
O^dsedagbog - S^odturen i880.
Halfdan Bryn og Alxander Holst.'"')

15de. Thorsdag reiste vi i overskyet Veir til Støren med 4 Dimi-
tender, prægtig Kameradskab. Ved Gulfossen findes endel
store Jettegryder. Frå Støren af gik vi til Presthus, en tem-
melig styg Skydsstation hvor et tarvelig, men godt Middags-
maaltid indtoges. Veien er hele Tiden smuk, i Begyndelsen
omgiven af høie Fjelde, men naar man nærmer sig Presthus,
bliver den med engang utvidet betydelig og flere store
Gaarde kommer tilsyne i Høiden. Langs Veien gaar hele Ti-
den Sokkenelven brusende, næsten som en Fos; over denne
gaar adskillige Broer, deriblandt Skjærlidbro, Korporalbro
og et Stykke ovenfor Presthus, Fossumbroen. Kl. 3 gik vi frå
Presthus. Veien som før steg meget jevnt opad begynder nu
at blive bakket, men fremdeles meget vakker. I Begyndelsen
er Dalen bred, senere snævrer den sig sammen og bestaar paa
begge Sider af steile Fjelde, bedækket med Gran og Furu-
skog; høit oppe paa Fjeldene ser man Marker med store
Gaarde. Vi traf her paa Veien en «Zweitzer» ved Navn Schø-
rer. Sokkenelven følger os endnu, skjønt i store Kroge og rin-
der oppe ved Garlid ganske rolig. Paa Veien til Garlid passe-
res Fossum-fossen, et langt Styrt som strækker sig langt op-
over, og af hvilken man gjennem Birkeskogen ser noget hvidt
Skum. 5% ankom vi til Garlid, et udmærket Skifte, med
prægtige Værelser og omgivet paa alle Kanter af Birkeskov

*) Turen foretokes da begge var latinsfcolegutter i Trondhjem. Dagboken
blev ført av Halfdan Bryn, født 1864, død som divisjonslæge i Trondhjem 1933.
Alexander Holst, født 1866, senere overlæge ved Trondhjems Sykehus.
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og Granskov. Vi spiste her til Mellemmad en Kjæks og et
Glas Bouillon.
1. Silene inflata. l. „ . „ } Blomster.2. A st er l ripoliumr l

16de. Vi gik imorges frå Garlid til Rønningen, en stor prægtig
Gaard, hvor vi blev trakteret med en Kumme nysilet Melk
og Kager. Der var en meget snil, gammel Kone, som bad
hilse hjem. Hun er godt kjendt med Fader, i flere Aar hen-
des Doktor. Kl. 12 kom vi til Bjerkager, hvor vi opholdt os
til Kl. 4 og fiskede da i Buvandet, hvor vi fik 3 Fisk. Der
findes meget Fisk, men man maa have mørke brune Fluer.
Bjerkager er et ganske godt Skifte med snilde Folk. Vi spiste
der en meget billig Middag (Ørret og Smørrebrød). Veien
fra Bjerkager til Avistberg er meget storartet. Veien gaar i
store Krumninger paa Grund af flere Elve, i Begyndelsen
fører lange, steile Bakker ned til Elven, senere bliver Berget
til en næsten lodret Klippe Høide (?) som fører ned til
Orkla, der susende styrter sig nedover som en lang Fos;
paa en fremspringende Odde faar man igjen i det Fjerne se
Bjerkager Kirke (og man synes da, at det er næsten for-
underlig, hvorledes man er kommen hit). Paa denne Odde
er hugget et stort Kors i Væggen, til Erindring om en Mand,
hvis Navn jeg ikke kan huske, som her for ca. 20 Aar siden
under Arbeidet styrtede ud og øiéblikkelig døde. K. 7 kom
vi til Austberg, et meget comfortabelt Skifte, hvorfra vi strax
begav os, til en af de 17 Gissenaasgaarde, nemlig Aasbak.
Paa Veien hidtil passerte vi Orkla som nu gik opover til
Kvikne; Buna faldt her ud i den. Aasbak er en stor Gaard
med hyggelige Folk og hvor man faar udmærket Natlogi.
Forbi den løber Gisnaelven som danner en lang Fos. Folke-
nes Navne var John Larsen Gissenaasen, og Hustru Mille G.
Vi var anbefalet at gaa hid af Manden paa Bjerkager. (Til-
føiet efter Turen). De anbefalte os at gaa til Nils Rolf s jordet.

17de. (Lørdag). Idag passerede vi først Stuen, et pent Skifte, der-
næst Aune*), et udmærket Skifte, hvor vi spiste en god
Middag. Her passerede vi flere Snefjelde, hvoriblandt
Bredakindklempen og et andet paa venstre Haand (Skissa-
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høgden). (Planter. 16de. 1. Sedium anirum. (Austberg).
2. Oxyria digyna. (17de.) Prunella albus. 3. Melandrium pra-
tense.

17de. 6. En hvid ubekendt Plante.
7. Pyrola uniflora. St. Olavs Lysestage.
8. Pyrola rotundiflora. Perleblomst.
9. Alchemilla alphina.

10. Aatragulus alpinus. Astragel.
11. Sedium — ?
Kl. 6 kom vi til Nils Rolfsjordet, en stor Gaard, som ligger
et lidet Stykke fra Veien, her fik vi godt Natlogi og hygge-
lige Folk være her.**) (Ravnsjordet skal være Rolfsjordet).

18de. Søndag Formiddag besteg vi Stenhammeren, hvorfra man
har god Udsigt. En halv Mil fra Gaarden ligger Djevlevandet
og Skarsvandet hvor man fisker store Fisk. Jeg fandt føl-
gende Planter. De 3 første fra Aune til Rolfsjordet, de øvrige
paa Stenhammeren;
12. Linaria vulgaris.
13. En kurvblomstret violet Plante.
14. Schruospermum deflexum.
15. Peacularis lapponica.
16. Cerastium alpinum.
17. Asalea procumbens.
18. Veronica agiestis Saxifraga.
20. Maloxis pahidosa?
21. Phylodoce coerulea.
22. Primula fannosa,
Kl. 4% gik vi fra Rolfsjordet til Ålbu, derfra til Gravaune,
l Mil. Man passerer her flere Fosse, hvoriblandt en meget
stor. Gravaune er en stor gammeldags Gaard, med meget
hyggelig gamle Folk. Soveværelset er en stor Sal, med et
vist meget gammel Skab, med mange Forziringer. Vi fik her
meget gode Maaltider og godt Natlogi til meget billig Pris.

19de* Gravaune er ikke længere Skifte. Kl. 9 næste Morgen kom vi
til Sliper, l/2 Mils meget bakket Vei fra Gravaune. Sliper er
kun et maadelig Skifte; af Udseende, men Veien hid er
meget interessent. Veien fra Sliper til Gjøra er meget god.*'"'"

Reisedagbog — Fodturen 1880 27

Dalen snevres her svært sammen. Gjøra er et meget pent og
godt'Skifte; paa en Gaard, en Fjerdingsvei nedenfor Gjøra
spiste vi en Middag bestaaende af Rømme og Graakage. Et
Stykke Vei herfra fik vi sidde paa hos en Mand og kjørte
såa med nogle maadelige Kjøretøier til Storfale, et udmær-
ket godt Skifte. Fra Storfale til Sundalsøren har man hele
Tiden Driva ved Siden af Veien. Veien er meget flad, men
paa begge Sider har man høie snebedækte Fjelde. Kl. %9
om Aftenen kom vi til Sundalsøren, meget trætte, efter idag
at have gaaet fra Gravaune 5% Mil, hvoraf kjørt paa Last-
vogn, næsten l Mil. Opholdet paa Husby paa Sundalsøren

20de. var temmelig kostbart. Kl. 7 næste Morgen reiste vi med
«Ganger-Rolf» til Opdøl. Det er en ganske morsom Tur.
Fjorden er trang; man ser rundt omkring høie Fjelde, hvor-
iblandt «Kalken», ret op for Sundalsøren. Vi spiste idag en
meget billig og god Middag paa Brækken. (Tirsdag.) Paa
Ulvind havde vi tænkt at ligge; men da vi bad om at f åa
Natlogis her, fik vi kun til Svar et sært: «Næ, det faar Di
no it læl». Vi maatte da gaa til Røkkum****), men da vi kom
hid, tilbød en Mand os for Nogle Skilling at sætte os overFjor-

21de. den til Kvande. Dette er et meget pent Skifte. Næste Morgen
(Onsdag) gik vi afsted til Aasen, hvor vi spiste til Middag,
surt 01 og raa Hyldkage. Humøret voxede som Øllet min-
skede, såa Middagen smagte ret godt Kl. 4 om Eftermidda-
gen kom vi til Surendalen, hvor vi tog ind paa Gaarden Skei.

22de. Intet af Betydning hændte der. Den næste Morgen gik vi
afsted til Honstad; her spiste vi til Frokost en prima Røm-
bunke. Paa Veien herfra til Aune, 1% Mil, mødte vi en
meget fornøielig Gut ved Navn «Lars Sæter» som slog Følge
med os og morede os meget med sit: «Næ, ka e sa», «end sa»,
og såa videre. Veien fra Aune til Foseidet er meget god
(% Mil). Vi fik der noksaa godt Natlogis, men kost-

23de. barere end vanlig. (Fredag.) Den næste Morgen gik
vi afsted til Garberg. Afstanden er halvanden Mil. Veien er
meget bakket, det mest hakkede Veistykke paa hele Turen.
Vi sang såa det skraldede i Fjeldvæggen og Veien, og gik
temmelig hurtig. Da vi kom nær til Garberg, fik vi pludselig
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24de.

Side 2.

se en Hugorm ligge i Veien; men som formodentlig af frykt
for vor Sang, øieblikkelig tog tilbens. Paa Garborg spiste vi
til Middag. Vi fik der høre Tale om Dragsæt Gruber til
hvilke vi besluttede at gaa. Man følger da først Kongeveien
fra Garberg l/2 Mil; der deler Veien sig, en til Kolstad og
en til Aarlivold. Man følger den sidste en l/% Fjerding Vei,
indtil man paa Toppen af nogle høie Bakker ser Gaarden
Dragsæt ved Bakkens Fod. Herfrå gaar en ganske god Vei
til Gruberne, ]/2 Mils Vei. Veien er meget bakket, men pen.
Kl. 5 kom vi til Gruberne, hvor vi blev meget venlig mod-
taget først av Stiegeren, Ole Andersen, som siden paa Afte-
nen førte os ind til Overstiegeren, Bergkandidat Rørdam.
Opholdet her var overordentlig morsomt. Først bleve vi viste
omkring i Gruberne, (ved Fakkellys). Gruberne er store.
11 Aar gamle, og eies af Nordmændene Thams og Consul
Salvesen. Det som fornemlig udvindes af den er Kis, Svovl-
kis og Kobberkis; desuden f inder man mellem Lagene Kob-
ber i Blade eller Blomster. Gruben gaar nu helt igjennem
Aasen, og der findes en mængde Afstikkere, såa den er om-
trent som en Labyrinth. Naar man finder en ny Gang, under-
søker man først Kisens Rigdom, derpaa forfølges den såa man
kan se i hvilken Retning den gaar og hvorvidt den stanser
eller den gaar videre. Herfra har jeg med hjem flere Stene,
hvoriblandt en Brevpresse af Kobberkis. Den følgende dag
(Lørdag) spadserte vi over Fjeldet en Snarvei nedover til
Aarlidvold, 1% Mil, hvor vi spiste en billig Middag. Derfrå
gik Veien til Bakgjerdet 5 Fjerdinger og en temmelig kjede-
lig Vei. Bakgjerdet er et urenslig Skifte. Om Aftenen Kl. 9
ankom vi til Hov efter idag frå Kl. 12 at have gaaet 3*4 Mil.
Søndag blev vi over paa Hov. Måndag spadserte vi til Bud-
vig og Tirsdag Aften kom vi med Trainet frå Melhus til
Byen, begge vel fornøiet med Turens Udfald.

Tirsdag den 27de Juli (om Aftenen) 1880.
H. Bryn.

Noticer udført efter Turen. (1880.)
) Paa Veien fra Støren til Aune traf vi et Par Folk, Me-

get hyggelige, og som viste os Toppen af Snehetten.
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Side 3. **) Ravnsjordet skal være Rolfsjordet. Billig Logi. 1) Ny-
silet Melk, da vi kom. 2) Kaffe og Kager siden. 3) god
Aftensmad. 4) godt Natlogi. 5) Kaffe paa Sengen.
6) god Frokost. 7) Prima Middag (3 Retter). 8) Vei-
viser til Storhammeren, alt til den latterlige Pris af
0,60 kr.

Side 3. ***) For en Del Aar tilbage var her et Sneskred som be-
gravede 3 Huse og 30 Mennesker. Paa Gjøra skal
findes et meget gammelt Sverd, samt en Stok med
Runeindskrift, hvilke Ting vi ikke fik se, da vi ei
vidste af dem.

Side 4.**"*) Paa Røkummen er Far kjendt med Konen; det var
her Far og Andres niaatte sidde i Styrtregn og vente
såa længe paa Dampen, og hvor Konen satte sig paa
Sengkarmen hos Far og dråk op Resten af hans Kaffe.
Veien over Ulvindeidet var meget storartet.

Regnskab under Turen 15de—27de Juli 1880.
15de. Jernbanebillet ................................................... 1.64

» Melk paa Presthus .............................................. 007
16de. Natlogi paa Garli ................................................ 0.30

» Middag paa Bjerkager .......................................... 0.20
17de. Aftensmad (16de), Natlogi & Frokost paa Aasbach ... 0.50

» Middag paa Aune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••••••••• 0.50
18de. Ophold paa Rolfsjordet (17 & 18) ........................ 0.60
19de. Aftensm., Natlogi & Frokost (Gravaune) ............... 0.60

» Middag paa Gaarden (Navnløs?) ........................... 0.25
» Skyds (omtr. 3 Timer paa Milen?) ........................ 0.40

20de. Aftensmad og Natlogi (Sundalsøren) ..................... 1.20
» Frokost i Opdøl ................................................... 0.20
» Dampskibstour ................................................... 0.35
» Baadskyds til og frå Dampen .............................. 0.17
» Middagsmad paa Brækken .................................... 0.29
» Baadskyds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••••••••••••• 0.15
» Ophold paa Ulvund ............................................. 0.00

Brugt frå den 15—20de Juli 7.42
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21de.

»
22de.

»

Ophold paa Kvande ............................................. 0.80
Middag paa Aasen .............................................. 0.50
Blaabær ............................................................ 0.02
Melk .................................................................. 0.02
Ophold paa Skei ................................................ 0.28
Frokost paa Honstad .......................................... 0.25
Middag paa Aune ................................................ 1.00
Ophold paa Foseidet ............................................. 1.00
Middag paa Garberg ............................................. 0.27
Befordring af Randsel ......................................... 0.20
Middag paa Aarlidvold .......................................... 0.50
Jernbanebillet Throndhjem .................................... 0.62
Diverse ............................................................... 0.15

13.03

Brugt paa hele Fodturen 13 Dage 13 Kroner 3 Øre, — hvilket
stemmer.

«Men Tiden driver lumsk sit Spil,
thi niedens sorgløst her vi spøge
og glemmer rent, at den er til
at hævne sig den vil forsøge;
den stjæler Rosen af von Kind,
den røver flygtig som en Vind
os mangen Ven, hvis Brodersind
i Ungdomstid vi elske lærte.»

M ER end en menneskealder er gått hen siden disse oplevelser,
som jeg har nedskrevet for mange år siden. Så mange av de

gamle gutter er ikke niere, og det blir ferre og ferre, til hvem jeg
kan si: Husker du? Og vi, som sitter igjen med grå hår og få hår,
vi minnes med vemod den gang da vi med sannhet kunne synge:
«An klappar hjartat med friska slag». Vi har minnene. Ja visst er
minnenes rad et klenodie, men det er med de glade minner som
med edel vin, som ikke smaker så liflig når man sitter alene.

Min minnekrans har også friske blade fra senere år. Ikke noget
imponerende antall hverken av laks og sjøørret eller av ryper og
skogsfugl. Men jeg tror ikke der var mange som nød friluftslivet
som jeg. Til min store glæde har jeg mærket at naturglæden ikke
som så meget annet er atrofiert. Den er nærmest blitt stærkere med
årene.

Der kom et brev med posten:

Dear silver doctor.
There is almost no water in the river and we have only got

one salmon and a few seatrouts lately, but the sun is shinning
and the birds are singing and all nature smiles. The air is full


