Skardalen 3. juli 2018

Båtene stod klar i naustet. Sikkerhetsutstyret hørte til.

Over t.h.: Per Larsen
forteller om hvordan
det ble fisket i fjorden
før i tiden.

Her har
folkene
beveget seg mot
vegen, og blir fortalt
historien fra naustloftet.
Vi var på dagstur til Skardalen 3. juli, og hadde en vidunderlig opplevelse i bygda hvor vi som regel kjører forbi.Vi startet i fjæra, og endte
opp med en kjempetur oppe i dalen til en gamme som vertsfolket hadde
satt opp. Her ble det traktement, vafler, kaker og kaffe samt røkt elgkjøtt
som ble stekt på bålet. Det ble endel kulturhistorie innover dalen. De
fleste var ikke klar over at det var tatt ut kobbermalm fra flere gruver i
dalen. Trodde det var bare i Ankerlia innafor Birtevarre at de tok ut kobbermalm. Ellers var dalen brukt som utmarksslåtte i gamle dager. Folket
i Skardalen rømte til fjells under evakueringen. Da ble gruvene brukt.
Etter ei tid trakk folkene seg tilbake til bygda, og lot seg evakuere. Vi
var innom en stor offerstein i dalen, og her er det funnet bl.a. ei grav fra
tidligere tider.

Gammenaust blir
her bygd opp.

Øverst: Kaffe og
vaffler før start. Fra
fjæra en gammel
grue.
Idar forteller om
gamle dager og livet
før krigen i Skardalen.

T.v.: Astrid med et lekehus (satt opp av rekved) på
veg innover Skardalen. Over: Dette bildet er fra
Loftan. Her blir det fortalt om landbasert smoltanlegg, og at Loftan var slåttemark i gamle dager.

Øverst t.v.: Her blir broen
passert av turledere og TTdeltakere.
Ruth forteller om gruvene
i dalen. Det var interresant.
Vi er kommet opp, og ser
innover dalen. Det er flatt
og i tidiligere tider ble det
benyttet som utslåttmark.
Rest av en samisk gamme,
som lå på gammelt samisk
leirsted

Dette er restene av et skeidarhus. Her ble kobbermalmen finsortert før den ble sendt, med hestetransport ned til sjøen.

Vaddas: Gruveinngangene lå mellom to fjellformasjoner.

Dette skiltet betyr hvistnok nedenfor skåla

Samiske barn pleide å leke på slike store flate steiner. Her hadde de mange slags dyr, og boplasser. Neste bilde
viser Astrid som forserer kloppen opp til gammen og målet for turen. Det nederste bildet viser målet og vertsfolket er allerede i gang med bål og kaffekok. Bestefargutten steiker røkt elgkjøtt på spidd.

Offersteinen ble besøkt,
og det ble en opplevelse.
Øverst tv.: Arild ofrer, her
ble det funnet sølv under
krigen. Det ble benyttet
til å reparere motoren på
båten i bygda. T.h.: Her
ser vi størrelsen, man
kunne overnatte under
steinen med bare underlag og sovepose. Ruth
Larsen fortalte at dette
var et hellig sted for dem,
og ingentig måtte fjernes
herfra. Under t.v.: Astrid
og Asbjørg viser at det
er mulig for overnatting.
T.h.: Bildet viser en grav
som ikke ble funnet før i
senere tid,

Per og Liv-Anne har kaffekoking på gang.

Det røkte elgkjøttet falt i smak. Bestefargutten ble populær.

Harald i gammen. Det var mest konstruksjonen som fenget Harald. Gammen var satt opp av bygdefolket som turmål.

Øverst: Oppbruddstemning. Men det er ennå mye mat igjen. Broen forseres, nå på nerduren. Steingjerdet skilte
gårdene, og gjerdet gikk helt til fjæra, før vegen kom. Denne dalen var utslåttemark og høyet ble fraktet ned med hest.

Her blir rognballsuppe servert.
Det var en lokal rett som var
som en vanlig kjøttsuppe, men
ispedt fiskerogn. Det smakte
vidunderlig godt, selv om det var
og ta i bruk det man hadde på
gården før i tiden. Astrid og Odd
Magnus pluss Harald hadde
bare godord om suppa. Senere
ble det servert kaffe og kaker i
tillegg samisk sang og salmer.

Fotomontasje: Odd Magnus Heide Hansen

Samisk salme framført av
Per, Ruth, Idar og
Vigdis, for et lydhørt
publikum.

Vertskapet: Vigdis og Idar, Ruth og Per, pluss deres barnebarn. Her takker Troms Turlag for en eventyrlig fin dag i
fjellet.

