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– Vi går bare rett opp for 
hytta, og da er molta 
sikret til jul, forteller Bente 
Reklev og Even Øverbø. 
De er bare en drikkeflaske 
unna molta der de ferierer 
i sitt hytteparadis Troll-
haugen i Rørdalen. 

Vanligvis er de fleste vant med å 
ta med både vått, og tørt, samt 
sitteunderlag og er vel beredt til 
en lengre tur når de skal sikre 
seg molta til jul. Det trenger de 
ikke i Rørdalen i Rindal.  Like 
ved familiehytta har det vært 
plukket i generasjoner. 

Vokst opp med molte 
– Jeg var vant til å være med å se 

etter molte fra jeg var 5-6 år, og 
plukket selv siden heg var 15 år, 
forteller Bente Reklev som har 
vokst opp i Trondheim, men har 
vært i Rindal alle ferier fra hun 
var liten.  

– Når vi var små var far ute 
noen morgentimer og hadde 
allerede sikret seg molter når vi 
sto opp morgenen, minnes hun.  

Søsteren Liv Reklev Bolme er 
på besøk og minnes også mange 
molteturer når de var barn. Og 
det skjedde ikke bare rundt 
hytta. 

– Ja, foreldrene våre var en 
ivrige plukkere, så interessen har 
visst kommet med morsmelka. 
Men en gang ble det bomtur. Da 
hadde vi kjørt helt opp til Tydal 
for å finne molte, og skuffelsen 
var stor da den flotte og gule 
bæra på den store moltemyra var 
fryst, forteller Liv Reklev Bolme. 

Populær molte
Vi beveger oss inn i skogkanten, 
terrenget blir mer åpent og 
myrområdene åpenbarer seg. Nå 
er det riktignok bare en rekog-
nosering vi er på. De gjeve 
bærene er kun i blomst enda, og 
det er en og annen knepping å 
se. Altså alt for tidlig enda. 

– Se her, Bente bøyer seg ned. 
Her er noen fine kneppinger. 
Men det har nok vært alt for 

kaldt og vått enda, til at det blir 
noe på en stund. Vi vil tro det må 
bli ut i august, før vi finner noe 
enda. De er altså alt for tidlig ute 
med hytteferien i år. Men er det 
ett år de ikke finner multe, så har 
de også årgangsmulte i fryseren. 

Bente Reklev er meierisjef ved 
Tine Meieriet Ørsta. Der nyter 
de godt av multa til julekaffen 
hvert år. 

– Jeg har servert multekrem til 
kaffen der de siste 15 årene, så 
multe fra Rindal er svært 
populært. 

Nok til alle i år også
Disse gjeve bærene har i 
generasjoner vært veldig 
ettertraktet, spesielt til desserten 
på julekvelden. – Bærplukkere 
er nok snart en utdøende rase. 
De unge får ikke tak i bæra med 
Pc, humrer Even. – Så er det nok 
også slik at det er mye god bær å 
få kjøpt nå i butikken også, sier 
Liv.

 Alle er de trygt enige om at 
det blir nok molte til alle, også i 
år. 

–Det er molte til alle, så det er 
nok å ta av, folk behøver ikke 
slåss om molta, understreker 
Bente Reklev. 

 Even Øverbø råder folk til å 
ikke bare sjekke myra, men også 
i terrenget rundt myra.  – Det er 

ofte i kjerret du finner de største 
og fin

este moltene, og så kan en gå 
på en helt urørt flekk og finne 
masse molte, sier han.   

Godt opplært 
Det er ikke alltid at Even Øverbø 
har kunnet gi råd om multesan-
king. Han har vokst opp på 
flatbygda Brøttum i Ringsaker 
og var mest vant til å sanke 
bringebær, sopp, og tyttebær.  

– Det var en moltemyr og der 
var du vant til å gå sju, åtte 
ganger for å få noen kilo, 
forteller Øverbø. Opplæring 
måtte likevel til. 

De delte spann i starten, 
minnes Bente Reklev.  – Da lurte 
mamma på hva som egentlig var 
i spannet. Even var vant til å 
plukke alt som var 

modent. Du skjønner vi 
plukker ikke tosteins multe her, 
sier Bente med et lurt smil om 
munnen. Hvor mange kilo vi 
finner? 

– Vi finner alltids noe!  
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Tidlig enda:  Noen knepping er å se. Men mest blomster enda, konstanterer  søstrene fra venstre Bente Reklev og Liv Reklev Bolme. 

Knepping:  Bare 
knepping enda, men den 

forunderlige molta er 
som mange vet, ekstremt 

rik på C-vitaminer. 

Har blitt ekspert: Gjennom mange år i en «moltefamilie» har Even 
Øverbø blitt ekspert på hvor molta er best å finne. Søk gjerne utenfor 
myra, peker han.


