. Nå har
Willy gått til motangrep og
gjenskapt ei av seterbuene. Og
Willy har en drøm: Det må være
mulig å restaurere hele seterstølen, med alle buene og fjøsa.

Økonomisk støtte?
– Seterstølen ligger i praktfulle
omgivelser og er lett tilgjengelig. Stien opp Klakkan med den
usedvanlige flott utsikten utover
bygda og fjorden er en attraksjon i seg selv. Setra kan bli en
turistattraksjon, kanskje i
sammenheng med Tyskstien og
hytta der. Seterstølen kan brukes til forskjellige arrangement,
omvisninger med mer.
Mulighetene er mange, sier
Willy.
Men dette blir for svære saker
til å greie aleine. Han må ha
med seg de andre som har eierinteresser i stølen, og det må
økonomisk støtte til fra det
offentlige. Jo da, han har hatt
følinger ute som så langt er
positive.
– Men det blir verdt det, sier
Willy med ukuelig optimisme.
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