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“Hansinehalleren” i Valen. Krysset viser hvor Hansine falt utfor. Foto: Simon Dybfest.
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ble båret ned på veien, og Ole Willassen kom til 
med hest og vogn og kjørte henne til Valen. Da 
de kom fram til Valen kom hun til bevissthet, 
men hun hadde så store skader at livet ikke 
kunne reddes. Hun hadde foruten indre skader, 
brukket en fot og en arm. Hun døde en gang ut 

på natten. Det ble et stort sjokk for de menne-
skene som var vitne til denne tragedien. Hun 
etterlot seg en datter, som da dette hendte var 
hjemme i Bø. Hansine ble begravet på 
Digermulen kirkegård.En tragisk ulykke hendte engang før 1908 i 

Valen. Hendelsen har jeg skrevet ned etter et 
lydbåndopptak som Geir Svendsen hadde i 1986 
med Julie Madsen og Kristine Dybfest.

Fjellet hvor denne tragiske ulykke fant sted, 
ligger ovenfor der Otto Willassen har bygget 
hus og litt vest for Børrelhaugen. Fjellet er ennå 
i dag på folkemunne kalt “Hansinehalleren.”

En tjenestejente fra Bø i Vesterålen som hette 
Hansine, var i arbeid hos Petra Dybfest i Valen. 
Hun var sluttet i arbeide, men var på denne 
skjebnedagen på besøk i Valen, og skulle reise 
hjem til Bø den dagen. Jakob Pettersen, som på 
den tid bodde på plassen Lillebredvollen, (eien-

dommen senere overtatt av Harald Madsen) 
hadde en sau og to lam som var gått seg fast på 
en fjellhylle. Det var ingen som turde gå opp for 
å hente sauene. Da Hansine fikk høre at ingen 
ville gå opp på fjellet for å prøve å berge sauene, 
bestemte hun seg for å gjøre et forsøk på å redde 
disse. Julie husket at det var mange personer 
som samlet seg på en haug i Valen for å se på når 
Hansine skulle gjøre bergingsforsøket. Bestefar 
til Julie, Peder Pettersen, sa seg villig til å være 
med Hansine opp på fjellet. Planen var at tauet 
de hadde med seg skulle de ta om en busk og så 
skulle Peder holde i enden av tauet mens 
Hansine skulle fire seg ned til halleren der 
sauene stod. Det som skjedde var at da Hansine 
kom ned på halleren der sauene stod, tok den 
voksne sauen en vei som førte ut av halleren, 
men lammene ble stående igjen på berghyllen. 
Hansine stod da litt lenger ned enn der lammene 
var, og hun satte seg ned med ryggen til stupet 
og beregnet at når lammene hoppet skulle hun 
fange dem i farten. Det som skjedde var at det 
ene lammet hoppet ned og Hansine fikk tak i 
det, men da ble det for tungt for Peder å holde 
igjen tauet, slik at han måtte slippe taket og 
Hansine og lammet styrtet utfor fjellet og ned i 
en steinur mange meter nedenfor. Det andre 
lammet hoppet deretter utfor stupet og ble drept. 
Hansine var bevisstløs da folk kom til, og hun 
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