3 Lokale sang- og fortellertradisjoner
3c Andre:
Andreas Ystad, Aksel Antonsen, Jon Suul, Fredrik Okkenhaug,
Albert Moen, Gunneli Lian, Erling Kristiansen, Johannes
Løvhaugen, Magne Mannheim
Logg

Bånd 44
Med jamtin til Levang
44A01 ny høst 15, 16.57 - 34.42.
Første del, til 30.54, intervjues Suul av norsk programleder
Andre del, fra 30.54, intervjues Fredrik Okkenhaug av svensk programleder, avkortet.
16.57
Om gamle handelseveier fra Jämtland til Trøndelag
Lensmann Jon Suul og gardbrukar Fredrik Okkenhaug
25.40
Suul innleder om veien fra 1835, og seinere ferdselsårer
30.52
Suul innleder om overnatting på gården i Okkenhaug

Logg CD, opptak NRK
Med jamtin til Levang
Delen med Fredrik Okkenhaug
Fra 1473 veit en det er samkvem
00.45
Hva var det hovedsakelig jemtene hadde med seg og solgte?
01.32
Har disse handelsferdene holdt på så seint at du selv minnes?
02.09
Hørt det fra gamle folk?
02.54
Hvordan fikk en plass av folk og hester her på gården?
04.07
Og mat til så mye folk?

06.30
Om mengden av jemter, brua til Levanger
07.19
Gamle ord fra denne tida med jemter
07.43
Historie om en som kom til gården etter martan
08.57
Slutt
0900 – 11.03
Paul spiller Jamtskreia på piano
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ARKIVNR: GRAM-11991
TITTEL: Med jamtin til Levang.
OPPTAK: 19500416 SENDEDATO: 19530112
MERKNAD: Fra svenske opptak
INNHOLD:
Med jamtin til Levang. Lensmann Jon SUUL (mv) og gardbruker Fredrik OKKENHAUG
(mv) forteller om gamle handelsferder mellom Jämtland og Trøndelag.
Handelssamkvem mellom jemter og trøndere helt siden 1473.
Svensker kom med sine ting, tok fisk og andre ting tilbake. FORSÉN spurte hva de hadde
med seg. Mest jernvarer og vadmål i gamle dager. Hestesko og spiker, økser o.l.
Svenskeskreia for 150 år siden har farfar fortalt om. Svenskene tok inn på Okkenhaug før de
drog til fjells på veg hjem. Mye folk overnattet her. Hestene stod på rekke og
rad, tett i tett for å holde varmen. Folka lå i stua eller på hemsen. Store hus
på den tid. Ofte vanskelig med mat. De ble matlause på garden etter slike
besøk. De hadde mel, men ikke melk. De hadde litt brennevin og øl igjen til et
par jenter som kom etterpå. Ble servert brennevin. Syntes det var sterk kost!
Jemtene kom i store flokker. Det går frasagn om dette. Historie fra
garden Okkenhaug. 8'50"
Deretter norsk klavermusikk 1'55"
30.54

