
FYLKESMANNEN I
NORD-TRØNDELAG

SVARTDALEN

Orsandvald, eller Svartdalen på folkemunne, var en 
plass under Orsand og ble rydda og bebygd midt på 
1850-tallet av Hans Arntsen Dragsve.

Navnet skulle kanskje tilsi at her var det mørkt og 
utrivelig å bo. Ingen veg, kun en smal sti, og tett skog 
helt inn til plassen på tre kanter. Men mot sjøen var det 
nok lyst og lett. Det lille av jord som ble brukt, lå godt i 
le for vær og vind og ga mat.
I 1875 hadde plassen 3 sauer og 6 geiter. Såmengden 
var ¼ tønne bygg (ca. 35 liter) og 2 ½ tønne poteter (ca. 
350 liter).

Ellers var det selvfølgelig sjøen som var matfatet. Og 
matfatet i Svartdalen skulle mette mange – ikke mindre 
enn 16 barn fødte mor Regine og far Haldor Aursand 
her i tidsrommet 1885-1909:
1.  Karl Martin – 1885-1906
2.  Gusta Margrete -1886-1955
3.  Hanna – 1888-1917
4.  Marius – 1889 – 1918
5.  Mette – 1892 – 1969
6.  Hilmar – 1893-1894 – døde to måneder gammel
7.  Helge – 1894-1896
8.  Helga – 1898-1938
9.  Reidar – 1898 – døde tre uker gammel
10. Reidar – 1899 – 1966
11. Hans Oskar – 1901 – 1984
12. Anna – 1904 – 2000
13. Karl Martin – 1905- 1906
14. Klara – 1906 – 1980
15. Karl – 1908 – døde tre uker gammel
16. Karl – 1909 - 1993
 
Marius utvandra til USA i 1911, og hadde sitt virke som 
fisker i Seattle-området på vestkysten. I 1917 ble han 
innkalt til militærtjeneste, senere sendt til Frankrike 
hvor han falt 1.april 1918.
Så vidt en vet er han den eneste frosting som falt som 
amerikansk soldat i den første verdenskrig.
Marius sin død utløste en forsikringsutbetaling fra USA. 
Denne satte foreldra i stand til å kjøpe jord fra Risan i 
1922 og bygge hus her. Eiendommen fikk navnet Minde, 
og var atskillig mer sentralt beliggende enn Svartdalen.  
Mastu ble tatt med fra Svartdalen da de flyttet og reist 
på nytt. Resten av husa ble stående til forfalls.

Mange turgåere tar gjerne en rast her ved Svartdalen.

F.v. Reidar Aursand, Haldor med Anna Auren i fanget, Helga Aursand Svendsen, Regine med Klara Måsø i fanget, Hans Aursand. 
Bildet er tatt i 1908.

DER SJØEN GA LIV

Skisser av husene i Svartdalen, laget av Kristin Haugen til et slektstreff.Marius Aursand utvandret til USA i 1911.

Tuftene som er igjen av husene i Svartdalen.


