Sverre Renolen

Reitan stasjon i min ba
For en som vaks opp pa Retom i 30- og
40-arene og som sea har bodd utabygds,
er det rart a besoke hemgrenda i dag.
Den er sa a si avfolka. Tomme garda og
ubebodde hus. Norstu ogJale er uten folk
og dyr, og rundt stasjonen er det stort sett
bare feriefolk no og da.
Det var en gang alt dette var anner
ledes. Da var det liv pa gardene, det var
mange unger bride her og der, og det var
Sverre Renolen
liv og rare bride sammdr og vinter. Da
var Engesskula der, da var Bua eller Alen 0vre der, og Reitan sta
sjon var der sa mye mer enn i dag. Stasjonen var samlingspunkt for
bride yngre og eldre. Vaksne motte opp ved kveldstoget. Da spurtes
det nytt, og lust og fast ble dru/ta. Dagens Arbeidets Rett og Fjell-ljom
var utlagt pa venterommet ogsa. Vi som var unge sprang og lekte oss
rundt om bridefor og etter toget. Men alle matte se hvem som reiste
og kom. Vi mindredrige sdg pd toget som noe stort og mirakulest og
litt mystisk, - et pust Ira den store verden.
Noen ganger mattes tog sorfm og nordlra til kryssing. Da kunne
det hende at det ene toget ble staende og vente ei stund, og da ble de
reisende behorig beglodd i vinduene. Heldiggriser! Tenk a kunne
reise med toget!

I helgene varIremmute storre enn ellers. Da hadde de vaksne pyntet
seg litt ogsa, og vi unge fikk vcere ute lenger, -helt til far eller mor
tok oss med heim. Da var det slutt pa smakjceresteri og intriger den
dagen.
Pasketrafikken skapte mye liv og rare. Fra byen kom flere ekstra
tog med "kuvogner" tulle av folk, skiutstyr og sekker. Det var stor
underholdning a sitte prJ pakkhusrampen og se pa mylderet av glade
skiturister som etter hvertforsvant innover mot seterdalene. Enkelte
uheldige kom tilbake pa skikjelke med brukne ben og andre skader
og ble sendt til byen pa brire.
Om sammaren var det vanlig sport a hoppe "hestehopp" Ira
perongkanten og lengst mulig bortom borteste skinne. Stasjons
mesteren jikk slutt pa sporten nar toget var i ventingen. I smal
sporets tid var denne hoppingen overkommeligfor ganske unge, men
under krigen var det blitt normal sporbredde, og da burde en vcere
over 12 ar for a hoppe. Det hendte at enkelte overvurderte seg sjul og
landet prJ skinnen, hvilket nok ikke var godt for fotstellet.
Tyske soldater utgjorde en stor del av de reisende under krigen.
De snakket uforstaelig og rokte sigaretter mens de venta prJ toget, og
enkelte unge som hadde begynt a rake, plukket stumpene etter dem
og hadde i pipa si. Det ble sport ogsa for ikkerokere a plukke
stumper til andre.
Det gikk lange godstog ogsa, og kisvogner Ira Storvollen ble henta

o

r

pa Reitan og sendt til Ilsv~·ka. Det var skuesPill for oss yngre det ogsa
nar stasjonsbetjenten pensalokomotivet inn pa sidesporet for a hente
kisvognene.
Livet rundt stasjonen var noe som opptok alle. Stasjonen var vel
for oss slik kaiene var for folk ved kysten. Det var ingen stor forskjell
pa "Dar kjem dampen" og "No kjem toget oppi Vatta-asa".
Men verda forandres, grender avfolkes og samlingssteder blir
borte. Og sjol om Reitan stasjon ikke har vcert det den var pa mang
foldige ar, er det likevel vemodig a tenke pa at togene snart ikke
stopper der lenger.

Reitan stasjon lenge!Dr Sverre var!odt. Prospektkortet er over hundre ar gammelt.

