
 
  

      
 

BERGULGRUPPEN’s 
ÅRBOK 1984 

 

Redaktør: Roger Aasback



 Bergulgruppens Årbok 1984 
 - 2 - 

Ærede Berguler 

Tidsmaskinen tikker uavbrutt. Vi kløner oss fast til en karusell hvorfra vi anspent 
registrerer at årstidene flyr forbi. Personlig føler jeg med bekymring at 
hastigheten øker for hver runde. Jeg vrir meg halvt fortvilt i karusellstolen idet 
turåret 1984 suser rundt mitt arme vesen. Vinter, vår, sommer og høst spyr 
kontinuerlig ut opplevelser; - et gnistregn av vidåpne tiumebb, forblåste fjell-
topper, ørretvak, sur bålrøyk, høstfarger og trøndersk striregn. Jeg skriver 
stikkord på spreng, - vel vitende om min redaktøroppgave i anledning 
Bergulgruppens aller første årbok. 

Det var kanskje dumdristig av meg å takke "ja" til dette ærefulle vervet. 
Skrivearbeidet har kostet både blod, svette og fritid. Ofte har jeg stoppet opp og 
tenkt som så; - Roger, var det ikke bedre om du pakket ryggsekken og dro til 
skogs, fremfor å sitte på et røykfylt værelse og hamre på en skrivemaskin med 
utslitte fargebånd? Eller; -er ditt eget villmarksliv innsnevret til et verbalt 
surogat? 
Jo, man kan saktens spørre seg selv om det er nødvendig å overføre 
naturopplevelsene til papiret, Jeg tror det. Vi har jo forlengst oppdaget verdien i 
å forevige vårt friluftsliv pr. foto. - Nå er det på tide å innse hvilket betydnings-
fullt supplement det skrevne ord representerer. Et kamera kan som kjent aldri 
formidle tanker og erfaringer. - Heller ikke opplysninger av statistisk karakter. 
Det har dessuten ofte hendt at viktige begivenheter dukket opp idet kameraet 
befant seg hjemme, -eller på botn av ryggsekken. 
Årboken spiller en viktig rolle fordi den fyller igjen "hullene" i det fotografiske 
materiale, samtidig som den betrakter Bergulgruppens virksomhet i et utvidet 
perspektiv. 
 

Berguler i øst og vest 
Dersom vi hadde realisert alle turplanene fra årsmøtet på Vikhammer ville dette 
ha blitt en tjukk avhandling. Men desverre, - disse turene kan telles på én hånd, 
for ikke å si et par fingrer. Hvorvidt dette skyldes manglende vilje til 
gjennomføring eller ureal-istisk planlegging - se det bør vi diskutere nærmere. 

Som påfyll til den glisne rekken av turrapporter har redaktøren sakset 
avisartikler o.l. med slektskap til våre interesser. For eksempel gikk saksa 
nesten varm da ulven gjorde sitt "come-back" i trøndersk fauna på vårparten. 
Utklippene fylte en stor kommodeskuff på kort tid, - en stoffmengde nok til et 
eget komplett ulvebind! Selv med hardhendt redaksjonell nedskjæring vil nok 
den celebre ulvevisitasen allikevel være hovedretten på den saksede menyen. 
På bestilling har Dag og Odd forfattet hver sin bolk med historisk sus i. - 
(Redaktøren i Malvik Bygdeblad sikler av misunnelse!) Odd har dessuten bidratt 
med to velskrevne turrapporter, - mens resten av egenproduksjonen stammer 
fra undertegnede s private journaler. 
Hensikten med denne årboken er selvsagt ikke å trylle frem noen ny bestselger 
hos Gyldendal. - De litterære ambisjonene er ikke på langt nær lagt opp 
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deretter. 
Innmaten mellom disse to permene er i første rekke samlet i håp om å oppfylle 
en huskelapp-funksjon. Jeg vil at lesestoffet skal medføre et strømbrudd på den 
snurrende tidsmaskinen, - en kjærkommen pause hvor vi avslappet kan 
igjenoppleve noe av turåret som alt er forbi. 
Så håper jeg at påtroppende redaktør har spisset blyanten skikkelig. Det 
hviskes allerede om høyst interessante tur-prosjekter i 1985. 
Vedkommende ønskes ihvertfall lykke til med oppfølgingen. Selv synes jeg at 
årboken var strevet verd... 
 

Trivelig ”Fugl & Fiske-ball” 
Bergulgruppens "Survival-tur" til Heinfjorden 7.-8.oktober 83 fikk en 
gastronomisk ettersleng da Turid og Dag like på nyåret inviterte fangst-mennene 
m/ektefeller til etegilde med lysbilder og hornmusikk i pausen. Da gjestene 
ankom Basunveien 39 luktet det røkelse, myrra og stekt ørret over hele huset* 
Som ånden i lampa dukket sjefskokken ut av steikosen og ønsket velkommen til 
bords... Den nærmeste timen mesket Bergulflokken sine sprengte buker med 
Heinfjordens delikatesser; ørret, røye og andepostei. På festbordet fristet også 
mye annen god julemat, og alle åt lenge og vel, må vite. Mens verten rigget opp 
lysbildeskjermen sank vi goddemte ned i djupstolene. Desserten bestod av 
fotografiske godbiter fra det forgagne år. Lyset ble slokt. De gjennombarkede 
skoggangsmenn gurpet tomtebrygg om kapp, mens årstidene skred raskt fram 
fra fremviseren. Turåret 1983 startet i en snøskavl på Vennafjellet. Der holdt vi 
på å bli værende resten av turåret. Snøfokk gjorde fonna høygravid over natta. 
Selv spilte vi fosterets rolle. Inni den kvite livmora, fikk vi demonstrert 
klaustrofobiens første stadium i praksis. Heldigvis, - utpå formiddagen skjedde 
forløsningen. Fonna fødte trillinger! Tre vinterbleike sønner med sans for 
dagslys. Vinterbildene brånet i stuevarmen. Snart jaget vårkåte tiurer over 
lerretet med slepende vingestusser. Så gikk det slag i slag, fisketurer, 
ferieminner, "August-treff" og jaktmotiver. Størst oppmerksomhet fikk turbildene 
fra vår "Survival-tur" til Heinfjorden. Det var nokså naturlig ettersom dette påfunn 
var den direkte foranledning til kveldens matorgie. Brorparten av fotoserien var 
knipset ved Heinfjordbekkens munning, - der lå nemlig fangstlægeret. Rundt en 
brødovn satt 4 innhule menn på huk. På ovnshella lå deigruser og 
sportsstrømper i skjønn forening. Såsnart deigen var svartbrent på begge sider, 
knasket vi den glovarm med gråskifer og syltetøy. Strømpene derimot, var det 
bare branntomta igjen av, - og eieren kastet de forkullede restene. Etter det 
feilslåtte garnfisket den første natta gikk vi nye retninger i matveien. Sisselrøtter, 
bær og vann utgjorde mellom-måltidene, mens lørdagskosen bestod av ei halv 
lavskrike nedskylt med vodka (medbragt). 

Etter all kjøttmaten krøp vi trøtte til køys under vår mobile gapahuk i signalgrønn 
plast. Der snorket vi unisont mens en ny vinter strødde sitt kvite flass over 
tomta. Det store matvarpet gjorde vi søndag: - Garnlenkene var søkktunge av 
røye og ørret. Det meste av dagen gikk med til å sløye fisk. Bygdabladets 
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utskremte fotograf var også kommet til, og vi undertegnet novembemummerets 
forside-kontrakt. Midt i sløyearbeidet skjøt Roar ei stokkand. Nå stod plutselig 
naturens spiskammer med dørene på vidt gap. Selv om magene skreik etter 
næring, så vi ingen grunn til å tylle i oss all fangsten på dette tidspunktet, rett før 
nedturen. Dag hadde en bedre ide: - "Vi samles til et fugl-og fiskeball på 
Vikhammeråsen rundt juletider", foreslo han. 

Forestillingen var over. Lysene ble atter tent i nummer 39. Hovedtema for 
kvelden hadde hittil vært jakt, fiske og friluftsliv - formidlet via mat og bilder. Ut i 
de små timer forsøkte vi av hensyn til våre stakkars hustruer å vri 
konversasjonen over på andre emner. Etter et kvarter med kake-oppskrifter, 
barneoppdragelse og "Dynastiet" satt Bergul-kvartetten i stuas avkrok og 
diskuterte neste turprosjekt..... 

 

 

Impulstur med overnatting under ei flurgran... 
Opprullingen av Norgeshistoriens største spionsak startet fredag 20.januar, 
1984 da byråsjef Ame Treholt i UD ble anholdt på Fornebu flyplass av 
overvåkingspolitiet... 
- Samme kveld stavet tre karer på ski fra Vindsmyra innover en glissen 
vinterskog som lå badet i måneskinn. Det uvanlige valga av tidspunkt for en 
skitur virket mistenkelig. Var dette opptakten til nok et hemmelig KGB-møte ??? 
Nei, - tvertimot var det et møte med vinternatta, stjernehimmelen og stillheten 
ved Grønlivatna. 
De tre skiløperne tilhørte Bergulgruppen, som var ute på årets første uteligger-
natt. 

Her er Odd's referat fra turen: 
 
 

FJELLSINN -GRUPPEN 

TUR-RAPPORT 
 
Tur-område : ...... Leksdalsalmenneingen .......... ... 
Tid :  ..... 20/1 – 21/1 – 1984  .................. ... 
Spesielt emne : .... Uteliggerliv vinters tid  .... ... 
 
Utarbeidet av:  ...... Odd ........... 

Undertegnede ble på fredag 20. januar det herrens år 1984, under inntakelse av 
middagen (etter den 5.fisk-kaka) oppringt av Dag. Han gjorde i korthet, - dog 
noe usammenhengende, - det klart at; - grunnet måne- og føreforhold lå det i 
natt an til uteliggerliv. - Ideen til dette var visstnok unnfanget under en lengere 
telefonsamtale mellom Roger og Dag kvelden i forveien. Noe av drivkraften bak 
det hele var vel Rogers trang til å få utprøvd sin nye "ALASKA NORDPOLEN" 
m/myggnett, - garantert frostfri ned til 65 kuldegrader. Avmarsj skjedde fra 
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Muruvika omtrent klokka 21.50. Biltur til Vindsmyra, parkering, tilrigging, kontroll 
av utstyr, og vi la ivei vestover. I et praktfullt måneskinn, og med silkeføre var 
det nærmest som en drøm å gå innover skogen. Temperaturen kunne være 7-8 
kuldegrader, og det var helt stille. Vi kom innpå et snøscooterspor som viste seg 
å føre i samme retning som der vi skulle, så vi fulgte dette helt til det øvre 
Grønlivatnet. Her tok vi oss rett over vatnet og fant en flott leirplass inne i 
skogen på vestsida. -To tørrgraner ble felt for å tjene til vedforråd. Etter et 
kaffekok, bespisning og litt prat, og etter avsyngning av 1. vers av "Jag trivs bäst 
i öppna landskap"  (midt inne i svarteste granskauen !!) begynte vi å bryte bar til 
nattelæger, og da klokka begynte å dra seg mot 03.00 krøp tre mann ned i hver 
sin sovepose mens månen - ikke full, men godt på'n, overvåket det hele der 
oppeifra mellom grankronene.  
- De andre to sov inderlig godt ennå, da undertegnede ved 10-tida på lørdag 
fant ut at det var på tide å stå opp. Da kaffelukta begynte å spre seg, dukket det 
opp nok et par søvnige åsyn. "NORDPOLEN" hadde svart til forventningene: - 
både mygg- og frostfri. Det ble servert kaffe på barsenga, og etter frokost (uten 
TV) ble leiren brutt, og laget ga seg heimveien i vold.  

Vi hadde på forhånd tenkt vi skulle prøve å finne kåken til Kåre Rygh oppe ved 
Selbutjønna, og dette viste seg å være enklere enn vi trodde. - 

-Han hadde laget et utkikkstårn som var synbart på lang lei. Dette gjaldt også en 
vindgenerator han hadde installert oppe i ei furu. Vi inspiserte kåken og syntes 
det hele var litt stusselig, - særlig med tanke på hvordan han endte sine dager 
her oppe. Kåken bar allerede sterkt preg av manglende bruk og vedlikehold. 

Vi rente så ned til bilene, og tok oss ned til bygda. Vi var skjønt enige om at 
uteliggerliv er helårsaktivitet, enten man har sovepose med eller uten myggnett. 

 

 
 

Rar skjit i Selbu 
 

Vår gode venn Kjell Aukrust skrev i sin tid om rar gjøk i Selbu. Her skal vi 
berette om rar skjit' fra samme sted» Dag og Roger fant nemlig noen mystiske 
etterlatenskaper under en impulstur til Amdals-traktene - søndag 19. februar iår.  

Ekskrementene lignet halvrøkte Havannasigarer i stivspekt utgave.  

-"Itte va' det skjor, og ilte va' det årfugl" ville Aukrust ha sagt.  

Vi gransket "varen" i matt vintersol og konstanterte snart at vedkommende 
avsender var vegetarianer. Hovedgruppen rovdyr var dermed borteliminert. - 
Senere borteliminerte vi i rask rekkefølge alt fra nøtteskrike til selbygg med hård 
mage. Men fortsatt stod vi ovenfor det uløste spørsmålet: - Hvem i huleste 
hadde gjort sitt fornødne ? 
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I tråd med Bergulgruppens uskrevne formålsparagraf om å utvide 
naturkunnskapene, besluttet vi å søke faglig assistanse. Vårt funn gav oss en 
ypperlig anledning til å teste hvordan en vitenskaplig statsinstitusjon behandlet 
en henvendelse ifra grasrotplanet. De uidentifiserte ekskrementene ble 
omhyggelig pakket i en plastpose og brakt til Basunveien 39. - Dag forfattet et 
brev uten fremmedord, - og påfølgende mandag ble hele sulamitten sendt som 
småpakke til: Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Museum (avd. for 
avføring)  - 

Takket være en kjølig værtype, kom sendingen velberget gjennom Postverket. - 
Og svaret kom forbausende hurtig; - bare 2-3 dager senere fikk vi løsningen på 
vår gåte. Vi gjengir svarbrevet i sin helhet nedenfor: 
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       FJELLSINN-GRUPPEN’S 

        ÅRSMØTEÅRSMØTEÅRSMØTEÅRSMØTE    
 

Gode skoggamgsmann! 

                                                     

Du innkalles med dette til ordinært årsmote i vår forening  
fredag 3.2.1984, kl.1900 på Vikhammer Vestre(storsalen). 

 

 SAKLISTE  TIL ÅRSMØTET : 
======================== 
 
Sak  l. Åpning av årsmotet og velkomsttale  
Sak  2. Valg av ordstyrer og sekretær.  
Sak  3. Oppsummering av sesongen 1983 

Et tilbakeblikk i ord, bilder og sang.  
Sak  4. Foreningens navn. 

Kanskje er tida inne for et endelig vedtak. 
Alle stiller med veloverveid forslag.  

Sak  5. Turplaner 1984. 
Vi har allerede innledet tursesongen -84,med en meget vellykket tur 
v/uteliggerseksjonen. 
Vi møter hver med min. 4 forslag i sekken, bruk fantasien da gutter. 
Her lanseres allerede, for overveielse, et forslag; et lite besøk ved Villmarksmessa 
på Sjølyst (NB. ved Oslo ja) lørdag 11/2 og med påfølgende besøk og studier ved 
Skogbruksmuseet på Elverum på søndag 12/2.Tar vi med sovepose og trangia-
sett, skulle det ikke være problem å finne ei snøfonn å overnatte i. 

Sak6. Alaska News. 
Sak  7. Eventuelt  

(her behandles alle saker som legges fram for årsmotet skriftlig innen  
soloppgang lørdag  4.2.-84.) 
NB:Alle delegatene plikter å delta med et kulturelt innslag etter de ordinære for-              
handlinger. 
Møtet avsluttes før frokosttv. Møt presis, renvasket og med åpent fjellsinn. 
Lett og ledig turantrekk er nodvendig for gode forhandlinger, 
 

For interimstyret, -  Malvik 29/1-84 
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ÅRSMØTE-RAPPORT 
 
FJELLSINN-GRUPPEN’s  2..ORDINÆRE ÅRSMØTE 
    på Vikhammer Vestre - fredag 3.2. 1984 
 
 

 
Takket være "Fjellsinn-gruppens" respektable totalalder på 129 år fikk vi lov å disponere Malvik 
Pensjonistforenings møtelokaler på Vikhammer Vestre i anledning vårt 2. ordinære årsmøte.  
Møtet ble innledet kl, 19.04 med en rask omvisning påfulgt av kaffe og vafler med jordbærsyltetøy. Samlet 
rundt kakefatet satt Dag, Odd og Roger. Nord-Trøndelag's eneste representant, Roar - hadde desverre 
meldt forfall grunnet hodepine og sure oppstøt.  
Under kaffen delte Odd ut 84-sesongens første turrapport, - som vanlig formulert i morsom stil. 
Årsmøteorganisator Dag var selvskrevet møteleder, mens Roger ble valgt som referent mot en stemmes 
overvekt. Møtelederen gikk etter den femte vaffelkaka'   direkte til punkt 3 på sakskartet: 

 
Punkt 3.  Oppsummering av sesongen 1983 i bilder, ord og sang. 

 
Med julens vellykkede familie-treff i Basunveien ennå ferskt i minnet, fant vi ingen grunn til å vise 
lysbildene i reprise. 
Den muntlige oppsummeringen fastslo med utgangspunkt i vedtakene fra Selbu-møtet at kun 2 av 
fjorårets 4 prioriterte turopplegg ble realisert. Det var snøhuleturen til Vennafjellet, samt høstens 
survivel-tur ved Heinfjorden. Våre rypeleik- og kanoplaner ble desverre aldri satt ut i livet (eller satt 
ut i vannet, om du vil). 
- Heller ingen av de uprioriterte turforslagene fra årsmøtet 1983 (eks. UFO-tur, nattorientering, 
fjelltopp-camp m.flo) ble gjennom-ført etter programmet. Skrale greier.... 
Det bør imidlertid tilføyes at fjorårssesongen tross alt var rik på uorganisert turvirksomhet. Et 
anseelig antall fritidstimer ble viet tiurleik, jakt og fiske. 
Som annonsert ble punkt 5 avrundet med sang. Svensken Ulf Lundell fremførte "Jag trivs bäst i 
öppnå landskap" (kassett) - mens Roger kvitterte med "Se Syver står og sager ved" - tolket i C-dur 
på pensjonistforeningens piano. 

 
Punkt 4.  Foreningens navn. 

 
Rundt 20 nye navneforslag ble vurdert, men forkastet i rask rekke-følge. - Deretter fulgte en 
samtale omkring forutsetningene for et eventuelt nytt navn, hvor vi ble enige om følgende: 

Navnet skulle være  
a) – symbolskt , eller direkte tilknyttet virksomheten  
b)  - ukonvensjonell, gjeme med en ørliten humoristisk klang  
c)  - kort, lett å uttale og helst trøndersk  
d)  - lett å visualisere med tanke på logo 

 
Etter en ny brain-storming fant vi frem til et navn som etter vår mening oppfylte samtlige krav, - 
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nemlig BERGUL. 
Navnet Bergul (som uttales bærgul' med tjukk L) er et trøndersk lokalnavn på hubro, men ofte 
også brukt som skjemtenavn om folk. 
På sitt symbolske vis kan hubroens karakter og adferd overføres til vår virksomhet. Hubroen, - 
eller rettere sagt bergulen, foretrekker villmark, enten ved kysten, i barskogen eller på fjellet. 
Den er dessuten djerv, klok, mest aktiv om natten, og i likhet med turgruppens medlemmer har 
den god hørsel, skarpt blikk og et meget stygt utseende. (Sammenlign Roger, iført headover) 
Et minuspoeng er selvsagt sangstemmen ! 

Vedtak: 
Foreningens navn vil med virkning f.o,m. februar 1984 være 
BERGUL-GRUPPEN  , - forkortet BUGRU. 

Roger vil utarbeide et eller flere logo-forslag, som senere forelegges interimstyret for godkjennelse. 

 
Punkt 5. Turplaner 1984 

Følgende 3 turopplegg ble vedtatt å gjennomføre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere andre gode tips til tur-meny 1984 ble presentert på årsmøtet.  
Disse foreslåes avviklet uten skriftlig forhåndsvarsel i den utstrekning 
 tid/anledning tillater det. (Se liste nedenfor) 

 
- VILLMARKSMESSEN  '84 

Weekend-tur til Sjølyst-senteret, Oslo - 11.- 12. februar 
- KÅKTOMT-REKOGNOSERING 

Dagtur på ski i områdene øst for Amdalsveien 
- BERGUL-TUR 

Kveldsbesøk på hubroens hjemmebane i Høybydalen 
- VÅRSPRÆTT '84 

Kombinert orreleik- og gamfiske-tur til Storholmen, medio mai. 
- BESØK PÅ NORSK SKOGBRUKSMUSEUM 

Familietur til Elverum 
- ST. HANS-TREFF 

Familieutflukt med kryssbenstol og grillpølser 
- SOMMERVANDRING PÅ NYE STIER 

Orienteringstur fra Sondalen til Vindsmyra over Ersgaardsfjellet 
- I ARMFELDTS FOTSPOR 

Historisk familievandring fra Sandmark, gjennom Gammelåsdalen og over til Muruvika med 
Odd som hærfører og guide. 

1) SKITUR SELBU - MURUVIK 
Ca 50 km. dagtur med start fra Fossan, Selbustrand lørdag 7. april. Ansvarlig for 
turopplegg: Roger  

2) OPERASJON "BUGRU-BO" 
Tur med 1 eller 2 overnattinger i områdene øst forAmdalsveien. Ansvarlig for 
turopplegg: Dag  

3) FJELL-SURVIVEL 84 
Høyfjellstur til høsten etter Heinfjord-modellen. 
Konkret turområde er ennå ikke bestemt. 
Ansvarlig for turopplegg: Odd og/eller Roar 
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- CASTOR FIBER ’84 
Bever-tur til Skjeldstadmarka. Kjentmann: Dag 

 
- FJELLTOPP-CAMP (Vi prøver på ny f risk l ) 

Overnattingstur med eller uten fjelltelt på en knaus over 1000 m. eks, Stor-Skarven.  

Fosen-fjella, Gressåmoen, Gutulia og Handøl, ble også nevnt som aktuelle turområder idet lukten av stekt 
karbonade fra kjøkkenet pirret våre skarpe neser. Møteleder Dag serverte mor Olina''s karbonadekaker og 
smørbrød med aspikk og remulade.  

Mens vi mesket våre sprengte buker underholdt radarparet Rolv og Harald med sketsjer (kassett). 
Tidligere hadde referenten lest noen selvskrevne vers om hubroen i Høybydalen, - så det manglet ikke på 
kulturelle godbiter ! 

Oppglødd etter all kaloritilførsel og åndelig føde krysset vi Alaska (på kartet) fra sør til nord. Klokken tikket 
mot midnatt da vi forlot Yukon River og gikk løs på saklistas siste punkt.  

Punkt 7. Eventuelt. 
7.1 Økonomi 
Odd etterlyste sparerutiner i foreningsregi. Han foreslo å opprette en felles bankkonto med tanke på senere 
fellesinvesteringer, eks. båt i Heinfjorden. Både Dag og Roger var enige i dette, og vi bør snarest få tatt en 
beslutning angående spare-hyppigheten og beløpets størrelse. 
7.2. Bygging av kåk/gamme 
Et sentralt emne på årsmøtet denne gang. Etter forslag fra Roger ble traktene øst for Amdalsveien plottet ut 
som aktuelt "kåk-område". Det er antatt liten ferdsel der, til tross for rimelig kjøreavstand fra "sivilisasjonen". 
Området byr på både jakt- fiske og fugleleik-muligheter. Det ble vedtatt å foreta en rekognoseringstur på ski 
dit snarest mulig, oppfulgt av en barmarkstur over 1-2 døgn med eventuell byggestart. (Tur nr.2 under pkt.5) 

 
7.3. Årbok Roger foreslo å samle foreningens turrapporter, - supplert med annet stoff av interesse (se 
innholdsforslag), til en årbok. Omfanget av denne boken bør være 30-50 A4sider, maskinskrevet og kopi-ert 
i minimum 5 eksemplarer. Forslag til praktisk gjennomføring; Redaktør blir valgt ved hvert årsmøte. Hvert 
medlem er ansvarlig for årboka med 4 års mellomrom. De enkelte turrapporter sendes direkte til redaktøren 
som samler stoffet. Den ferdige årboken forelegges de andre medlemmene på det påfølgende årsmøte. 
 

Forslag til praktisk gjennomføring;  
Redaktør blir valgt ved hvert årsmøte. Hvert medlem er ansvarlig for årboka med 4 års mellomrom. De 
enkelte turrapporter sendes direkte til redaktøren som samler stoffet. Den ferdige årboken forelegges de 
andre medlemmene på det påfølgende årsmøte. 

 
Forslag til innhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporter fra: 
- Forenings turer     -   Avisutklipp, artikler 
- Andre turer     -   Erfaringer med turutstyr 
- Årsmøter      -   Spesielle observasjoner 
- Messer, foredrag o.l    -   "Gammelkaiir- råd" 
- August-treff     -   Intervjuer 
- Jakt/fiskesesong     -   Litteraturlister 
- Fugleleiksesong     -   Skrøner, vitser 
- Tur-tips      -   Viser, dikt o.l. 
- Nye turforslag     -   Tegninger 
- Spesielle tema     -   Foto 
- Debattinnlegg     -   Kart, matriser 
- Værstatistikker     -   Rutebeskrivelser m.m. 
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Vedtak;  
Årbok-ideen fikk full oppslutning, og det ble enstemmig vedtatt å sette igang arbeidet med årboken for 
inneværende år umiddelbart. Ansvarlig redaktør for 1984; Roger 
 - Odd foreslo å samle turrapportene for 1983 (inklusive den etterlyste rapporten fra survivel-turen) til en 
provisorisk årbok i kort utgave. Dag fikk ansvaret for denne oppgaven. 

 
----------------- 
 
Saker som produksjon av vadmelsklær, boksirkel, tema-år, forskningsoppgave, trim-program, viltstell, 
fellefangst og fugleholkproduksjon ble kort nevnt under punkt 7,  - uten inngående diskusjon oppfulgt av 
vedtak.  
 
Godt fornøyd med forhandlingene gikk vi løs på koppvasken. Først kl.02.40 ble nøkkelen til 
kjøkkeninngangen på Vikhammer Vestre vridd i lås. 

 
 

                                                                                 
 

 
 
Faksimile fra Adresseavisen 04.05.1984, med klimastatstikk for Trøndelag siste måned 



 Bergulgruppens Årbok 1984 
 - 12 - 

Bergul-nytt 
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Bergulsk Lausgjenger på Nattstreif til 78 º nord 
 

Bergulen er normalt en stasjonær fugleart. Streif individer forekommer 
•unntaksvis, - slik er det også innen vår egen Bergulgruppe. En fredagskveld på 
tampen av april slo Roger ut med vingene og fløy 1600 kilometer rett mot 
Nordpolen. Flukten gikk fort takket være god hjelp av en Boeing 737. 
Strekningen Værnes - Longyearbyen ble tilbakelagt i løpet av 2 timer og 20 
minutter. Etter et par kopper kaffe og et hektisk sigthseeing-program returnerte vi 
på samme vis. Etter en total reisetid på snaue 10 timer var reisefølget på 150 
personer trygt tilbake på hjemlige knauser. En av våre medpassasjerer, en 
bonde fra Innherred, uttalte at dette var et ålreit toropplegg. Han rakk akkurat en 
Svalbard-tur mellom 2 fjøsstell... 

- "Hvor er topplua?" var første tanke som streifet oss idet vi vaklet ned 
flylandgangen til susen av 2 glass rødvin og en bitende Ishavssno. -
Overgangen fra den milde, trønderske vårkvelden til dette høyarktiske is-ødet 
var brå. Rullebanen på Hotellnesset var speilblank. Da vi skled bort til 
ankomsthallen, mumlet min turkamerat - fjelloppsynsmann Arne Grådal: 

 
- "Æ spekulere' på ka' dyr og føggel levve tå oppå her...?" Han betraktet 

tydeligvis tundraen på Rørosvidda som en frodig, subtropisk jungel 
sammenlignet med disse omgivelsene. Og jeg forstod ham så godt, -det 
virket som ethvert eksistensgrunnlag manglet ved det første øyekast. Hvor vi 
enn lot blikket panorere så vi stein, stålis og utdødde vulkaner fra 
Kvartærtiden. I strandlinja stanget et flere kilometer bredt belte av drivis. Over 
det hele hang ei krittkvit midnattsol som speilet seg jålete i Isfjorden. Nå fikk 
vi ved selvsyn oppleve det mange tidligere besøkende har skrevet om; - 
nemlig det fantastiske lys og fargespill som kjennetegner naturen på 
Svalbard... 

 

Reisefølget ble fordelt på 5 busser. Dermed startet en interessant rund-tur langs 
den totalt 30 kilometer lange veistripa som er anlagt i områdene rundt 
Longyearbyen. En lokalpateriotisk kvinnelig guide orienterte underveis med et 
glødende engasjement. Arne og jeg tinet fort... Da bussen brommet avgårde ut 
igjennom Adventdalen oppdaget vi for alvor den unike naturen denne polarøya 
egentlig bestod av.  

Det pirret plutselig en Nansen i oss begge; - en besettende trang til å hoppe av 
bussen og gi seg villmarka i vold. - Og vi var ikke de eneste som grublet i de 
baner etter oppholdet på permafrosten. Dette bevitnes bl.a. av min aviskollega, - 
journalist Gunnar Evensen, som avla følgende turrapport i Adressa - mandag 
30. april: 
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         I Rikstyristsjefens ånd 

 
Faksimile fra Adresseavisen dagen etter Svalbardturen 
 
 

 
 

Byggestart med komplikasjoner 

 
Amdalstraktene 6.-7. april 1984;  

Med sammenbitte tenner, krum rygg og fiskebeins-
fraspark krøket vi oss opp kneikene. Vi dro, løfta, glei - 
og tok nye tak. Silsvetten pipla som en vårkåt bekk. Det 
knaket stygt i både ski og muskler, og bannorda satt 
temmelig løst... Alt hva vi strevde var skikjelken med 
materialer like umedgjørlig. - Den bare sugde seg ned i 
pillråtten snø. 

Friluftslivet har som alt ellers både lyse og mørke sider. Dette var den mørke 
siden. Vi trengte hodelykter for å se noe som helst. -Fire lysstråler sveipet nå 
vinterskogen i villrede;  Hvilken kneik var den enkleste å angripe, mon tro ? 

Uansett veivalg så fortsatte snøen bare å briste. Lasset stod bom fast som om 
det var hurtigtørrende sement under skikjelken. Til slutt måtte vi desverre 
resignere. Dette skjedde bare 550 meter ifra Amdalsveien, - hvor "blodslitet" 
startet. 

Vi spente av oss skiene og satte oss ende ned. En vind trekk svaiet våre svette 
bergulkropper. Roar lanserte det nye sjokolademerket "5 minutt"... En stille 
gamling fulgte mens hjernene jobbet videre med transportproblem-et. - Hva gjør 
man i en slik situasjon ? Odd brøt plutselig stillheten med mekrelatter. Han innså 
tragikomikken i det hele tydeligere enn oss andre. Det var stappmørkt, og her 
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satt 4 Berguler langt til skogs og åt sjokolade oppå et lass uhøvla plank l 

Hele turen var egentlig detaljert planlagt. Både tomteområde, transport-middel, 
trasé, vekt og klokkeslett var nøye gjennomtenkt. Hver eneste fjøl var kappet i 
riktig mål etter ferdighus-prinsippet. Arkitekt Haug hadde på forhånd gjort 
møysommelige beregninger på millimeterpapiret. Kåkprosjektet hadde til og 
med fått navnet "Bubo" som arbeidstittel. - Det eneste som manglet var 
hoggeskare. Det dårlige skiføret denne natten spilte rollen som den berømte 
tuen som veltet lasset... 
”Men pytt det var vår, - og egentlig all grunn til å løfte hengehodene. Humøret 
steg da også betraktelig da det etter fem kopper kruttsterk kaffe strømmet 
orrebulder inn fra det fjerne (sesongens første l ) Den vakre og velkjente 
musikken kom fra Draksten/Oksfjelltraktene et sted. 

Såsnart dagen grydde stavet vi fjærlett avgårde (nå uten materiallass) forbi 
Gåstjønna, Amdalstjønna, Okstjønna og frem til den påtenkte tomta.-Tre av 
gruppemedlemmene betraktet bygdene rundt Selbusjøen i fugleperspektiv, 
mens fjerdemann foldet øyelokkene sammen i en lynsnar høneblund. Han 
understreket på denne måten at dette var selve "drømme-tomta" - Hvem vet, 
kanskje ble også mønsåsfesten feiret i disse Dag-drømmeriene ? 

I våken tilstand må vi bare innrømme at innflyttingsdatoen er mer uviss enn 
noensinne... Under et grantre 550 meter ifra Amdalsveien venter et materiallass 
på fortsettelsen av eventyret om "De fire Bergulene som skulle til skogs for å 
bygge sitt eget Soria Moria” 
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BergUlBergUlBergUlBergUl----GRUppenGRUppenGRUppenGRUppen    
 
 
 
 
  T U R  -  R A P P O R T 
 
Skarvan / Kvernfjellvatnet 
 
    30/5 – 1/6 - 1984 
 

Turdeltakerne ble samlet ved Peder Morseths Skole i Selbu ca. kl 15.30 onsdag 
ettermiddag. Været var akkurat da litt skiftende med noen regnskurer innimellom. 
Meteorologenes spådommer var også litt både-og, noe som skulle-vise seg å bli 
gjort grundig til skamme. 
 Etter rask lapping av to par støvler der ute på skolegården, lastet vi all bagasje 
og tre mann inn i folkevogna (med elastiske sveiseskjøter så går det jo bra) og la 
i vei østover. Noe bunkring ble foretatt i Innbygda før vi tok til fjells etter 
Børdalsveien. Vel kommet fram til endepunktet ved Stråsjøen ble sekkene pakket 
og vi ordnet oss til avmasj.  -Da seg tanken Dag i hu:  Han hadde glemt spriten. 
Uten sprit ville turen ha vert helt spolert, så Dag sa seg uten videre villig til å 
kjøre til bygds igjen.  1 l sprit ble handlet, vi returnerte, Dag forhandlet med en 
lettere frustrert drosjesjåfør om et par solbriller, det begynte å regne, og vi la til 
innover myrene med trøstig mot. 
Regnet ga seg ganske snart, og det var det siste vi så av nedbør på denne turen. 
Vi fulgte noen nye vardinger som turistforeningen hadde satt opp mot den nye 
Prestøyhytta. Vei / føreforholdene var over all forventning, nesten ikke snø langs 
stien innover Øyelv-dalen. Det var et yrende fugle-liv her i disse 
våtmarksområdene rundt Stråsjøen, ja, det kan ikke beskrives med ord, det må 
oppleves. Jeg skal lenger nede prøve å sette opp en oversikt over de arter jeg 
husker at vi registrerte. Vi fant reir av flere, - først ei heipiplerke, uten at vi i det 
hele tatt gjorde noe for å leite etter reirene. 

Vi tok oss en velfortjent, ca 1 times, rast på den gamle Prestøyvollen. 
Da var klokka blitt ca. 21.00 og det var en fantastisk stemning der inne. Første 
nevneverdige hendelse etter at vi startet opp igjen, var at vi gikk oss på reir av en 
Enkeltbekkasin... 

Like før vi var framme ved planlagt reirplass, ble våre hydro-dynamiske evner 
satt på prøve, da vi skulle krysse Gjeståa. vannføringa bar preg av 2-5 ukers 
drivandes snøsmelting i fjellet, og det var med nød og neppe, - og fuktige truser 
vi fikk klort oss opp på den andre bredden. Vi skulle få erfare et par døgn 
seinere, at denne vannføringa var bare peanuts mot hva denne "bekken" kan 
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oppvise på sitt beste/verste.  

Ved ellvetida var vi inne ved nedre Kværnfjellvatnet, som var målet for den første 
etappen. Her ble leirplass funnet og telt reist. En herskapelig middag ble tryllet 
fram takket være Trondhjæms Preserving og spriten og Trangia-settet til Dag. 

Etter en god, dyp rap, - en liten strekk og klokka gikk på 01.00, fant vi at natta var 
ennå ung, og det ble besluttet at vi skulle sette markline i en kulp i elva nedenfor 
vatnet. Det var ennå omtrent helt islagt i vatnet. Roger tok seg med famlende 
steg over demningen som var oversvømt av 10-15 cm stridt og fossende vatn. 
Han var dermed vår utsendte medarbeider på ”hi si tå elva”. Lina ble egna med 
mark, og Roger trakk den etterhvert mot den andre bredden. Da klokka nærmet 
seg halv tre, var redskapen satt og fortøyd. Forventningene var til å ta og føle på 
da de tre bolde fiskermenn bega seg tilbake til teltet for å få seg en blund.  

Vi ble vekket med svetten silende kl 07.50 om morgenen. Da hadde sola kommet 
opp over Storskarven og gjorde det uværendes inn i teltet. Dermed krøp vi ut av 
teltet, kveilet oss i lyngen utenfor og tok en liten attpå-dupp der før vi la i vei for å 
besiktige nattstått bruk. Da vi kom nedover mot kulpen ble vi vár at det lå en 
måse og svømte omkring dernede. Jævla fisketjuv! - tenkte vi.  Men da vi kom så 
nær at den ville fly sin vei, så vi at den satt fast på lina. Den hadde nok tatt 
marken som var blitt ført med strømmen opp til overflaten. Måsen ble halt i land, 
varsomt frigjort fra kroken i nebbet, behørig fotografert og så sluppet fri. Det 
skulle vise seg at dette fordømrade fjærkreet var alt som hadde festet seg til lina i 
løpet av nattens mulm og  - nei, ikke mørke. Velsignet være hermetikken!  

Fisken ble seinere utover dagen fristet med søkk og dupp, og dette førte til at 
Roger ut på ettermiddagen kunne triufere med tre fine ørreter, -den største ca. 
400g. 
Noe av hovedhensikten med denne turen var å gjøre noe, som vi antar at ikke så 
mange andre har gjort før oss, nemlig å overnatte under åpen himmel oppe på 
toppen av Storskarven, 1271 moh. Som tenkt, så gjort. Sovepose + litt proviant + 
fotoutstyr + annet nødtørftig utrustning ble pakket i sekken og vi tok peiling øst og 
opp. Vi gjorde en sving sørover for å få mest mulig jevn stigning, og det skulle 
vise seg at turen skulle ta ca. 4,5 time fra leiren ved vatnet. Målet var å komme 
opp på toppen tidsnok (før kl 23.00) til å bli vitne til solnedgangen derfra. Det 
holdt, og vi fikk, - syntes vi sjøl iallefall, - en enestående forestilling i naturens 
eget teater, der vi fra 1. balkong så sola sakte forsvinne i synsranda på Nord-
Fosen et sted.Dette intermesso ble også behørig dokumentert på film. 

Vi fant oss så en litt lun plass like nedenfor varden på toppen, - og etter en 
skikkelig hinkas, spandert av Roger, slumrer tre mann inn i drømmeland. De har 
en særdeles rommelig himmelseng til disposisjon. Sengehimlingen er 
gyldenfarget. 

Om brorparten av skylda lå i all den friske lufta, eller om det hadde en viss 
sammenheng med forrige natts kortvarige søvn skal vi her la ligge udebattert. Vi 
kunne bare konstatere at uret viste halv ti da vi neste morgen begynte å komme 
til sans og samling igjen. Vinden var nå frisknet på såvidt mye at vi valgte å gå 
ned på det første fjellbandet før vi laget frokosten. Denne besto sammen med 
kneipp og margarin av gårdagens fiske-fangst. Nok en gastronomisk fulltreffer. 
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Vi tok ei helt annen, og mye beinere løype på nedturen. Vi gikk ned i botnen 
under toppen og på snøbreer langs Gjeståa.. Her kom vi ganske nært innpå et 
reinsdyr som gikk ganske fredelig foran oss nedover. Seinere så vi at det var et 
par ganske store dotter med rein som gikk og beitet i de snøfrie liene under 
Skarvan. 
Savnet av solkrem begynte nå å bli nokså følbart for at par av turdeltakerne. 
Ingen av oss hadde med noe slikt, og det kostet i alle fall undertegnede minst 1-
2 m2 avflasset hud. (3/4 hamskifte) 

Ved ankomst teltleiren ved Kværnfjellvatnet ble det tilberedt middag, hvorpå det 
ble en times strekk på lyngrabbene før leiren ble ryddet og sekkene pakket for 
heimturen. Denne turen skulle bli både mer dramatisk og langvarig enn vi først 
trodde. 
Forsøk på å krysse Gjeståa ble klokelig avdømt etter at vi måtte konstatere at 
vannføringen på disse to dagene hadde tiltatt ganske formidabelt. 
Dette sammenholdt med de forfrosne bein og våte truser fra onsdagskvelden 
gjorde at vi så oss om etter en annen utvei. Vi valgte da muligheten som lå i å 
passere over demningen på Kvrnfjellvatnet, gå på vestsida, av Øyelva ned til 
Stubbvollen, - og så over ei bru som var blitt bygget over elva der. Den siste 
biten av passasjen over demningen måtte skje ved et hopp på 2-3 meter over ei 
kløft i svaberget nedenfor demningen. Dag og Roger kom velberget over mens 
undertegnede fikk et kraftig utslag etter nedslaget, og strøk på elva. Godt 
hjulpet av de to andre som hadde fått hvert sitt klepptak i ryggsekkmeis og 
skjorteflak, ble oppholdet i det våte inferno av kortvarig karakter, og oppstått 
skade var liten utover kliss-våte kledeboner. 
Vi var altså nå omtrent tilbake til utgangspunktet og 1 - 1,5 time var gått med til 
plunder og heft. Vi la allikevel trøstig ivei nordover langs elva, og kom omsider 
inn på turistløypa fra Schutzhytta til Prestøyhytta. Denne fulgte vi så over elva 
og til opp i fjellet ovenfor Prestøyvollen. Vi  gikk så ned til denne idylliske vollen 
igjen, der vi gjorde kort prosess med resterende proviant. Mens vi satt der og 
reflekterte over de to eventyrlige døgnene vi hadde opplevd her inne, nå på 
forsommeren, besluttet vi at BERGULGRUPPEN må gjøre det til årlig foreteelse 
å ta en fjellutflukt på denne tiden. Naturen yrer av liv,  - hyggelig liv,  - de mindre 
hyggelige som knott, mygg, blinding og klegg så vi ikke snurten av. Til det var 
det nok for tidlig. 

Det er særlig fuglelivet som imponerer oss Berguler på denne årstiden, og jeg 
skal her gjøre et forsøk på liste opp de artene vi registrerte: 

Gråtrost               Rødvingetrost       Svarttrost 
Blåstrupe              Heipiplerke (reir)        Fjell-lerke 
Småspove              Rødstilk                  Enkeltbekkasin  (reir) 
Heilo  (reir)          Strandsnipe              Fiskemåse 

Fjelljo               Fjellvåk                  Gjøk 

Lirype                 Fjellrype                 Ravn 
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Dette er nok bare en del av de artene vi var i kontakt med. Her må jeg be de 
andre to turdeltakerne om å supplere. 
Resten av turen forløp uten nevneverdige hendelser, men avslutningen må jeg 
si noen ord oM. Roger hadde satt resten av sin familie i pensjon sammen med 
svigerforeldrene på hytta på Selbustranda. Da vi kom dit for å avlevere 
husbond/pappa/svigersønn så ble vi budt på kveldsmat; - rømme-
risengrynsgraut med spekemat og øl. Etter to-tre dager på hermetikk, - bare 
avbrutt av de tre fiskene til Roger, så ble dette enda en gastronomisk innertier. 

Konklusjon»     TOPP  -  T U R 

Neste år må Bergulgruppen stille fulltallig. 

 

 

    

    

 
                           Leirplassen ved Nedre Kvernfjellvatnet i Rogers strek.  
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Årbokredaktørens dagboknotater fra våren 1984 
 

Tirsdag 21.februar: 

Skjæra ble idag tidlig observert i full sving med reirbygging. Den holdt på lenge utover formiddagen med å 
transportere kvister o.l. utenfor kjøkkenvinduet på Kattem, hvor den også forrige år hadde reir.  

Mandag. 12. mars; 

Iført "Kongens klær" på Midtsandan Leir har jeg de siste dagene iakttatt flere småflokker med stær, samt 
årets første tjeld.  

Torsdag 15. - mandag 26. mars: 
Deltok i tidenes største millitaerøvelse - "Avalance Express" i Indre Troms. Min tropp var stasjonert i 
nærheten av Sørreisa, hvor vi ankom med Hurtig-ruta. Under oppholdet i Forsvarets nye 10-mannstelt var 
det topp vintervær, med sol fra skyfri himmel omtrent hver eneste dago Enkelte netter var det sprettkaldt, 
ned i minus 24 grader, - og jeg savnet  "Nordpolen" sårt.  
Lørdag 24. mars; 
Martin Hofstad døde, 78 &r gammel. Bare 12 dager senere, - 5. april, avled en annen kjent jeger, fisker og 
friluftsveteran, nemlig Sverre Thorshaug. Sverre, som i yngre dager bygde kåken på Steinåsen, ble 85 år. 
 

 
 
Fredag 60 - lørdag 7. april 
Bergulgruppen var samlet til nattlig utflukt i Amdalstraktene. Kl. 03.15 (7.04.) hørte vi vårens første orrhane- 
bulder. Like ved Gåstjønna skraklet en rypestegg. Øvrige observasjoner:  

1 røy, 2 hauk-ugler (par i nærheten av reirhull ?), 2 fjellvåker. 
Se forøvrig egen tur-rapport.  
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Tirsdag 17. april; 
Var på en kveldstur til Vassfjellet i anledning et foto-oppdrag forVassfjellet Skisenter. Kl. 21.15 - mens dagen 
skumret, spilte både måltrost og svarttrost vakkert fra grantoppene, og rugda fløy flere runder langs 
åskantene med sitt typiske vårspill.  

Skjærtorsdag 19. april:  

Linerla har ankommet Kattem.  

Langfredag 20. - l.påskedag 22. april; 
Tilbrakte 5 dager på familiensOvesens hytte på Nerskogen. Det var topp påskevær, og vi ble brusvidde etter 
lange turer i fjellet. Vi prøvde fiskelykken på et av Trollheimens fjellvatn, - uten hell. Derimot fikk en annen 
isfisker på samme vatnet en pen ørret på anslagsvis 1 kilo. Vi var også en snarvisitt innom Jøldalshytta. 
Utpå ettermiddagen første påskedag observerte vi linerla på Nerskogen, - på hyttetaket til Perly og Kåre.  

2. påskedag 23. april: 
Dagstur til Foldstuggu. Overskyet vær med regnbyger, mens termometeret viste flere varmegrader. 
Foldsjøen hadde store åpne råker, og 6 Canada-gjess var allerede på plass. Rundt hytta skvaldret flokker av 
gråtrost. Dessuten hadde "Foldstuggu-folket" iakttatt 1 jerpepar på hyttetomta hver eneste dag i påska. 
Artig! 
Hele familien avla Petter Jøssås et besøk. Der fikk Anne hilse på dag-gamle lamunger. En annen 
påskegjest, Alf Hallset - fortalte om folk som nylig hadde vært i kontakt med en "toill-tiur" ved Bakken. Willy 
og Alma (Hallset) hadde sett oter i Petterdammen i påska.  
 

 
 
Faksimiler fra Adresseavisen. Her omtales både meteorologi og astrologi fra våren 1984 
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Tirsdag 24. - onsdag 25. april. 
Dag og jeg dro fra Muruvika kl.21.00 til årets første "tiur-natt" på Steinåsen. Været: Mildt 5-6 + grader. 
Duskregn/skodde. Vi kjørte opp via Dravenget. Fin vei. Stort sett barmark i sørhallingene og i den tjukkeste 
skogen. Råtten snø på myrene og i nordhallingene. Det var is både på Hakktjønna og Køltjønna. Skituren 
innover til Thorshaug-kåken forløp uten nevneverdige observasjoner. Vi gikk til fots den siste bratthalla opp 
mot kåken. Der var det vedtomt, så vi dro straks ut på vedsanking. Det var rått og fuktig i skogen. Ellers var 
natta vindstille. 
Ca. kl c.05.45  knortet rugda. Vi slurpet i oss den siste kaffeskvetten og gikk ut i den gryende vårdagen. 
Bare 150 meter østom kåken hørte vi friske tiurknepp. Spillet foregikk på motsatt side av bekkdalen, og vi 
valgte å fortsette framover åskanten retning "senteret" for fjorårs-leiken. Der var det fugletomt. Det var 
dessuten dårlig med spor og tiurmøkk. Etter at vi rundet bekkdalen i øverkant kom vi på ny i kontakt med 
fuglene vis-a-vis kåken.Vi hørte med sikkerhet at 2 tiurer spilte, muligens var de 3 i tallet. Regnet tiltok i 
intensitet, mens spillet ble tammere. Vi kom aldri på skikkelig hold. 
Den labre sesongåpningen tok slutt ved 6-tida. Gledelig var det at orrene spilte friskt på myrene vest for  
Køltjønna. Dag dro direkte på jobben etter å ha skiftet klær og frukket kaffe i Muruvika. 

Søndag 29. - mandag 30. april: 
Etter en snartur til Svalbard  (se egen artikkel) bars det til Steinåsen igjen. Denne gang hadde også Odd 
slått følge med Dag og meg. Strålende vær, sol, vindstilt og varmt. Kl 16.00 var temperaturen ca. 15 + 
grader. Den sank raskt mot 0-streken utover kvelden. Flere dagers godværsperiode hadde satt fart i 
snøsmeltinga, og det gikk greit å ta seg fram til Thorshaug-kåken til fots. Vi støkket en tiur i hogsterkanten 
nord for Hakktjønna. 
Grunnet de ideelle værforholdene var forventningene store da vi begav oss inn på leiken ca. kl.03.30. Men 
akk, - nok en gang ble vi skuffet. Kun 1 tiur befant seg på hele det store leikområdet, og den var attpåtil så 
sky at den fløy avgårde på over 100 meters avstand. Den mellomlandet i ei furu ca. 350 meter ifra oss. Der 
satt den og speidet vaktsomt uten å spille. Etter et-par minutter fløy den videre. Vi gikk ned til bilene på 
Næverveien uten spesielle opplevelser. Dag dro direkte på jobb i Stjørdal. Via Muruvika ankom jeg Kattem 
kl.08.00.  
 
Tirsdag 1. mai: 
Dagstur til Storlien. Elin og jeg gikk et-par kilometer innover fjellet retning Räkdalen - uten ski. (Vi kunne 
gjeme ha fortsatt til fots flere mil for den del) Ubeskrivelig godt vær. Sola brente, og 100% vindstille. Det 
myldret av lettkledde folk som brunet seg i solsteika. Vi kokte kaffe og nydet tilværelsen i flere timer.  
 
Fredag 4. - lørdag 5. mai; 
Etter 2 lite opplevelsesrike turer til Steinåsen, skiftet Dag og jeg "jaktmarker", nærmere bestemt 
Foslivoldåsen. Kvelden startet med et besøk hos Petter Jøssås hvor vi fikk servert kaffe og elghistorier. 
Klokka var bortimot 01.00 da vi dro derifra. Temperaturen lå rundt null. Overskyet og vindstille. En god del 
snø dekket Øybekk-myra. Ellers gikk det lett å ta seg fram uten ski. Vi kokte kaffe ved Heinfjordbekken fra 
kl.02.00 til ca. kl.03.15,  
Vi kom straks i kontakt med 5 tiurer, derav 1 som spilte i sørsida av åsen (mot Heinfjordbekken).  Denne 
tiuren kom vi nært innpå, - avstanden var neppe mere enn 10-15 meter. Etter at den fløy hørte vi ingen flere, 
og vi fortsatte oppover mot topp-platået. Der blåste det, og ingen tiur å høre. Vi beveget oss i nordhalla av 
åsen, som hvert år er et stort  "snø-høl" - slik også iår. Det skjedde overraskende ting utpå stupet mot 
Heinbergdalen; - 9 skogsfugler (tiur/røy) lettet under oss. Flesteparten av fuglene hadde retning 
Fosslivolden/Heinfjorden. På tur nedover i nord-kanten av Fosslivoldåsen så vi massevis av spillspor/møkk, 
og vi støkket dessuten 4 tiurer samt 1 røy. Nedenfor leikens sentrum fikk vi høre 1 tiur som skar nebb. Den 
vekket selvsagt vår interesse, og vi gikk under treet der den satt. Utrolig nok nektet den bestemt å fly. Den 
lot seg ikke affisere av høyt snakk og kameraklikk - en høyst unormal adferd '. Den fløy ikke før jeg tilslutt 
forsøkte å klatre opp til greina hvor den satt. Vi returnerte forbi Øybekkoset - videre i sørhalla langs 
Heinfjordan. Der iakttok vi en orrfugl i full sving med solspillet fra en tretopp. Et rådyr krysset veien ved Kåre 
Nybrodals hus på hjemtur. 

 

Fredag 11. - lørdag 12. mai: 
Anne, Elin og jeg dro til Foldstugga, og utpå kvelden fikk vi besøk av familien Haug. Litt over midnatt dro 
Dag og jeg innover mot Foslivoldåsen. Vi fulgte veien opp til Heinfjorden, og videre etter stien i sør-halla til 
Øybekkoset, hvor vi kokte kaffe. Natta var vindstille, månen var nesten full og det var rundt null grader. 
Bare 100 meter før Fosslivolden støkket vi en tiur på nattekvisten. Klokka var nærmere 03.00 idet vi nærmet 
oss spillplassen. 5-7 tiurer satt tett konsentrert og spilte riktig friskt. I denne "champagne-galoppen var det 
vanskelig å skille ut en bestemt tiur som vi kunne gå på. Ei røy deiset inn i et tre i nabolaget.  
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Jo  ikveld lot det til å være virkelig fest på Foslivoldåsen ; Omsider peilet vi ut en tiur som spilte sanseløst fra 
et tre. Da vi var 30-40 mtr. unna, bakset den ned. Vi fikk et kort glimt av den idet den strøk forbi på bakken i 
spillpositur. Tiuren spankulerte opp på en bergkolle, og Dag og jeg snek oss kloss inntil bergveggen. 
Avstanden til fuglen var neppe mere enn 5 meter. Vi følte det som om den trampet i hodet på oss. I ca. 20 
minutter stod vi under berget, inntil Dag kikket over kanten, - og fikk en nærstudie av tiurens undergump før 
den lettet på 25 centimeters hold. Rundt omkring selve spillmyra like ved, spilte det fortsatt flere tiurer, - og 
mange skar nebb.  
Etter denne intense opplevelsen tok vi en kort "pause" under ei gran. Plutselig lød oppbremsende vingeslag 
- og vips, der satt det ei tyrkerdue på greina over oss. Ellers duret orrfuglen jamt fra Storholmen, mens 
storlommen skreik på Heinfjorden, - av og til i selskap med en rypestegg. Perleugla hukret mot Hevilen et 
sted. Trommeslageren i fugle-orkesteret var hakkespetten, som slo virvler så tørrgaidden spratt. Denne 
natten fløy hele 7 storfugler ut i Heinbergdalen. Vi tør påstå at dette var helt andre fugler enn de førstnevnte 
ved spillmyra. 2 tiurer satt igjen og beitet på åsen mot Malviktjønna. På nedtur mot Foslivolden støkket vi 2 
tiurer. I tillegg spilte 2 tiurer i en myrkant, - 50 meter unna stedet hvor ryggsekkene våre stod. Rett før myra 
vest for Heinfjorden støkket vi nattas siste tiur, som satt og beitet. Fornøyde bevilget vi oss 5 timers søvn på 
Foldstuggu.  
 
Lørdag 12. - søndag 15. mai; 
Dag, Turid og Marte reiste ned på lørdag formiddag. Like etter kom Lise Mari og Øyvind på besøk. Utpå 
lørdagskvelden kom også Odd, som først hadde vært innpå Steinåsen og hentet kaffekjelen som han hadde 
glemt i Thorshaug-kåken 30.april.  
Odd, Øyvind og jeg kjørte opp til grustaket ved Petter-veien, og gikk derfra til Øybekken hvor vi kokte kaffe. 
Været var fortsatt topp, -vindstille og en tanke mildere enn natta før. 
Desverre var vi litt for "hissige" og gikk et kvarter for tidlig inn på leikområdet. Klokka var da 02.40 - og 
måltrost og småfugl hadde allerede slått an tonen i morgenkonserten. Da vi kun hørte forsiktige knepp fra l 
tiur, satte vi oss i skjul og ventet like ved bergkollen hvor Dag og jeg opplevde tiurspillet på nært hold natta 
før. Det var ennå halvskumt. Plutselig fikk jeg øye på en tiur på nattekvist i nabo-treet ! I det samme 
passerte ei røy rett over oss på tur ned lia mot Fosslivolden. Så kom tiur nr.2 - den braket inn i ei gran bare 
15 m. unna. Også den, som hadde spilt forsiktig tidligere, ble sittende taus. Det ble pinlig stille ei lang stund. 
Via fingerspråket besluttet vi å smyge oss tilbake for å la tiurene få sjansen til å komme ordentlig i gang.  
Idet vi var kommet ut av skjulestedet, lettet begge de nærmeste tiurene, samt en tredje fugl som vi ikke 
hadde registrert tidligere. Alle fløy vestover retning Heinbergdalen. Vi rundet spillmyra, - 2 nye tiurer gikk på 
vingene. 5 tiurer ble registrert i flukt ned Heinbergdalen, foruten 2 som satt igjen og beitet. Den ene satt på 
flere hundre meters avstand, utpå Malviktjønnåsen - nær oppgangen til "Grenserasten”. Vi støkket 
ytterligere en fugl i nordhalla av Foslivoldåsen på nedtur. Altså; - mye fugl, men tamt spill (noe vi selv 
kanskje må ta skylden for ?)  
Tilbake ved Foldstuggu fant jeg en hudlapp med jerpedun. Jerpen(e) som var stamgjester ved hytta i påska 
var tydeligvis tatt av dage, - 20 mtr. nedenfor dokkestua. Synd ! 
 
Søndag 15» mai: 
En kvinnelig bilist iakttok en ulv ssom krysset veien (Fylkesvei 704) ved Skjøla, Klæbu. Observasjonen ble 
meldt til Viltdirektoratet, der saken desverre fikk en useriøs behandling. Uten å undersøke vitnets utsagn 
nærmere, antok man at kvinnen hadde forvekslet dyret med en hund. 

 Mandag 14. mai: 
Flere pålitelige personer så ulven få kilometer fra det første observasjonsstedet. Den ble iakttatt både i 
Åmunddalen og Nordsetmarka like ved Bratsberg. Forskere analyserte sportegn og bekreftet sannsynlig-
heten for ulv.  
Tirsdag 15. mai: 
Ulven fortsatte sin vandring østover, - og ankom Mostadmarkal Om morgenen (ca.kl. 07.30) luntet den forbi 
gården Buås Indre på kloss hold, hvor den ble iakttatt av Liv Halse Storvik. Også Olaf Larsen så dyret i 
samme tidsrom. Kåre Nybrodahl og 15 skolebarn fra Mostadmarka kjørte få meter bak ulven over en 
strekning på 7-800 meter mellom stedet hvor gårdsveien fra Storvik møter Selbuveien, - og helt ned til 
Grindbakken. Midtveis i Stordalen forsøkte ulven å komme seg av Selbuveien, men ble forhindret av et 
gjerde. Ved Grindbakken bøyde den av mot høyre og fulgte den gamle veitraseen hvor den møtte 2 
skolejenter på vei til bussen. Jentene trodde det var en hund de så. Videre fortsatte ulven forbi Steinar 
Grindbakks hus og deretter over selve Grindbakk-gården hvor Ragna Grindbakk iakttok den fra 
kjøkkenvinduet. 
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Etter dette besøket i sivilisasjonen forsvant den atter til skogs, - ned mot Homladalføret En "uoffisiell" 
observasjon ble gjort før disse hendelsene,  Kvelden før var Trond Fossmo på hytta ved Litj-Foldsjøen. Han 
skulle hente vatn i Volla-bekken som renner ut i Petter-dammen. Der fikk han se et gråragget dyr på myra 
like ved, og selv var han ikke i det minste tvil: - ulv !  

Onsdag 16. mai; 
Skogskaren Magne Bonaunet som bor i nærheten av Nygaardsvolden kom i kontakt med ulven i traktene 
Bjønndalsåsen/Slåttmyrdalen. Dermed var det bekreftet at dyret hadde krysset Homla, og at den fortsatte 
vandringen østover mot Leksdalsalmenningen. 
 
Fredag 19. - lørdag 20. mai: 
Bare 2 døgn etter ulve-observasjonen ved Bjømdalsåsen/Slåttmyrdalen la Dag og jeg ut på en nattvandring 
i ulvens fotspor. Vi dro fra Malvik kl.23.00 innover Follaveien, og videre etter bilveien langs Krokåtbekken til 
Kleivmyran. Fra veiens endepunkt gikk vi østover mellom Langmyråsen og Revsinghammeren. Sansene var 
i topp beredskap, - den svarte dalbotn der bekken fra Litj-Bårdstjønna renner var ettertraktet terreng for en 
sky streifulv, mente vi. Det var ei drømmefin vårnatt med klarvær og 10-12 varmegrader ved midnatt. 
Nedbør hadde vi ikke kjent snurten til på lange tider, og det var knusktørt overalt i skogene. Denne natta var 
det en svak føhnvind. Ved Litj-Bårdstjønna kokte vi kaffe mellom kl.00.40 og 02.40. Da dagen demret 
vandret vi nordøstover mot stien mellom Lånkvolden og Røsttjønna. På 5-400 meters hold fikk vi plutselig 
høre en intens skrammel i sauebjeller. Det lød som om sau ble jaget, - en lyd som i disse ulvetider gav 
næring til fantasien....   
På høgberget ved Røsttjønna nytet vi den fantastiske utsikten. Mens vi satt der med overblikk over 
vårskogen, hørte vi meget friskt tiurspill fra Røstleiken. Minst 4 tiurer kneppet og slipte uten pauser. Vi kom 
på brukbart "skuddhold" på en rar tiur som hadde skjegg både under haka og oppå skallen. Dessuten lå 
stuvfanen nokså flatt bakover i alle faser av spillet. I 20-50 minutter betraktet vi fuglen på bare 10-15 mtr. 
avstand. Ca.kl.04.30 var oppvisninga slutt. En annen tiur deiset ned på ei grein like ved. Den skar nebb så 
det hørtes ned til Høyby’n. Etter at disse to fuglene fløy støkket vi 7 andre tiurer i nordkanten av Røståsen. 
Langt nedi tjukke granskogen hørte vi nebbskjæring. 
På tilbaketur gikk vi forbi Harry Nilssens hytte ved Litj-Røsttjønna. Bare 50-70 meter bortenfor hytta fløy ei 
røy opp og svingte rolig i en svak bue over vassflata. Ved oppfluktstedet, bare et-par meter fra stien, lå et 
dårlig kamuflert reir med 8 egg. - Det spørs om klekkingen går bra så nært en "trafikert" turåre, tenkte vi. For 
at eggene ikke skulle bli kalde hastet vi hurtig videre. 
Utpå Hosetdammen svømte et brunnakkepar fredelig, og bare 100 meter ifra snuplassen ved Kleivmyran 
flakset en orrhane ut av en furutopp. Selv om drømmen om å få møte herr Ulv personlig ikke gikk i 
oppfyllelse, så var vi begge godt fornøyde med kveldens og nattas opplevelser. 

 

Fredag 25. mai: 
Ulven ble atter hovedpersonen i mediabildet: - Store avisoverskrifter og et lengre innslag i NRK Trøndelag's 
lokalradio, - etter at 7 ihjelrevne sauer ble funnet øst for fylkesvei 705 - ved Talgåsen i Elvran. 
Senere ble flere sauekadavre funnet - bl.a. i Kjelleren, ved foten av Ertsgaardsfjellet. Funnene tydet på at 
ulven oppholdt seg i Elvran over en ukes tid, og bygda ble snart omdøpt til Ulvran.  
 
Torsdag 26. juli: 
Idag fikk jeg selv se levende ulv! - En flokk på 10-12 dyr strøk forbi meg på bare 15 meters avstand. 
Observasjonen fant sted på Frøsø Zoo i Østersund..... 

 
 
 
 

Sjøsetting på Heinfjorden 
Et nytt kapittel i Norsk sjøfartshistorie ble skrevet søndag 26.mai. Da fikk vår 
innlandsfiskeflåte en ny tilvekst. -Dette siste skuddet på stammen ble sjøsatt på 
Heinfjorden i nærvær av skipsrederne Dag og Roger med ektefeller og barn. 
Fartøyet var klassifisert som robåt, lengde: 14 fot og konstruert i aluminium med 
en registrert bruttovekt på ca. 60 kg.  
Sjøsettingen foregikkk uten oppstuss av noe slag. Det var ingen seremonielle 
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taler, - og ingen champagne. Derimot unnet vi oss en skvett ramsvart kaffe etter 
jomfruturen. Mens vi nydet kaffen speidet vi langs Heinfjordens blikkstille 
strender med drømmende blikk. Fra nå av skulle sommerkveldene her oppe 
kjenne lukten av stekt ørret. Vi skulle late oss på ryggen under en gapahuk men 
storlommen skreik i fjerne sund. Og på høstparten skulle båten fylles med 
rakefisk til ripa. 
Drømmene ble distrahert av yrsmå regndråper. Vi fant en egnet båtstø ikke langt 
unna kaia, hvor nyervervelsen ble lenket fast til en furulegg med kjetting og solid 
hengelås.  
Siden dengang har det strømmet mange liter vann ut i Trondheimsfjorden. Når 
dette skrives er fiskesesongen 84 forlengst over, og oppsummeringen ganske 
enkel:  
Det har ikke luktet stekt ørret en eneste gang ved Heinfjorden. Ikke har vi hørt 
strolommen skrike, - og vi åt heller ikke rakfisk i jula. Grunnen er at båten siden 
26.mai har ligget nesten urørt.  
Feilinvestering ? - Neida, - langt ifra.  
Båten tjente som husvære for en hel mink-familie gjennom den første sommeren. 
Da undertegnede inspiserte opplagsplassen like før jakta, var det tjukke lag med 
mink-ekskrimenter under baugen, foruten et nett av underjordiske kanaler. Våre 
utgifter vil være innløst såsnart husleien er innkassert. (Regning vil bli sendt 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse). Akkurat nå ligger båten hvelvet under 
metertjukk snø, -i påvente av en ny sesong. Så snart isen går på Heinfjorden tror 
jeg bestemt at herr og fru  Mink med familie blir nødt til å finne andre løsninger på 
sitt boligproblem. 
 

 
 
Jomfrutur på Heinfjorden 
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På vårparten 1984 ble det lagt fram forslag om 

kraftutbygging i Homlavassdraget. 
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Berguler i Øst og Vest 

 

Her er et par hilsningskort utvekslet mellom Berguler i løpet av året 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemnigsbilde fra et Augusttreff på Foldstuggu, der 
det ble knapphet på overnattingsplassene.
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Utklipp fra Adresseavisen, - nå også med fargebilder i normalutgaven  
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Ronson & Co. i GrådalsfjellRonson & Co. i GrådalsfjellRonson & Co. i GrådalsfjellRonson & Co. i Grådalsfjell    
 

Odd og jeg innledet jaktsesongen 1984 med en dyrevenn i hælene...... Denne dyrevennen (Dag) 
var attpåtil utrustet med notisbok og kamera, forberedt på å dokumentere rypebestandens 
undergang. Disse omstendighetene gjorde at vi for kameratskapets skyld ble nødt til å vise 
moderasjon i avskytingen. - En ansvarsfull forvaltning av naturens ressurser er viktig i våre dager. 

Dette skjønte derimot ikke vår utlånte medarbeider, pointeren Ronson. Den dumme bikkja fra 
Presthus stivnet stadig i stand, og det var direkte flaut å måtte bryte fjellfreden med hyppige 
serier markeringsskudd. Etter den første rypekontakten noterte Dag i boka; - 5 ryper. Oppflukt på 
15 mtr. 4 skudd - etterfulgt av en stor, feit "B"  for bom. Resten av rapporten bestod av 
gjentagelsestegn, - ikke mindre enn 4 sider ! 

Krampeaktig forsøkte Odd og jeg å glatte over det elendige jaktresultatet med sprudlende humør. 
Odd prøvde sogar å bortlede oppmerksomheten med en kjapp demonstrasjon av sitt nyinnkjøpte 
kokeapparat. Langt utpå den andre jaktdagen kunne vi endelig notere "treff" i margen; - 1 stk. 
heilo etter avansering fra Ronson. Men på det tidspunktet hadde Dag allerede dratt heim.... 

Mandagen døpte vi senere for "den store revemat-dagen". Da begynte det nemlig å drysse fjør i 
våre tråkk. Enkelte rypeskrotter tumlet til og med pladask ned i reinlavet under haglskurenes 
atterljom. Tilsynelatende skinn-døde virket de også, inntil vi bøyde oss for å plukke dem opp. - Da 
heiv de seg plutselig vettskremte og energiske avgårde innetter Grådalens vidder på milelange 
flukter. Hva gjorde vi galt ? Skyldtes det dårlig ånde, frastøtende kroppslukt eller for hissig adferd 
? Nei, ikke vet vi. Kunsten å sjekke ryper har aldri vært enkel... 

Våre framstøt mot arten Lagopus Lagopus ble hele tiden fulgt av to sørgmodige pointer-øyne. 
Ronson skjønte ingenting, stakkar.  

Den fjerde jaktdagen var han dessuten blitt så støl til beins som en urgammel bukk. I et siste 
forgjeves forsøk på å bedre fangststatistikken bar vi ham i søk rundt hele Steinfjellet. Vi innså da 
at hunden trengte ei ukes hvile. Vel hjemme fikk vi slengt følgende blodige tall i trynet; 99 ryper 
skutt iløpet av 5 dager av en jeger i Roltdalen. Vi følte straks medlidenhet for den arme djevelen 
som uten hjelp av hest måtte bære 70 kg. fuglekjøtt pluss oppakning ned fra fjellet. Fullt så 
nedlesset var heldigvis ikke vi da vi forlot Grådalen den 19. september. Dessuten hadde vi 
parolen i behold: - Naturopplevelsen er viktigere enn fangstresultatet (Gudskjelov!). 

Slik var starten på det store høsteventyret, - grovt rekonstruert. Punktum for jakta 84 ble ikke satt 
før sesongens utløp 23. desember. Grunnet gunstige værforhold var det iår mulig å tøye 
jegeraktivitetene ca. 1 måned lenger enn normalt. De spesielle værforholdene ble tydelig 
understreket på selve julaften, da TV-meteorologen berettet om opptil 17 graders varme på 
Vestlandet. (På samme dato var det til sammenligning 12 grader på Mallorca). I vår lokale region 
viste termometeret 8 varmegrader, mens det på landsbasis inklusive Svalbard ikke var en eneste 
kuldegrad å oppdrive idet jula ringte inn.  

Mens november og desember var nedbørfattige, inneholdt jaktsesongens første måneder langt 
flere værsymboler iform av paraplyer og snøkrystaller. Vi minnes med gru det store snøfallet i 
Røros-traktene få dager før jaktstart. En halvmeter blaut nysnø brøt ned den lauvtunge 
bjørkeskogen. Tydelige eksempler på dette så vi i Grådalen. 

Min private jaktjoumal omfatter hele 18 jaktturer. Det tilsvarer i snitt en jaktur pr. helg i tidsrommet 
15.09 - 23.12. Rapportene varierer m.h.t. jaktområder, observasjoner og fangsttall.  Dersom jeg 
her i Bergulgruppens årbok detaljert rapporterte fra de enkelte turer, -ville det ha resultert i et 
ekstrabind. Istedet velger jeg å runde av med å fastslå at avisenes forhåndsrapporter for en 
gangs skyld stemte forbløffende godt, spesielt for rypebestandens ved-kommende. Stjørdalens 
Blads oppslag om "det store tiuråret" var nok en smule overdrevet. Tiurslekta hadde hverken økt 
eller minket i forhold til de par foregående sesongene. 
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Jaktas pirater 
At enkelte får panikk når fagstresultatene uteblir, er dessverre et faktum. Disse 
skyr intet middel for å få tilfredsstilt slakte-trangen. Vi håper at den obligatoriske 
jegerprøven som snart skal innføres, vil bidra til å luke bort denslags krypskyttere 
som artikkelen under omtaler. 
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Ei jakthistorie med ”noggo attåt” 
Bots- og bededagen falt iår på søndag 26.oktober. 
Da jeg manglet både nål og tråd gav jeg direkte blaffen i bøtinga. Derimot ba jeg om godt jaktvær da jeg 
våknet klokken 04.30 på morgenkvisten. Og min bønn ble hørt..... 
Vi møttes klokken 07.00 ved østenden av Køltjønna; Dag, Ludvik og jeg. Engelsksetteren "Veiss" møtte 
også, - særs frisk og opplagt. Han forsvant straks i søk. I løpet av dagen hadde vi kontakt med hunden bare 
to ganger (blind-stand i begge tilfeller). 
Vi luntet nordvestover med både sola og vinden i ryggtavla. Det var ikke så mye som ei kjøttmeis å se. Dette 
spilte da heller ingen stor rolle, fordi kjøttmeis smaker pyton. (Kan etes i nødstilfeller, som f.eks. under 
"survival-turer"). 
Jaktlaget passerte Rukutjønna og gjorde deretter et sveip i retning av Follahaugen. På tilbaketuren over 
Storkleiva kom vi til å tenke på steinkåken som Hans Johnsen bygde i 1933. Den skulle etter tidligere 
beskrivelser, ligge her et sted, - eksakt hvor, visste ingen av oss. Vi bestemte oss for å prøve å finne kåken. 
En glissen mannegard bestående av tre personer (og av og til en hund) ble organisert. Etter først å ha 
avlevert to bomskudd på en forbipasserende tiur, startet letingen.  
Dag og jeg trålet skråningen ovenfor Rukutjønna, mens Ludvik konsentrerte letingen nærmere trig-punktet - 
172 meter over havet. Han gransket fornuftig nok berghamrer og steinbrudd ekstra nøye. Ettersom stein var 
byggemateriale var det rimelig å tro at tomta lå i nærheten. Etter et kvarters tid lød et gledens rop gjennom 
skogen. Ropet kom fra Ludvik som hadde funnet Johnsen's hemmelige kryp-inn. Vi løp til, - og fikk øye på 
en mosegrodd haug med ei stor, grønn dør som lå lunt innunder en berghammer. I motsetning til Keiser 
Burgibas sommerpalass, som var bygd av edleste sort marmor, var dette skogs-palasset bygd av gråstein. 
Spenningen steg idet døra ble åpnet. Lukta som sivet ut minnet oss om Kongens gruver på Røros, - en rå, 
muggen steinlukt. Kåken manglet vinduer, og inne var det mørkt som i et gravkammer. Vi tok sjansen på at 
eventuelle lik var fjernet, - og steg inn. 
Møbleringen var enkel. Sittegruppen bestod av fire furukubber trekt med rustrødt stoff. Bordplaten var 
veggfast, med sirlige, runde spor etter karsk-koppen og 50 års uvøren bruk av brødkniv og talglys. 
"Sovealkoven" var solid bygd i to etasjer. Med tanke på besøkende skogskarer over to meter var overkøyen 
utstyrt med utslagbar fotende. (Fiffig detalj:) Hele veien rundt køyene hang et tjukt teppe som skjermet av for 
den verste gjennomtrekken. 
Gamle margarinkasser tjente som overskap. Av løsøre fant vi bl.a. kasseroller, kjeksbokser, kaffekjel og 
diverse verktøy. Vi nøret opp i den vesle koieovnen som stod i kroken vis-a-vis døra, og hentet vatn på 
kjelen. Ovnen var gammel, sannsynligvis en førkrigs-modell, mens piperørene virket nye. Det hadde tydelig 
pågått restaureringsarbeid den senere tid. Vi la merke til at også takraiene var forholdsvis ferske. 
Høyt oppunder takraiene hang en minnetavle, - et høvlet vedstykke med gotisk inskripsjon: "Hans Johnsen 
bygde denne bu i 1933. Restaurert av venner i 1976". Et uskarpt amatørfoto av byggherren var opplimt til 
ventstre for teksten. 
Nå luktet det nykokt kaffe. Vår medbragte niste ble fortært før vi steg ut i den blanke høstsola igjen. 
Da dukket Per Eidem opp med sin elghund i band og kragergeværet på aksla. - I all verden, er elgjakt-
sesongen utvidet iår ? undret vi. Nei, Per var på hjortejakt. På denne tiden av året pleier hjortedyra å trekke 
fra Leksdalen og over til Klæbu, fortalte Per. 
Da følger de som regel en fast trekkrute gjennom Storkleiva-området og utover mot Follahaugen, la han til. 
Per råkte borti to hjortespor, sannsynligvis satt i de grytidlige morgen-timene, - ikke langt unna Nevervolden. 
Hjortejegeren hastet videre. Ludvik og Dag fotograferte Johnsen-kåken utvendig i et utall vinkler, mens jeg 
noterte i dagboken: 
"Steinkåken på Storkleiva ble funnet 26.10 kl.11.15". 

Som regel vanker det dusør når man finner noe. Vår dusør i dette tilfellet: - Et nytt, artig og aktuelt turmål i 
nærmiljøet. 
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Vi tar med noen avisutklipp fra de siste ukene i 1984 
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Gode venn og skoggansmann      Jula 1984 
M/ familie 
___________________________ 
 
Så er den her igjen, som i fjor omtrent på denne ti da – 
Og så helt uten at noen har spurt etter den. Og som  
Sedvanlig fölger noen ord i den sammenhengen. 
 
Juleheftene skal være svært dårlige i år, ble det f ortalt 
forleden kveld på radioen. Derfor sender jeg vedlag t 
Kapittel I i boka ”Skardörsfjella er min himmel”, e i bok 
om selbyggen Ole B. Garberg, skrevet av Inga Næss. 
 
Jeg synes livsfilosofien til Ole B. – ”Heile verda er mitt 
Fedreland, gode gjerningar min religion, og Skardör sfjella 
er min himmel” har noe å fortelle enhver av oss. My e av 
plassen i boka er viet kommunisten Ole B’s kamp mot   
fascismen, og det kan vi la ligge nå i gledens höyt id. 
 
Men i bokas förste kapittel forteller naturelskeren  om 
Oppvekst i et dalföre og fjellområde som vi denne t idlig- 
sommeren stiftet nærmere bekjentskap med. 
 
Kjære venner – det gjenstår å önske dere en god jul e- 
Helg, - og gode önsker for et fredens år i 1985. 

 
  Hilsen fra  
                                                 
Turid, Marte og                                                               

                                           
                    
 
 

        Dag                               
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Kapittel I 
På gamle stigar 

 
Kjem du nordfrå, er Innbygda andre grenda du passerer. Garberg-gardane ligg på nordsida av elva, 
brattlendt og fritt. Opphaveleg var her fire gardar, men etter kvart vart fleire bruk skilde ut, først som 
husmannsplassar, som etter ei tid vart sjølveigande småbruk. Far til Ole B. Garberg kjøpte ein del av 
garden Garberg i 1893 og tok namn etter bruket. Med på kjøpet var innmark, øyeslålt, seterhamn, 
markaslåttar og skog. Det vart bygd stovebygning og uthus, og den l. juli 1898 fytta dei inn. 
    — Ei veke seinare kom eg til verda, fortel Ole B. Garberg. 
    — Mor og far arbeidde hardt, men dei hadde pågangsmot, sjølv om arbeidsdagen kunne vere opptil 19 
timar i døgnet. Eg såg mest aldri at mor sov. Når eg somna inn om kvelden, sat ho anten i vevstolen eller 
ved rokken. Og når eg vakna om morgenen var ho i arbeid. Ho vov alt vi trong, og det var ikkje lite, for vi 
vart ni sysken i alt — fire gutar og fem jenter — som skulle ha både vadmålsklede og lerret til underty. Slik 
som ho sleit er det ikkje rart at ho berre vart 62 år. Men ho hadde eit eineståande godt humør, var alltid 
blid, men skarp i replikken når ho ana urettvise. Då var ho ikkje redd for å seie kva ho meinte til folk som 
stod over ho i bygda. 
     Vi hadde tre-fire kyr, ein hest, fem geiter og om lag like mange sauer. Innmarka vart altfor lita, så vi 
måtte slå i ut-marka og køyre høyet heim på vinterføre. Det vart truleg lite å brødfø elleve menneske av på 
Garbergbakken, så i 1908 forpakta far Selbu prestegard og flytta dit. Ein heimvendt norsk-amerikanar 
forpakta garden vår i mellomtida... Det vart ei gild tid for meg. Eg måtte gå på skule i ein annan skulekrins 
og fekk nye kameratar. Gamle Petter Furan var læraren vår, ein uvanleg snill kar — litt for snill kan hende, 
for vi som var viltre, tok det ikkje så nøye med disiplinen, og interessa for lekser var i minste laget. 
     Nei, det cg såg fram til var seterflyttinga. Eg skulle vere gjetar for prestegarden denne sommaren da eg 
fylte ti år, fortcl Garberg — og ber oss med til staden der han hadde den fyrste arbeidsplassen sin for sytti 
år sidan.  
 
Gjetarguten  
 
Vi køyrer oppetter Innbygda. Til venstre ligg Garberg-grenda med «Garbergbakken» som Ole B. dreiv heilt 
fram til krigen og selde for fem år sidan. Under flyt elva og vegen som to grå band i det grågule 
haustgraset. To mil er det opp til setra — vi køyrer dei på under halvtimen medan tiåringen Ole brukte fire 
timar opp dei same bakkane for sytti år sidan. Knappa kan hende inn nokre minutt etter kvart som føtene 
voks og kroppen vart sterkare dei fem åra han gjette her oppe i liene. Men så langt var det at det var ikkje 
råd å ta turen heim i løpet av sommaren og helse på mor og far. 
      Det er ikkje mange gardane når øvste grenda er passert, men setrer koyrer vi forbi rett som det er, — og 
ei og anna hytte. Ein ung bureisar har slått seg ned på ein gard langt her oppe. Tre viltre travhestar klipper 
brått vegen over og gjer tilveret i bilen utrygt for dei finn fram til grinda og beitet attom leet. Lengre oppe 
legg ein bulldozar svartbrune moldjorda opp i dagen — eit kilometer langt nybrott held på å ta form. 
    — I gamle dagar var det her folk budde, fortel Ole B. — Det var setrene som var buplassane i tida før 
svartedauden. Her fekk dei mat til både seg sjølve og dyra frå vollar og skog. Først i dei siste hundreåra har 
tettstaden Selbu leke form etter kvart som folk rydda gard og grunn der nede langs Selbusjøen. Han peiker 
på ei stor steinstøtte på ei lita slette attmed vegen. Ho er sett opp som minne om eit katolsk kapell som stod 
her i tida før Svartedauden (ca. 1345). Restar frå kapellet finn du i dag i Selbu bygdemuseum. 
     Vi parkerer bilen høgt oppe i lia. Under oss ligg Selbusjøen. Over han setervollar, skog og eit og anna 
nybrott. Vi gjev oss i veg innetter Fosskjølen. Det er sju år sidan han sist gjekk denne stigen inn til setra no, 
fylgjesveinen vår. 
    — Kor mange gonger eg har gått her! Eg trur eg kjenner alt kvar einastc tuve. Men mykje er forandra. 
Det var mindre skog før — alle desse trea har ete seg inn på beitegraset. 
    — Ser du den store furua der nede? Der åt eg nista mi kvar ein dag eg gjette her. Tenke seg til at det er 
70 år sidan første gongen! 
    — Å kor eg lengta fram til sommaren 1908. Eg skulle begynne som gjetar da. Mange segner og eventyr 
hadde eg høyrt om Prestegardssetra, og dess nærmare vi kom «buferdsdagen», dess meir vaks spaninga. 
Fjøsdøra vart opna, og banda løyste. Endeleg skulle krøttera sleppast ut. Det var ikkje eitt dyr som ikkje 
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skjøna at no var fridomen komen, og det vart ei hopping og springing utan like. Neste dag skulle den lange 
ferda til setra begynne. 
     Eg hadde aldri vore innover desse setertraktene før, men ofte høyrt om dei store fossane nedanfor 
Fossan-setra og dei ville stupa nedetter trappetrinna i elveløpet fra Storprestfossen og ned til 
Kinnbyttfossen. Far hadde fortalt mykje om det ville terrenget her. Han hadde vore med på tømmerfløyting 
der nokre år tidlegare. Dette var fårlege oppdrag når tømmer-vålane sette seg fast i eller under dei store 
fossestryka. 
     Så hadde eg høyrt segnet om Fossan-gubben. Setergarden Fossan var ein stor gard før Svartedauden. 
Fossan-gubben var rik, og segnet fortalde at han hadde ei stor sølvgruve som ingen hadde funne. Eg leitte 
sjølv etter denne sølvgruva. Fossan-gubben var så mektig at liketil presten hadde respekt for han. Dei våga 
ikkje ta til med gudstenesta før han var komen til kyrkja. Men ein gong venta dei så lenge at presten vart lei 
og starta opp høgmessa. Etter ein kvart kom gubben. Han vart så arg over at presten hadde begynt preika at 
han jaga heim både kyrkjelyd og prest. Så det vart ikkje noka gudsteneste den søndagen! 
     Ja, turen oppover Hallsteinsåsen og Preståsen var hard. Kyrne var trøytte og segneferdige etter den lange 
marsjen frå prestegarden, men enno var det fire kilometer att. Duren frå «Storprestfossen» vart kraftigare 
etter kvart som vi kom høgare opp. Han murra som eit sint udyr der inne i dalen. Aust for fossen reiste 
Brenntoppfjellet seg med snøfonner i revnene. Del var ikkje mykje beite enno så tidleg på sommaren, men 
graset var ungt og kraftig. Dyra åt, og det friske foret gav dei nye krefter. 
     Så var vi framme. Der låg vollen grøn og vakker. Langt nede i dalen såg vi Selbusjøen og mykje av husa 
i Selbu. Nærmare ein og annan setervoll. Men mest høyrde vi duret frå fossen som mol og mol. Det tok tid 
å venje seg til han. 
     Granskogen rådde grunnen i Fossanmarka, elles var det ei og anna myr innemellom. Der skogen var 
tynn, var det god beitemark, og kyrne treivst. 
     Vekene gjekk, l juli flytta vi ti! setervollen Prestøyane som låg 6—7 kilometer inne i fjelldalen. No tok 
den årvisse fjell-vandringa til. Det vart mitt livs største oppleving. Eg vart som slukt av fjellet, — heilt 
bergteken på eit vis. Det er 70 år sidan no, men kvart einaste år sidan 1908 har eg vore i fjellet i kortare 
eller lengre tid — unntatt den sommaren da eg reiste til Amerika og budde på prærien i Minnesota. Det var 
ein fæl sommar — ikkje så mykje som ein bakke å sjå — ikkje ein topp på landskapet som du kunne kvile 
augo mot — berre endelaus prærie. Nei, det var ikkje noko for meg. Viddene og fjellskråningane i 
Prestøyane var i tankane mine kvar ein dag. 
     Livet på Prestøyane vart litt av eit eventyr. Ikkje noko stengte for utsynet, og det var som om roa i fjellet 
virka inn på buskapen. Vi såg dyra på lang avstand. Om lag 80 sauer hadde vi å gjete. Det var lite arbeid 
med dei, men vi måtte halde auge med dei, så ikkje rovdyr gjorde skade på flokken. Kyrne måtte vi passe 
meir på. Dei måtte ikkje komme inn på slåtteteigane i nærleiken. 
     Arbeidsdagen starta klokka fem om morgenen. Først mjølka vi kyrne, og så var det å fylgje dei ut i 
skogen. Vi gjette fram til klokka to. Da var det to timars middagskvil. Ja, kvile vart det lite av for oss 
gjetarar, for no måtte vi hjelpe budeia med å kinne smør. Det var eit tungt og keisamt arbeid. Eg brukle å 
telje for kvar gong eg drog sveiva på handkinna — 2185 omgongar måtte det til før det vart smør av 
rømmen. Var det lite rømme, brukte vi stampekinna. Så var det ut å gjete att. Og når vi kom heim med 
kyrne om kvelden, var det til å mjølke på ny. Arbeidsdagen var sjeldan slutt før i ti-tida om kvelden. 
     Sigrid heilte budeia på Fossansetra. Ho kokte mat til oss og ysta osten. Det var mykje god setermat å få, 
men mest brød og mjølkemat. Vi åt «kakkakaku» — ei slags pannekake med smør og prim på, og rømme 
på flatbrød. Du la flatbrødet i to lag så det ikkje skulle blotne og åt brødet og rømmen med fingrane. Til 
middag var det mest graut, berre ein sjeldan gong fekk vi poteter og kjøt. 
     Første sommaren eg gjette var det bra ver, med sol og regn. Men andre året, i 1909, regna det heile 
sommaren. Eg trur det må ha vore den største nedbørsmengda siste hundreåret. Sumpmarkene i dalbotnen 
stod for det meste under vatn. Vi gjetarar var våte til skinnet og fraus mest heile somaren. Eg gjekk og 
filosoferte over mange ting. Sigrid setertaus var ei eldre, ugift kvinne. Ho var svært religiøs. No hadde det 
regna veke etter veke, og det gjekk på nervane laus. Ein kveld ba ho til Gud om at han måtte stanse 
regnveret og gi oss godver. Eg var heilt viss på at ho måtte bli bønnhøyrd. Ho var djupt kristen, og eg 
kunne aldri tru at Gud ville gjere ho imot. Men neste dag rann opp med svarte, regntunge skyer over heile 
himmelen, og det hølja ned heile dagen — eit regn som eg aldri har sett maken til. Medan eg no gjekk i 
fjellet med kyrne, tvang den tanken seg inn på meg at det kunne ikkje finnast nokon Gud, når han ikkje 
høyrde på bønene til Sigrid. Regnet heldt fram i veke etter veke, heile sommaren igjennom. Så kom tre 
varme somrar, og i 1912 var det ekstra varmt og tørt. 
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    — Sommaren 1912 minnest eg og godt. Eg hadde nokre vidunderlege dagar i fjellet den sommaren. Mor 
mi var setertaus det året, og det var vel gildt for oss ungar å ha mor i lag med oss. Systera mi, som var to år 
yngre enn meg, var med som gjetar tredje året på rad, og veslebror min som berre var fem år gammal, var 
og med. Han var ein tapper liten gjetargut, hjelpte til med å få inn dyra, var med dei to syskena sine når vi 
gjette i fjellet, fiska i bekkane og klatra opp på høge nutar. Men han vart ikkje gammal — ti år seinare 
døydde han av hjernehinnebetennelse. Det vart stor sorg både for mor, far og oss syskena at han vandra 
bort. 
     På ettersommaren i 1912 kom vi ut for rovdyr. Ulv og gaupe herja fælt i saueflokken. I nærleiken av alle 
setervollane låg ihelrivne dyr. Vi mista seks av dei åtti dyra vi hadde på setra. Nær Flønes-setra skaut 
Herman Flønes ein stor ulv, og ein av sauene våre vart teken av gaupe og måtte slaktast etter å ha fått 
stygge sår i strupa. 
     Ein kveld skulle eg og ein kamerat gå på vitjing på nabosetra. Vi vart der nokså lenge, så det var mørke 
kvelden da vi skulle gå heimatt. Brått høyrde vi nokre hyl høgt oppe i åsen. Aldri hadde vi høyrt slike lydar 
før, og setertausa, ei eldre kvinne, skjøna kva det var. Ho hadde høyrt ulven før, men ville ikkje skremme 
oss. Det er berre bergugla, sa ho. Vi gjekk heim til setra i mørkret, spente og redde, for vi hadde høyrt 
fortald mang ei historie om vargen denne kvelden. 

*** 
Medan Ole har fortalt frå tida som gjetargut, har vi gått over myrane på Fosskjølen. No er vi framme ved 
Fossan-setra.Kva namnet kjem av er ikkje vanskeleg å skjønne. I vest dundrar og brusar det, og fossefallet 
går kvitt legre oppe. No er elva  lita, men vi kan tenkje oss for ei kraft det er i vatn-massane under 
vårflaumen. 
     Det er fint her oppe. Sola blenkjer i det regnvåte graset og lauvet. Høgfjellet med Skarvane glinsar grått 
i nordaust. Der inne ligg Stråsjøen, ein stor innsjø, men så grunn at du kan va over han. Flyktningeruta hans 
Ole gjekk innetter desse traktene under krigen. 
     Men no er det barndommen han minnest. Ein eller annan plass heranfor setra her er det ein stor stubbe 
han gjerne skulle finne att. Den breiastc stubben han har sett, og så stor at tiåringen kunne liggje rett ut på 
han. Men vi leitar fånyttes. Og rart er det ikkje, for granene nedanfor setra som var nyplan-tingar den 
gongen, er to etasjar høge juletre no. Det var 300 setervollar her ein gong i tida. I dag er ikkje ein av dei i 
drift. No er det staten som eig heile den store prestegardseigedomen her oppe, fortel Garberg, og likar 
denne utviklinga dårleg. 
     Sjølve seterbua er borte no. Men fjøset står her oppe enno med vindslitne tømmerbjelkar. Vi leitar 
mellom knivmerka i sølvgrå furu, men finn ikkje namnet hans blant dei mange som har skore seg 
minnesmerke her. Det har nok vore mang ein gjetargut på Fossensetra sidan Ole vandra over myrane med 
bølingen sin. 
    — Her sto ti kyr, og i andre enden var det. tolv. Og her i det opne rommet i midten batt vi kalvar og 
ungdyra, fortel Ole, som minnest namnet på alle dei firbeinte vesena som han hadde ansvaret for ein 
mannsalder attende i tida. 
     Bruset frå Fossan-fossen. Fossefallet syng og syng der oppe. I denne songen var det tiåringen gjekk og 
gjette. Til den somna han inn om kvelden med trøytte armar og føter. Her var det kjærleiken til norsk natur 
voks seg sterk, og draumen om ein fridom større enn den småbrukaren og arbeidaren hadde den gongen. 
Her var det han tok til å tenkje over ting som fekk han til å tvile på det dei som hadde makta hadde sagt ein 
skulle tru på. 
    — Såg du grinda vi passerte på veg oppover hit? Der kor ferista var. Vi brukte seie at aust for Alset-brua 
var fridomen. Sjølv om det var hardt å vere gjetar mang ein gong, kjende vi oss frie her oppe i fjellet og i 
skogen! 
 

Arbeidarklassen marsjerer framover  
 
Før arbeidarklassen organiserte seg og skipa Det Norske Arbeidarparti, var det Høgre og Venstre som 
dominerte i poli-tikken. Ofte var det motsetningar mellom høgrefolk og venstrefolk. Garberg, som er full 
av historier og glad i å fortelje dei, har eit døme på slikt. Det er historia om Kristen Håggåbakken og 
høgrefolka: 
    — Han Kristen Håggåbakken var husmann og hadde ord på seg for å vere snartenkt og ein mann med 
gode replikkar, l den tida han levde var det berre to politiske parti i Noreg: Høgre og Venstre. Ofte var det 
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stor strid mellom desse lo partia, men Høgre dominerte. Venstre ga ut ei avis som heitte Bondevennen, og 
ho hadde han Kristen abonnert på. Det ergra høgregubban. 
     Ein dag da han Kristen var på postkontoret og henta posten sin, kom to av dei ivrigaste høgrekarane i 
bygda dit. Da dei såg Kristen med Bondevennen i handa, vart dei rasande. — Har du abonnert på det der 
svineriet? spurte dei. Det hadde dei ikkje villa tørke seg i baken med ein gong, sa dei. Da svara Kristen: 
    — Å de skull prøv ho. Æ trur ho skull grei å gravva tu det verste! 

*** 
Inga Næss 
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