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MULTIKUNSTNER. Øyvind Grandum spiller på lur ute på Slåttemyra.

Tekst og foto: 
Dag Helland Pettersen

Kunnskapen om slåttemyrer,
hvorfor dette var en nødvendig-
het for høsting av fór til dyra og
hvordan myrene ble skjøttet,
fikk de om lag 70 deltakerne
innblikk i. Siste gang det ble

slått her var under krigen av
folket på Laskerud.
   De flyttet seinere til Sørli og
hadde fortalt Tor Øystein hvor-
dan slitet på myra skaffet mat
til kyrne på båsen. Det ble slått
og lagt på stakk, og først på
skareføre om vinteren ble det
dratt på slede opp til gården.
Han har selv stått for slåtten
siden midt på 90-tallet og for-
talte at dette var virkelig hardt
arbeid.

Mye på programmet
Det innholdsrike programmet
startet med at Øyvind Gran-
dum spilte på lur og lokket
fram de siste 25 nittedølene
som hadde startet i følge med
turkamerat Milli fra Sørli.
Etterpå trakterte han bukke-
horn, seljefløyte og munnharpe
på en eksellent måte som satte
unge og gamle i fin stemning.
Instrumentene var signert
Storbekken, noe som gir klang
som kanskje bare en Stradiva-
rius kan måle seg med.
   Mens spillingen pågikk ser-
verte Øystein skaukaffe fra
svartkjeler som hadde opphav
fra Martin Tranmæls hytte i
Maridalen. Misjonskjelene
gjorde nytte for seg nå, som den
gang.
   Gruppa «Livets landevei» tok
så over. Hans Chr. Høie, som

også har laget Orkidesangen,
hadde i år føyd til et nytt vers.
Alle de frammøtte stemte i så
det ljomet utover myra.
   Torill Lund Born framførte
«Blåklokkevikua», slik som
bare hun kan. Deretter sang
hun og Hilde Irene Sunde «Blå-
klokkeleiken», før Hans Chr.
sang «Å den som var en løve-
tann». Henning Værnes fort-
satte den «blå» tonen, med
«Blådansen». «Trassvisa hen-
nes Tora» tok Hilde, før hun

sammen med Henning dro til
med en levende utgave av
«Mari du bedåre». Innslag av
Prøysens og Sandbecks viser
passet suverent inn i gruppas
repertoar og denne flotte dagen
på myra.
   Så guidet Tor Øystein en stor
gruppe rundt på myra på jakt
etter noen av de kjente 10 ar-
tene og tre hybrider av orkideer
som skal finnes der. Alle blom-
strer ikke samtidig, men
mange fant vi. Myra var våt et-

ter alt regnet, og alle kom nep-
pe like tørrskodd hjem.

Siste post
Vel tilbake ved bålet ble det re-
petisjon av Orkidesangen, for
nå hadde folket sett hvilke
blomster vi sang om. Tre nye
sanger fulgte før alle ruslet
hver til sitt etter en nydelig dag
i skogen.
   Takk til arrangøren og alle
som bidro.

ORKIDÉ. Du finner mange ulike
orkidé-sorter på Slåttemyre.
Dette er en flekkmarihånd.

PÅ MYRA. Lang, lang rekke ut i myra.

Orkidéturen til Slåttemyra

Årets orkidétur til Slåttemyra var velsignet med
godvær, og var i suveren regi av Tor Øystein Olsen 
fra Maridalens Venner.
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VISEGRUPPA. «Livets landevei», fra venstre Hilde Irene Sunde, 
Henning Værnes, på gitar Hans Chr. Høie og Torill Lund Born.

Orkidésangen
Av Hans Christian Høie (2004/2013)

Vi tråkker rundt i myra, hvorfor gjør vi nå det?
Det fins jo så mange stier der våre føtter ikke synker ned
På avstand var det ikke noe spesielt å se
Men svaret åpenbares så snart vi titter ned
Vi finner…

Engmarihand og Skogmarihand
Men kanskje er det heller Flekkmarihand
En krysning kan det også være
Ja, her er jammen nok å lære
Smalmarihand og Fløyelsmarihand
Men her er ikke vakre Stormarihand
Den står i fare for å forsvinne
Er kanskje snart kun et minne

Vi tråkker rundt i timevis i Slåttemyra så seig
Av slekten Dactylorhiza går de frelste aldri lei
”Orkidioter” har jeg hørt at de kaller seg
Og jeg undres, kan det noensinne bli en sånn av meg?
De er jo vakre…

Engmarihand og Skogmarihand
Men kanskje er det heller Flekkmarihand
En krysning kan det også være
Ja, her er jammen nok å lære
Smalmarihand og Fløyelsmarihand
Men her er ikke vakre Stormarihand
Den står i fare for å forsvinne
Er kanskje snart kun et minne

Ja, nå er jeg her på myra for cirka åttende gang
Og orkidiotien som beskrevet er i denne sang
Har ikke brutt ut og forårsaket ville jubelsprang
Men når jeg går i skogen og får se en blomst på stang
Undrer jeg ofte:
Kan det kanskje være…

Engmarihand og Skogmarihand
Men kanskje er det heller Flekkmarihand
En krysning kan det også være
Ja, her er jammen nok å lære
Smalmarihand og Fløyelsmarihand
Men her er ikke vakre Stormarihand
Den kan bli borte, ja det haster
Det er godt vi har entusiaster!

PRIMUS MOTOR. Tor Øystein Olsen hadde forsamlingen i sin hule
hånd.




