
HEIMBYGDSONG 
Tekst og melodi: O.M. Vorhaug 

 

Og gamle stien førde meg 
til heilagdomen sin. 
På gamal tuft eg bøyde kne 
og såg i draumar inn. 
Eg kjende deira vande 
som rudde her ein gong. 
Eg kjende deira ande 
og høyrde orgelsong. 

Og inn i stille Nordlandsnatt 
med sol på snøkledd tind 
ligg bygda mi med gylne slott 
og draumar i mitt sinn. 
Her brende ungdomselda 
her klang mitt manndoms ord. 
Her vil eg eingong kvelda 
og sova i di jord. 

 

 

 

 

 

 

 

Sigmund Haave (1963), foto 1911 
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 NYBYGGARKJERRINGA 
Tekst: Arne Lyngås  Melodi: Erling Evenstad 

Skrevet til 200 års jubiléet i 1988 

 

Ho strøk så mjukt over håret 
den som va liten og vek, 
og handa vart ru og sliten, 
av livet sin harde lek. 
Ho bar på spinkle skuldrer 
så mang ei bøle tong. 
Ho krøktes og gråna tidlig, 
ho vart itte lenge ong. 
 
Ho gråt vel mangen tåre 
når livet vart vont og tongt. 
Men tok så stilt innåt seg 
alt som va spedt og ongt. 
Ho bar sjølve livet fram 
gjønna lange og magre år, 
og fødte nye slekter i  
harde og fattige kår. 

Ho ska aldri glømmes. 
Ho ska aldri glømmes. 
Så lenge elva rinn 
ska nybyggerkjerringa 
gjømmes innerst i våre sinn. 
Så lenge elva rinn, ska 
nybyggerkjerringa gjømmes 
innerst i våre sinn. 

 

MÅLSELV – HEIMBYGDA VÅR 

 

Fra diktsamlingen ”Solgry” av Oddmar Myrvoll, 1986 

 



 OPPE FRA FJELLET 
(Nerbygdsangen) 

Tekst: Anna Bøckmann 
Melodi: Hermann Hermani  

 
Sagnet vet å fortelle 
om riser på Vassbrunas topp, 
at de ville styrte ned fjellet, 
for å tørne Målselva opp. 
Refreng: Hvor jeg enn ferdes hen… 
 
De ville få elva å renne 
mot vest, - men de var nok for sein. 
For sola lot dagslyset tenne: 
Og risene står der i stein. 
Refreng: Hvor jeg enn ferdes hen… 

Mårtinden blåner av harme, 
og ser over Mauken på skrå, 
at Alappen svetter av varme 
og ennå har snølua på. 
Refreng: Hvor jeg enn ferdes hen… 
 

Elva går sølvblank i dalen 
i retning mot vest og mot nord, 
og stø som en rytter i salen 
den stevner mot Malangen fjord. 
Refreng: Hvor jeg enn ferdes hen… 

 MÅLSELVDALEN 
Ord og tone: Arne Lyngås 

 
Mektig ruve ho, gammel-mor vår 
Målselva, når ho i flommen går 
grumset ved sankthanstider. 
Alapen, Istind og Rostafjell 
gnistre i månskjenn en vinterkveld, 
dalen ligg der i sølvblått lys 
da kan det hende at gradstokken 
frys 
fast nedpå førti grader. 

Men kom att i juli når lufta står 
og skjelv tå hete rundt dal'n vår,  
somnløs i midnattsola, 
da ska du sjå kå her veks og gro 
frodig står skogen, jorda e og 
her finns det ørkje te mange ting, 
stans berre opp, og sjå deg 
omkring, 
her går det an å leva! 



 
Hver høst med tømmerbilen 
tok menn i skogen fatt. 
Hver vår med tjæremilen 
gikk far ved dag og natt. 
Og muntert gjennom dagen, 
når bekken steg i flom, 
skar kvasse hvin fra sagen 
hvert år som gikk og kom. 
 
Hør frostens smell i veggen 
den kvite vinternatt 
og skrik fra rypesteggen 
i rimet bjørkekratt! 
I snø og sno vi baler 
i dalens bakkehell. 
Men vent til gjøken galer 
en soltent sommerkveld! 
 
På åkren kornet duvet 
i sakte sommersus, 
mens fossens røst fra juvet 
steg opp med mektig brus. 
Og mellom bygdens bakker 
gikk tonen av en lur 
så frisk og gjenlydsvakker 
mot fjellets sterke mur. 
 

Ja, her i skogens skygge 
fra gry til aftenfred 
lot Gud min farfar bygge 
sitt hus på nybrutt sted. 
Her lød min mormors stemme 
på tun med kjærlig klang. 
Her var min barndom hjemme; 
her steg min ungdoms sang. 
 
Vårt hjem i dalen skinner 
i ås og li og mo 
i lys av dyre minner 
om fedres mot og tro. 
Hør øksens klang i skogen, 
som minner mer enn ord! 
Hør mannens sang bak plogen: 
Vår jord er hellig jord! 

MÅLSELVSANGEN 
Tekst: Johan Rydningen 
Melodi: Alfred Evensen 

 

Der skarens kant lå knehøyt 
i furuholdt og li 
gikk gampen fram på snebrøyt 
og jegren ut på ski. 
Det gufset kaldt fra råken, 
og frost i veggen knatt. 
Og rypa morgenvåken 
skrek opp i rimhvitt kratt. 

 

På vårtopp høyt i bakken 
tiuren yr og vill 
satt brusende med nakken 
og kneppet i sitt spill. 
Berust av vårens beger 
og solens gylne skål 
den glemte dalens jeger, 
som stilte fram i mål. 

 

 


