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Morabjeller
Utdrag fra Reidar Vendkverns bok ”Arbeidshester”, 
utgitt på Hamar 1970

”Om det var 16 beiter som dro ut fra 
Sælid, kunne vi også se kolonner av 
lasskjørere fra flere gårder slå følge når 
været var godt og veien fin under 
transport av ved eller slip ned på isen 
ved Akersvika.  Opptil 25 hestelass 
eller mer var intet uvanlig syn, og hver 
enkelt hest var utstyrt med bjeller av 
forskjellig størrelse med sitt særegne 
tonespill. Det var som å høre et helt 
orkester etter veien når doningene 
kom kjørende.

Det var helst Morabjeller som var i 
bruk og de gantes i størrelser fra 1 null 
til 7 null. Blant kjørerne hersket det en 
skarp konkurranse om å ha den største 
og likeste bjella, og det var gårdsarbei-
derne som selv kjøpte de for egne 
penger. Nr. 7 var den største bjella som 
fantes på markedet og både den og 
nr.6 måtte få si nplass på draget, da 
det ville grense til dyreplageri å hekte 
den i brystreima. Av og til muntret 
kjørekarene seg med å gjøre et spik og 
klinte konsistensfett i bjella så klangen 
ble borte.

Diameteren på nr.7 er 17,5 cm og 
bjella er tung. Den veier 1,8 kilo. Jeg er 
eier av en nr.7 og den ser ut som en 
skipsklokke og har sendt sine toner i 
Femundsmarka tidligere.

Vi hadde ingen vanskeligheter med 
å kjenne menneskene igjen på bjel-
lene, på dombjellene eller på hestene, 
selv om kjørekarene hadde tullet seg 
inn i ulveskinnspels eller ulster og had-
de skjerf foran nesa i vinterkulda, ville 
bjelleklangen eller hesten alltid gi be-
skjed om hvem vi møtte. De største 
Morabjellene kunne vi høre på ca. 2 
kilometers avstand når værtrekket var 
gunstig. Det var helst ungguttene som 
syntes det var stas å utstyre draget 
med dette slagverket og dermed få 
rosende omtale.

Vel vi kunne ta feil, men det var ikke 
bare klangen som var avgjørende, 
men også hastigheten  dangelen be-
veget seg med under ulik fart, som ga 
beskjed om hvem vi møtte på veien. 
Når Anders Skjesetengen kom kjø-
rende var farten så bedrøvelig at hes-
ten hans så ut til å sovne underveis og 
klangen fra bjella bare lød en gang i 
blant.”

Julebjella fra Mora
En spesiell bjelle med julevers har i mange år blitt støpt i Mora.
Teksten er som følger:

När under julen de klinga
Klockornas manande ljud
O må mitt hjärta de bringa
Frälsningens budskap från Gud

FRIDFULL JUL


