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Før i tida var bygdeslaktaren ein 
fast gjest på gardane før jul. Nå er 
dei ei utdøyande rase. Lars 
Tessneset på Tessand held tradi-
sjonen og kulturen som bygdes- 

Varmt vatn: Sverre Brukveen legg innpå ei vedstikke i båltønna for å 

varme vatn. 

laktar i live. 

Av Arve Danielsen 

D
agen er i ferd med å ljosne^ 
men Sverre Brukveen har 
vore oppe lenge alt. 17-

åringen i Storviksroa fekk i som-
mar tak i to grisar, og i dag ventar 
han slaktaren. Ei båltønne er fyra 
opp slik at vatnet er varmt når slak-
tar Lars Tessneset kjem. 

- Eg tykte det var interessant å ha 
noko å drive med, difor skaffa eg 
meg gris, fortel Sverre der han legg 
innpå ei vedstikke for å halde var-
men ved like. Han tykkjer det er 
stas å kunne stå for ribba og sylta 
sjølv til jul. 

- Ein veit kva ein får når ein forar 
opp grisane sjølv, seier Sverre. 
Grisane har han hatt i Pålstugu hjå 
bestemor si, Astrid Engen. Og i 
dag er det slaktardag. 

Han heftar ikkje mykje med å 
setje i gang når han kjem, Lars 
Tessneset. I likskap med at det er 
færre og færre som forar opp jule-
gris, har det også vorte færre såkalla 
bygdeslaktarar. 

- Oss er ei utdøyande rase, seier 
Lars på veg inn i grishuset for å 
hente ut fyrste grisen. 

Grisen gryntar og ef glad for å 
koma ut i frisk luft, men gleda er 
stutt. Eit lite klikk frå boltmaska 

Pris snus: Ein pris snus blir lagt 
innpå. 

som blir sett i skallen på grisen, og 
grisen stupar. Blodet blir tappa av, 
før Lars tek den 130 kilo tunge gri-
sen på slep nedover bakken og ned 
til slaktebenken. 

Og så er det berre å gå i gang 
med å skålde grisen. Med ein ut-
rangert kaffekjele slær Sverre varm-
vatn på grisen, medan Lars tek bus-
ta ved hjelp av eit skåldehorn. 

- Det er nøye med at vatnet ikkje 
skal vere for varmt. Det skal ikkje 

fosskoke, seier Lars. 

Det er ikkje fyrste gongen at 
Sverre er med Lars på gris-slakting. 
Det er slik ein lærer av, vere med å 
sjå på korleis andre gjer det. Slik 
var det for Lars og. 

Som gutunge var han med og såg 
på når Jo Nyøygard frå Lia kom før 
jul og slakta gris. Seinare var Lars 
med Halle Aasheim på slakting i 

heimgrenda. 
- Etter at eg hadde vore med an-

dre og sett på, tenkte eg at eg laut 
prøve sjølv og. Og då var det i 
gang, seier Lars. Han byrja som 
bygdeslaktar i 1989. 

For to år sidan byrja han på slak-
teriet på Otta, men held framleis 
liv i tradisjonen og kulturen med å 
slakte gris for folk. 

— ei ul 

Bygdeslaktar: Lars Tessneset 
held tradisjonen og kulturen i 
hevd som bygdeslaktar. 

Denne desembermorgonen sy-
ner månen seg fram. Han er min-
kande. Frå gamalt var ikkje dette 
noko godt teikn. 

- Dei gamle var opptekne av at 
ein skulle slakte på veksande måne 
for at kjøtet ikkje skulle minke i 
gryta, seier Lars. Innimellom skål-
dinga legg han innpå ein pris snus. 
Med eit lurt glimt i auga spør han 
Sverre om han ikkje har ordna med 
slaktardram. Slikt har ikkje Sverre 
tenkt på. Og det same kunne det 
vere. Utanfor hafella har gris-slak-
taren bilen sin ståande. 

Skåldinga er over og grovdelinga 
av grisen er i gang. 

- Det var råte kå snøygg du var. 
Hadde eg enda vore så god til å 
slakte, seier Sverre der han står og 
ser på Lars som parterer opp grisen 
med kvass kniv. 

- Å, det er meir arbeid enn 
kunst, seier Lars. Snart ligg fyrste 
grisen ferdig oppdelt. Det er klart 
for neste... 
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