Spor av virksomhet i Grasdalen.

Drømmer, fantasi og virkelighet
Tekst fra Grenlandsboka (1991) Fotos: TAu
Grasdalssetra med
Grasdalsvannet
bakenfor.

Grasdalen er ei kulturog naturperle av de
sjeldne, til tross for
flatehogst på
Grasdalsfjellet og
Trytetjennheia. Det
går bomvei fra
Høydalen inn til
Grasdalen. En mye
brukt sti inn til
Grasdalen går fra Holmen over Trytetjennheia.
Flere skjerp og synker rundt Grasdalsvannet forteller om «den store sølvfeberen». En av synkene er tømret og ligger nå under vann, nordvest i vannet.
Grasdalssetra er gått over i historien, men setertuftene kan ennå sees et steinkast fra skogstua fra 1950-årene. På tunet bak skogstua ligger den eldre stallen.
Også her på setervollen er det spor etter skjerping.

Det ble satset mye på
å finne sølv. Ei lita vik
ble sperret av og
tørrlagt slik at det va
mulig å drive fram en
synk under
vannflatenivået i
Grasdalen. Her ser vi
ennå stkklaget nede i
vannet.

I elva nedenfor Grasdalsvannet finnes rester etter Grasdalssaga. Tett ved ligger
en kølabånn. For noen år siden ble det funnet ei damnål av grovt treverk i myr

kanten ved elvebredden ved Grasdalsvannet. Denne damnåla antas å være 200300 år gammel og tilhørte trolig en av de første dammene i Grasdalsvannet.
Det vokser mye grov barlind i åsene rundt Grasdalsvannet. En dal i området
bærer navnet Barlinddalen. Ved Butjenn ligger Langstulen og den karakteristiske
Einarsknatten (327 m o.h).

Langstulen ble bygget på 1700-tallet

Det skal ha hendt:
Seterjenta og kølabrennerne
Setrene til Bergan og Haukelien lå i Grasdalen. To kølabrennere som holdt til i
Morgedalen like ved, ble forelska i den samme seterjenta på Grasdalsetra. De
hadde begge funnet sølv. Det utviklet seg til et sjalusidrama der den ene ble
drept. Jenta tok det hardt og drukna seg i Grasdalsvannet. Hun hadde lagt
salmeboka på berget der hun hoppa uti. Den dag i dag skal det være et svart
merke på berget etter salmeboka.
Jenta skal ha blitt
gravlagt i myra like ved.
Senere er det, etter hva
det fortelles, funnet
menneskehår der. Det
påstås også at en
hodeskalle lenge lå oppe
på myra, men ble
senere begravd av
Halvor L. Gjærum.

Grasdalsvannet sett fra syd

Alt var ikke bare idyll og eventyr her inne. Her opplevde mann både kjærlighet,
sjalusi, ulykker og sorg – her som ellers i landet.
Avisutklipp lånt av Halvard Stenhaug:

