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Glømmesetra og den sagnomsuste
Klukkstein i Øyerfjellet
Å kjøre til Glømmesetra og ta beina
fatt fra den nydelige setervollen og
innover til Klukkstein er en fin tur for
store og små. Klukkstein er langt fra
noen vanlig stein. I følge sagnet kan
et ansikt og muligens en kirkeklokke
vise seg, så vær beredt!
Av Åse Kari Gravråk
Her finner du Klukkstein
Følg kjerrevegen som svinger inn rett etter
Glømmesetra. I svingen er det skiltet med
”Topptur” på et laminert A4-ark som er
festet på en liten staur. Det hadde vært
enklere å finne frem hvis det hadde vært
skiltet til Klukkstein, men Øyer Fjellstyre
har kun skiltet med ”Topptur” fordi turen
inngår blant de utvalgte turmålene i 2021.
Kjerrevegen går over til sti etter ca. 100
meter, til venstre for en idyllisk seter. Ta deg
tid til å nyte panoramautsikten før du går
innover i eventyrskogen. Etter ca. en kilometer på fin sti ser du Klukkstein til høyre,
en turkasse er satt opp inntil steinen.
Sant eller oppspinn?
Sagn verserer ofte i flere varianter, det
samme gjelder sagnet om Klukkstein. Man
kan jo undres om det er sant eller oppspinn, eller kanskje noe midt i mellom.
Men uansett er det moro å ta en tur bortom
denne sagnomsuste steinen. Fint å raste er
det også, og husk å se godt etter om du ser
ansiktet til jenta.
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Sagnet om Klukkstein
Det var en gang en familie i Mågålihågåa
som var på bærtur i Langleite. Ungene var
med. Utpå dagen oppdaget de at veslejenta
var borte. De lette overalt og ropte, men
jenta var ikke å finne noe sted. Mora tok
med seg de andre ungene hjem att, dyrene
måtte ha stellet sitt. Faren fortsatte å leite
og ble mer og mer urolig. Hva kunne ha
hendt jentungen? Det ble mørkt men han
kunne ikke gi opp.

veslejenta si. Men så brast vidjespenninga.
Kirkeklokka datt i bakken og barneansiktet
ble til stein.
Kilde: trettenhistorie.blogspot.com

Dagen etter var det mye folk i området.
Mange ville hjelpe til. Det ble etterhvert
snakket om at jenta kunne være bergtatt.
Andre forklaringer kunne ikke finnes og da
var det bare en ting å gjøre. De visste at ved
å ringe med kirkeklokka tre torsdagskvelder
etter hverandre skulle trollbindinga briste
og de underjordiske måtte gi slipp på jenta.
Den første torsdagen tok de kirkeklokka til
stedet der de trodde jenta var blitt bergtatt.
Ho var sist sett like ved en stor stein etter
råket mot Våsdalen. Klokka ble hengt opp
med vidjespenning, og den sterke klangen
bredte uhygge i haustkvelden.
Kirkeklokka måtte fraktes til bygds igjen.
Neste torsdag gjorde de det på samme
måten. Nå var flere samlet rundt den store
steinen. Tredje torsdagskvelden stod mange
spent da det ble ringt med klokka. Plutselig vokste et barneansikt fram i steinen, og
alle trodde at nå ville Hågåfolket få tilbake

Flott sykkelområde
Turen til Klukkstein kan fint kombineres
med sykkeltur i området med utgangspunkt
fra Glømmesetra. Åpent og fint terreng med
gamle idylliske setervoller og utsikt mot
bla. Skeikampen og Goppollen. Det er også
verdt å merke seg at tungtvanns-sabotørene
passerte Glømmesetra på fluktruta fra
Vemork til Sverige i 1943.

