


Igla starter 1192 m.o.h
og ender 238 m.o.h.

Det betyr 954 høydemeter.
Lengde: 33047 meter = 33 km.
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Fagerlibygda

1218

Kilden

Ætter Igeltjønna

Fremmer 
Igeltjønna

Småtjønnen

Nordbygdhåmmåren



Varden på Igelfjellet, 1218 m.o.h
Granasjøen på Nerskogen i bakgrunnen



Hu hei, kor er det vel friskt og lett

Hu hei, kor er det vel friskt og lett
oppå fjellet, oppå fjellet!

Her leikar vinden i kåte sprett
oppå fjellet, oppå fjellet!

Og foten dansar, og auga ler,
og hjartekveikjande hugnad fær

oppå fjellet, oppå fjellet!

Kom opp, kom opp frå den tronge dal
oppå fjellet, oppå fjellet!

Her blæs ein blåster så frisk og sval
oppå fjellet, oppå fjellet!

Og li-i skin utav blomar full,
og soli drys alt sitt fagre gull

oppå fjellet, oppå fjellet!



I dalen starvar du tung og heit,
kom på fjellet, kom på fjellet!

Kor fint her er, ikkje nokon veit,
her på fjellet, her på fjellet!

Ditt augå flyg over nut og tind,
det er som flyg det i himlen inn,

oppå fjellet, oppå fjellet!

Og når no soli til kvile gjeng
attom fjellet, attom fjellet,

då reier skuggane opp si seng
attmed fjellet, attmed fjellet.

Då gidrar alt i ein stråle-straum,
og hjarta sveiper seg inn i draum

oppå fjellet, oppå fjellet.



Iglas kilde ca 250 meter sørøst for varden 
Her starter Igla sitt løp nedover fjellet til den møter Stavilla og blir til 

Sokna



Påfyll av klart kildevann



Her starter Igla sin vandring ned til Stavilla



Det er så vidt det renner fra starten av



Her går det unna bakk!

Den fremste tjønna er merket 1103 m.o.h. på kartet



Her er vi ved tjønna 1103



Nesten som Brudesløret



Her kommer Igla over fjellkanten ned fra 1103



Her renner den ned gjennom Fagerlibygda
Granasjøen og Trollheimsfjell i bakgrunnen



Motsatt retning av forrige bilde





Gamle hustufter i Fagerlibygda



Ligger øverst i Fagerlibygda – like ved stien.
Samisk undersøkelse i 2015 antyder at det er 

gammel boplass for gjetere.



Fagerlibygda



Snøsøte



Her kommer bekken fra Småtjønnen inn i Igla
Resfjellet i bakgrunnen



Litt nedenfor svingen i forrige bilde



Der oppe satt jeg på forrige bilde



Kvile rett ovenfor Igeltjønna
Igla renner rolig framover myrene. Hovdfjellet og Ramsfjell i bakgrunnen.



Ætter Igeltjønna sett fra nord
Grajeldfjellet til høyre



Her ser vi fremmer Igeltjønna fra samme sted



Ætter Igeltjønna sett fra sør
Nordbygdhåmmårn i bakgrunnen



Her renner Igla ut fra Igeltjønna
Koselige fiskevak i bakgrunnen



Trivelige Trøndelag

Det hi sæ no helst som så
at ein lengte te det sted

ein vaks opp da´n var liten,
- ein minn´s alt som følle med det.

Og skoill du nå vårrå født
her ein plass i Trøndelag,

:/: da veit du at din skjebne var i godlag denne dag. :/:

Vi kjenne det barske hav
der det bryt på i fra vest,

og der det bli te´alvor
helst når stormen herje som verst.

Men tross slekt et alvorsdrag
kan vel knapt no vakrar gi´s

:/: enn kysten her en stille dag og da i solgangsbris:/:



Te fjells vil vi gjerne dra
for der føle vi oss fri.

Når vi med feskestanga
følge opp ein eldgammel sti.

Ein slik go´og vektig arv
ber du oss ivareta,

:/: du trivelige Trøndelag, og svaret må bli ja:/:

Det e me ei sekker hain
din natur e skapt her nord,
for mellom fjell og havet

dørke vi di fruktbare jord.
Men ska det få vårrå slik,
må vi vern om det i dag,

:/: så slekta etter oss kan trives her i Trøndelag.:/:



Ingen tvil om hvor vi er her



Igeltjønna

Småtjønnen

Storfossen

Herremsvadet

Langvatnet

Hurundsjøen

Meslosetrin

Hestdalsfjellet

Jønnsjøbekken

TjønnfossenBaklibekken



Da fortsetter Igla sin ferd fra Igeltjønna



Stille og rolig nedover



Storfossen



Litt nærmere Storfossen



Herremsvadet

Hestdalsfjellet i bakgrunnen. Her gikk buskapen over og fortsatte på 
sørsida av Hestdalsfjellet fram til Herremsetra i Igelbogen.



Meslosetrin



Meslosetrin

2 bruk setrer her i dag, Søstuggu og Nysæter



Straks nedafor Meslosetra

Her kommer Baklibekken inn i Igla



Gammel kjempe har tatt telling



Like grå begge to



Tjønnfossen



Brå sving i Igla

Her kommer bekken fra Jønnsjøen inn i Igla. Her har Rennebu I.L. 
trimpost.



Trimposten ved Igla på ski og til fots



Jeg snører min sekk

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski,
nå lyser det så fagert i heien.

Fra ovnskroken vekk, så glad og så fri
mot store, hvite skogen tar jeg veien.

I fykende fei jeg baner meg en vei
blant vinterkledde stubber og steiner.

Den susende vind meg stryker om kinn,
og snøen drysser ned fra lave greiner.

De vinger på fot gir liv og lyst og mot!
Nå stevner jeg mot høyeste tinden!

Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått,
det stryker og det fyker vekk med vinden.

Og når jeg ser opp, og skuer jeg fra topp
den lyse dal med skoglier blandet,

da banker mitt bryst, jeg jubler med lyst:
Jeg elsker, å jeg elsker dette landet!



Kaldalskneppen i bakgrunnen



Greit å se hvem som har vært her



Samme sted sommers tid
Bildet til høyre er tatt oppover elva, mens det til venstre er nedover elva,



Stille flyter elva

Det kan være idyllisk langs Igla



Det blomstrer langs elva

Myrull Olavsstake



Fuglene får også plass ved Igla



Ljøsåa

Ørøvassbekken

Ørøvatnet

Hostvatnet

Orvatnet

Orvassbekken

Rønningsetra

Ilbru Halland Camping

Hovsetra

Holsetra

Herremsetra

Storvollan

Krovollsetra



Denne fossen er like overfor Ørøvassbekken



Ørøvassbekken

Kommer fra Ørøvatnet ved Aunerauda



Her kommer Ljøsåa inn i Igla



Mer fra krysset med Ljøsåa



Dette er like ovenfor Hovsetra



Hovsetra



Hovsetra



Brua over Igla ved Holsetra



Holsetra

Dagens eier er Ola Gynnild på Nordstuggu Hol



Fjøset på Holsetra



Holsetra

Gammelbua



Holsetra

Slik er det ofte utafor «fjøsluka»



Holsætra

Denne Holsætra i Igelbogen tilhører Søstuggu Hol



Holsetra



Igla i vinterskrud – februar 2016 ned for Holsetra



Krovollsetra

Setra tilhører gårdsnr. 12, bnr. 2 i Rennebu. 



Initialer innrisset på løeveggen på Krovollsetra



Gammelbua på Herremsetra



Ikke enkelt å ta seg fram langs Igla ved Krovollsetra



Rønningsetra

Dette er rester av seterbua



Ny leieboer i seterbua



Seterfjøset lå helt nede ved elva



Rønningsetra

Restene av seterfjøset 



Rast i elva ved Rønningssetra

Var nok større vassføring i elva da denne stokken kom drivende



Planter i elvefaret ved Rønningsetra

Gulsildre Rødsildre



Akkurat her tar elva en krapp sving sørover



Husmannsplass ved Rønningssetra

Denne husmannsplassen fikk Jon Olsen Bergsrønning utvist i januar 
1844. Dette er dørhella til stua han tømra opp.



Rester av fjøsmuren og steinutgarden



Husmannsplassen ved Rønningssetra

Litt av steinmuren rundt husmannsplassen Brattåsen



Her kommer bekken fra Orvatnet inn i Igla



Igla nedenfor Øver Illøkkja



Igla kommer ned forbi Illøkkja

Dette er straks ovenfor der dammen til smelthytta lå i 1660-åra.



Her lå dammen for smelthytta ved Ilbrua

Ser vi rester av dammen under vann midt i bildet?



Her forsvinner Igla under E6 ved Ilbrua



Ilbrua i gamle dager (ca. 1900)

I forgrunnen ser vi skolehuset. Så Ilvang og bak den Ilbrua. Oppe i lia ser 
vi Buan-gårdene. I forgrunnen Holtveien med bru over Igla.



Igla møter Bjørbekken

Bjørbekken kommer fra Buvatnet. Vi ser Ilbrua i bakgrunnen. Her gjør Igla 
en skarp sving nordover.



Halland Camping

Sett fra Holtveien



Rønningen

Halland

Garlia

Løkli



Halland

Oppå Halland Nedpå Halland



9. Juli 1951 krasjlandet dette flyet ved Halland

Flyet var stjålet på Lade flyplass i Trondheim og ble ført av en 16 år 
gammel gutt.



Blådansen

I det fjerne, som et minne,
blåner natta i mitt sinn.

Det var godt du, at vi møttes
som to lengsler små i vårlig spinn.

Hør, som livselva går
og strømmer  fra deg ut i rommet.

Det er Blådansen vår.

Gi meg handa, slik du gjorde
første gongen yr og øm.

Tanka mine svever om deg
som en synnavind omkring en drøm.

Hør, som livselva går
og strømmer fra deg ut i rommet.

Det er Blådansen vår.



Ta imot et flyktig hjarte
i ei ærlig stemningsstund.

Du kan få det, ha det nær deg,
ha det hos deg når du fell i blund.

Hør, som livselva går
og strømmer fra deg ut i rommet.

Det er Blådansen vår.

Åffer luter du med nakken,
du som ennå er så ong?

Denne skjøre vemodsnatta
får vi leve blott en enda gong.

Hør, som livselva går
og strømmer fra deg ut i rommet.

Det er Blådansen vår.

En ska sitta att i undring,
kanskje du og kanskje je.
En ska lytte etter fottrinn

mens det suser ødt i tun og tre.
Hør, som livselva går

og strømmer fra deg ut i rommet.
Det er Blådansen vår.



Rønningen

Den nordligste gården på Nordskogen i Rennebu kommune. 



Rønningsåsen med bua til Anders Hage ca. 1915

Se hvor åpent og fint det er rundt Igla. Oppe på Rønningsåsen lå også 
husmannsplassen til Jon Olsen Rønningsås.



Skarp sving i Igla ved kommunegrensa til Rennebu

Plassen kalles Åsahølen og skal være den djupeste kulpen i Igla



Rønningsåsen ovenfor dagens E6



Slik så det ut ved Garli stasjon og bua til Anders og Marta Hage rundt 
1920.



Garli stasjon 1974



Garli stasjon 398 m.o.h.



Garlimoen

Husmannsplass under Garli. Rydda ca. 1719.



Russisk fangeleir

Den russiske fangeleiren lå på sørsida av dagens E6.



Fossen ved Garli stasjon



Garli-brua og fossen



Garåa

Ved Garli kommer Garåa inn i Igla. Den kommer fra Langvatnet.

Til høyre i billedkanten lå Garligrøbba.



Garligrøbba



Garli

Her var det skysstasjon i gamle dager.



Tømmerøya

Forbygning mot jernbanen Ballblom



Nyheims-løa på Tømmerøya



Rasteplassen ved Garli



Skogheim Forsamlingshus



Basarvisa
Hanne og jeg også Ola og Kjell

vi hørte på ønskekonserten en kveld.
«Dere», sa Hanne, «vi lager basar,

nå tømmer vi grisen og ser hva vi har.
Å, så gøy det skal bli den dagen da vi

kan åpne basaren i Brugata ni.»

Og alle i går´n kom med gaver i fleng.
Fru Li sydde dokke og Kjell snekra seng,
og tanta til Hanne sydde dokkemadrass, 

og mor ga oss to liter rips i et glass.
Og gamle skomaker Strand som aldri går ut om da´n,
tenk han kom nedi porten med no´n egg i et spann.

Så satt vi i porten til Brugata ni,
for der går det alltid så mange forbi, 

og alle tok lodder og alle var bli´, 
ett lodd og to lodd og helt opp til ti.

Ja, det hendte så menn, når de fikk en krone igjen,
at de smilte og sa:»Nei, vi kan få lodder for den.»



Og dokka ble vunnet av søstra til Sven,
og det passet bra, for hun ønsket seg den,

men katta til Monsen vant to liter rips
og mormor på Tøyen vant et mørkegrønt slips.

Og baby´n til Li som bor i Brugata ti,
han vant åtte sigarer i et papp-etui.

Ja, slik gikk det for seg på våres basar,
og nå har vi sendt inn de penga vi har,

til postgiro 18 vi penga vil gi,
med hilsen fra fire i Brugata ni.
Og nå kan vi gå, og småhåpe på

at det kanskje til manda´n blir ei plate å få.



Der sto Skogheim



Skogheim på Sverresborg



Bjørnli sag (Råsaga)

Fra venstre Ola O. Bjørnli, Edvard Vollum, Olaf Skogseth, Ola J. Århaug, 
Ottar Bjørnli, Ola J. Bjørnli, Ola J. Haugen, Arne Røstvoll, Jens J. Haugen, 
Even Knutsen og Mikal Evensen Dragseth



Brækstu, Løkli, Skulstu, Trøa, Grøbbstu og Løklibrua



Løkli, Skulstu og Trøa

Bruhagen og Råa i bakgrunnen



Løkli sett fra rødlåven



Løkli skole

1893 - 1965



Da klokka klang

Da klokka klang, så fort vi sprang,
og ingen sto igjen og hang.

Men glad og lett og rank og rett
vi var på plass med ett.

Vi sto som perler på en snor,
og ingen av oss sa et ord.
Og ingen lo, men stille sto

vi sammen, to og to.



Trøa



Krokbekken ved Løklibrua

Flott muring under jernbanen



Løklibrua

Denne brua sto ferdig i august 1963.



Igla ved Løklia mars 2016

Sett fra Løklibrua sørover mot Fagerlia Og nordover mot Kviltbakken



Isgang ved Løklia

Denne omtalen sto i avisa Sambygdingen 4. mai 1987. I bakgrunnen 
Midtøya og Brækstugjerdet.



Stor vassføring august 2016



Midtøya mellom Løklia og Kviltbakken



Kviltbakken

Gullvåg Camping

Bjørset

Øian

Stavilla

Gullvåg

Åkerlia



Kviltbakken



Øian



Gullvåg Camping



Sandstad/Gullvåg

Gullvåg Camping sett fra østsida. 

Gårdene Gullvåg og Åkerlia i bakgrunnen.



Liaøya ved Bjørset



Bjørset - Saugen

Husmannsplass under Nedgarden Fossum



Igla bru ved Bjørset.

Dette er eneste sted at jernbanen krysser Igla.



Jernbaneslusk

Ein gang va æ jernbaneslusk, det e´lenge sia no.
Æ va´me´ å la banen ifra Steinkjer og te Mo.

Vi hadd´itj nån maskina da, vi arbeidd mest for hainn.
Vi sto i lag, sang og slo, ein femti, seksti mainn.

REF :
Vi sang hei lo, hei lo lo.

Slægga slo og slo.
Deinn gang va æ jernbaneslusk,

det e´lenge sia  no. 

Betalinga hu va´itj stor, men vi tjent mer enn mang.
Og det fór mange kremmera på anleggan å slang.

Vi kjøpte et silkeskjerf, et smykke eller nå,
som vi gjømt og drømt at ein eller ainna hjertevenn sku få.

REF.  



Om kveldan var det pokerlag, og silkeskjerfan fór,
men morran etter bynt vi på, vi sang og slo og svor.

For den som tap i pæng, hain vinn i elskov bli det sagt.
Det ligg et lite håp i kvar ei sville som e´lagt.

REF:
Vi sang hei lo, hei lo lo, 

slægga slo og slo.
Den gang va æ jernbaneslusk,

det e´lenge sia no.
Vi sang hei lo, hei lo lo,

slægga slo og slo.
Den gang va æ jernbaneslusk, 

det e´lenge sia no.



Igla sett fra den gamle Bjørset-brua

Denne ble bygd i 1940 etter at daværende bru ble sprengt.



Her ser vi at brua ble bygd av Carl Pihl og at den 
sto ferdig 09. 10. 1940



Bjørsetbrua

Bjørsetbrua ble sprengt av motstandsfolk 25. april 1940. Natt til 26. april 
ble de beordret til Nåverdalen og møtte okkupasjonsmakten i kamp ved 
Nåverdalsbrua.  



Bjørsetbrua



Bjørsetfossen sett fra jernbanesporet



Bjørsetfossen på nært hold



Heftnåa kommer inn i Igla



Ny bekk under jernbanen

Også her er det murt opp under jernbanen selv om dette er helt i 
dalbunnen.



Løfossen

Legg merke til tauet som henger over fossen!



Restene av løa opp for fossen



Kvennhuset til Bjørgen ca. 1880.
Bjørgen hadde kvern i Igla og en kan enda se tuftene etter vegen som gikk fra 
gården og ned til kvennhuset. Usikkert når den ble bygd, men den er omtalt alt 
i 1723 og da som «udbrudt og ubrukbar». Senere bygd opp igjen.
Bildet finnes i bildesamlingen til Sverresborg museum.



Den gamle Fossumsbrua



Fossum mølle og elektrisitetsverk



Fossum mølle sett fra Fossums-brua



Igla og Stavilla møtes og danner Sokna.

Reisen fra Igelfjellets topp er slutt.

Nå gjenstår etappen til Gaulosen for å møte havet.

Stavilla

Igla

Sokna



Og slik ser det ut i dag med bygging av ny E6



Sang til Igla

Melodi: Niudelven stille

Høgt opp på fjellet ved Ilfjellets topp

ligger en kilde så klar.

Herfra du sildrer og renner så smått,

når du mot Stavilla drar.

Igla, du trauste og trofaste elv

der vi langs bredden vanket.

Snakket litt om deg, men mest med oss selv,

alt mens vi bilder sanket.

I Igeltjønna du roer deg ned.

Her er det vakkert, er enig i det.

Storfisken vaker, men hva hjelper det?

Du har ditt mål forankret.



Ned gjennom Storfossen bruser du flott,

der er du noe til kar!

Ved Herremsvaet du svinger så brått

og i mot øst du da drar.

Bortover myrer du finner din vei

fram imot Igelbogen.

Og gjennom fosser og stryk går din lei

innunder bjørkeskogen.

Ved Rønningsetra en husmann fikk jord,

fem barn på lasset, og nøden var stor.

Så etter ti år de slettet sitt spor;

ei mere bruk for plogen.



Nede ved Ilbrua smelthytta lå,

dammen så vidt vi kan se.

Der var det arbeid for folket å få, 

men det er leng’ sia det.

Kvikne sa nei til å hogge mer ved,

den sku’ de ha aleine.

Circumferensen bestemte nok det,

uansett ka en meine.

Ved Halland Camping kjem Bjørbekken inn,

Igla ho svinge, og nordover rinn.

No e a fyldig, ja nesten litt stinn, 

godt gjømt av bjørkegreine.



Nordover Skogen du arbeid har gitt,

både i kvennhus og sag.

Og forbi Skogheim du flira vel litt

over de lystige lag.

Ved Løkli skole du mangen en gang

gleda deg over ungan.

Der var det latter og glede og sang,

særlig i friminuttan.

I Brækstubakkan de hoppa og lo,

også på elva når isen var god.

Skolen er borte, så nå er det ro;

men som vi savne minnan!



Framme ved Bjørset er reisen snart slutt,

bare en bakke igjen.

Ned Vindalslien du bruser litt mutt

helt ned til Vagnildveien.

Ved Fossums-brua et lysverk kom opp

for å få glød i lampa.

I stampehuset det gikk uten stopp,

der ble det vadmel stampa.

Den gamle mølla står der like hel.

Her har du bidratt til mang en sekk mel.

Igla og Stavilla smelter sin sjel

sammen og blir til Sokna.


