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Av Steinar Forsaa

Du står nå ved kalkgrotta Åmen. Det er naturen 
selv som har gravd ut denne hula - og det tok lang 
tid. Slike naturlige «byggverk» har menneskene 
til alle tider sett seg nytte i - også her.

Åmen har opp gjennom tidene gitt ly for mennesker 
under skiftende forhold. Kanskje mest for farende folk 
som overnattingssted på reise eller som ly for vær 
og vind. Andre igjen har brukt Åmen i forbindelse 
med fiske i området når det ville være for mye strabas 
å dra hjem mellom hvert sjøvær.

Dog kommer vi ikke utenom at «de mest kjente» 
beboerne i Åmen var Anna Rogløy og Ivar Knutson. 
Når de bodde her, vet vi ikke med sikkerhet, men 
kanskje en gang på 1600-tallet.

Ivar var en villstyring fra Tennevika, mens Anna var 
datter av bonden på Rogla. Ivar hadde røvet Anna med 
seg etter at han hadde drept forloveden hennes. De 
hadde først slått seg ned i Hallevika, men her ble de 
oppdaget av to finnegutter som så at det bodde folk der. 

De rodde til lands, men Ivar kom løpende mot dem, 
og guttene forstod at de måtte komme seg vekk. 
Uheldigvis for den ene gutten løsnet komogbåndet 
på ene foten hans. Han snublet og falt. Ivar nådde han 
igjen og slo han i hjel. Den andre gutten klarte å 
komme seg unna og fikk varslet folk om hva som 
hadde hendt. Det ble utrustet en aksjon for å forsøke 
å fange drapsmannen, men i Hallevika var det ingen 
å finne. Det hele måtte avblåses.

Ivar og Anna rømte til Åmen og tok tilflukt her. Hvor 
lenge de ble boende i Åmen vet vi ikke noe om, men 
ei tid var det nok.

I den tida Ivar og Anna bodde i Hallevika og Åmen, 
hendte det at folk som var roen i godt vær kom bort 
på havet uten at det ble funnet spor av dem. Det 
skjedde også at dyr forsvant på beite, og at dyr 
plutselig ble borte fra fjøsgammer i området på begge 
sider av fjorden i nærheten av Åmen.

En dag kom Ivar hjem med en mann som han mente 
skulle passe på Anna når han selv var ute på røver-
tokter. Anna forsøkte å få mannen til å se hvor Ivar 
gjemte årene til båten, slik at hun kunne stikke av 
hvis høvet bydde seg, men det ville ikke mannen 
være med på. Han var redd for Ivar. Det ble etter hvert 
en konflikt mellom Anna og mannen omkring dette 
med muligheten for å rømme.

Det kom til et basketak mellom de to, noe som endte 
med at Anna stakk en kniv i mannen. Han forblødde 
og døde av skaden. Anna anbragte liket under noen 
store steiner. Til Ivar sa hun at hun hadde drept 
mannen i et basketak fordi han gjorde tilnærmelser 
til henne. Ivar lo av henne og sa at nå var de like gode 
mordere begge to. Dog følte ikke Ivar seg trygg for 
at ikke Anna kunne finne på å rømme.

En dag kom han med en finnegutt som skulle være 
Annas oppasser.  Denne gutten klarte Anna å overtale 
til å stikke av og varsle folk.  Øvrigheta kom med 
manngard til Åmen, og Ivar og Anna ble tatt - dog etter
 at Ivar hadde satt seg til motverge ei god stund.

Det ble sak på tinget og Anna tilstod sin brøde om 
drap på «oppasseren» og fikk sine synders forlatelse, 
men Ivar tilstod intet.   
   
Han spyttet etter Anna for hennes ettergivenhet. 
Dommen lød på halshugging for både Anna og Ivar. 
De ble begge halshugget på Gressholman. Det sies at 
da Ivars hode trillet ned fra blokken, beit tennene seg 
fast i gresset. Ivar var stri selv i døden.

Åmen


