EN BJØRNEHISTORIE FRA LIESETRA
Mellomliegårdene var i 1723 ett gårdsbruk, men ble senere delt i tre gårdsbruk
og består i dag av Kråkemo, Jensen og Ruteig. De hadde litt syd for
nåværende seter, en seter som ble bygget i 1840-50 årene.

Eier av mellomliegårdene 1743-1758, var Christen Arnesen, gift med Gunhild
Nilsdatter fra Nedre Berg. De hadde barna Elin (1746), Idde (1748), Nils (1750,
Synne (1752), Else (1753) og Marie (1758).

Sommeren 1757 lå mor Gunhild og barna på setra og etter endt arbeidsøkt
skulle Elin på 11 år, den eldste av barna, gå på besøk til ei venninne som lå på
Herlandsetra. Hun gikk over et høydedrag som ligger nord-øst for Liesetra.
Her møtte hun sin skjebne. Hun ble angrepet av en bjørne-binne med unge
som gikk til angrep.

Stedet hvor bjørnen tok livet av Elin, kaster forbipasserende en stein på, slik
at det i dag er en stor steinrøys til minne om hendelsen.

Man finner dette stedet ved å følge blåmerket løype, ca 1 km herfra.

GOD TUR!

RAPPEN
I 1860-70-årene levde det en stortjuv i Lardal. Han var sønn av en Løytnant
Rapp, derav navnet «Rappen».
I vinterhalvåret bodde han i en hytte/sandhule på Måsabekkjordet på
Kviberg. Hytta hadde en røykgang under jorden, kanskje 60 meter lang, ut
mot elven. Veien hans gikk opp lia, på sydsiden av Kauarberget, der han
hadde utsiktsposten sin.
I sommerhalvåret bodde han i en fjellhule ved Trengsle.
Rappen stjal rundt omkring på gårdene i Lardal og i nabobygdene, mest
sølvtøy!
En historie går ut på at sølvet er gravd ned oppe i Kvibergliene, en annen
historie går ut på at det er gravd ned under en maurtue 100 meter vest for
gamle Liesetra.
Rappen var en pest og plage for bygdefolket, og det ble gjort mange
mislykkede forsøk på å fange ham. Tilslutt ble noen bønder enige om å skyte
ham. De la en død tiur i stien der de visste at han ferdes og la seg på lur med
børse. Når han endelig kom og bøyde seg ned for å ta tiuren, ble han skutt.
Historien forteller videre at de fant ei tung jerngryte på Herlandsetra som de
bandt ham til, før de senket ham i Ormetjern…
For å finne sommerboligen hans, kan man følge rødmerket løype herfra!

GOD TUR!

