Jan Ove Bakken

Lys på sparken

Det var en gang, slik begynner alle eventyr. Det er faktisk over 50 år siden dette
ble brukt: bokslys montert på sparken.
Vi unga i grenda Øvre Rendal, da i
Øvre Rendal kommune, brukte riksveien til å ake på med spark og kjelke.
Da fantes det nesten ikke biler og de
som kom, hadde vi god tid til å komme
ut av veien for. De kjørte ikke så fort
den tida. Vi var vel en 12 – 15 unger
som brukte veien fra Svebakken og ned
til Engebakken som akebakke. Særlig
om kvelden når det var mørkt var det
spennende å være ute. Det fantes ikke
lommelykt som vi unga kunne bruke å
lyse med. I måneskinn var det flott å ake
på veien, og den ble ikke brøytet så mye
som nå og trafikken slet ikke av snøen.
Det var rett og slett meget godt sparkføre hele vinteren.
Øynene var jo gode og når en vente
seg til mørket klarte en å se noe. Men
hva skulle vi bruke til lys, når det ikke
var måneskinn? Det var da bokslyset ble
”oppfunnet” uvisst av hvem, men vi
laget oss bokslys og monterte på sparkene og hadde et flott kjørelys i de
mørke vinterkvelden.

For å lage dette måtte vi ha: en stor tom og vasket
fiskebollboks, et stearinlys, som passet inn i boksen, en tynn metalltråd, hyssing eller annet tynt
tau. Verktøy: hammer, syl/spiker og fyrstikker.

Lyset ble kappet så det passet stående inne i bunnen av boksen. Det ble lagt utenpå bak på boksen
og hull på hver side av lyset ble banket i boksen
med sylen/spikeren.
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Lyset satt inn i boksen og den tynne metalltråden ble tredd igjennom hullene
og vridd fast rundt lyset.

Deretter ble boksen satt fast fremst på sparksete
med hyssing el annet tynt tau.

Lyset ble tent.

Lyset blåste ikke ut, for boksen fungerte
som en lur hvor luften stor stille. Det
var rett og slett genialt og vi hadde mye
moro.

Om forfatteren

Hurra vi hadde lys til å ake i mørke vinterkvelder, uten gatelys og mye biltrafikk!
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Jan Ove Bakken, født 1949, bor i Øvre
Rendalen. Kirketjener, vaktmester, med
mer. Har vært guide elleve somrer ved
Rendalen bygdemuseum, samt vert og
guide på busser ved Savalen Fjellhotell.
Aktiv hobbyfotograf.
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