
Nøstebu 
Sikringshytta mellom Trollheimshytta 
og Kårvatn 
Av ERIK STABELL 

Innerst ved Naustådalsvatnet på ruta mellom Kårvatn og Troll
heimshytta Ugger ei Uta hytte som heter Nøstebu. Denne bua er satt 
opp av Trondhjems Turistforening i 1967, og har sin heU spesieUe og 
tragiske forUistorie. 

To ulykker 
Sommeren 1964 var det sure og kalde dager i Trollheimen. Og ruta 
mellom TroUUeimshytta mot Kårvatn kan bU lang når vestaværet slår 
inn med snø og sludd. Turen er ikke mer enn vel 20 km lang, er 
ganske slak og når knapt opp i 1 000 meter over havet på det høgeste. 
Men det golde landskapet vitner om hvor hardt vær og vind kan ta 
oppe på vannskillet mellom Folldalen og Naustådalen. 

Den første ulykka skjedde Olsokdagen 29. juli 1964. Ekteparet 
Ruth og Olav Moen, begge ca. 50 år fra Trondheim, gikk sammen 
med sin datter på 19 år. Tilsammen 16 personer gikk turen mot 
Kårvatn denne dagen, 3 personer gikk motsatt veg. Det regnet 
kraftig, og regnet gikk over tU sludd og snø over det høgeste partiet. 
Ekteparet Moen hadde ikke regntøy, og ble våte og etterhvert 
nedkjølt og utmattet. Det ble tatt igjen av fire kvinner omtrent ved 
Naustådalsvatnet, og de merket tydelig at kreftene begynte å ta slutt 
for ekteparet. Dette var i 15-tida. Den ene kvinnen tok seg av 
datteren, og de gikk i forvegen mot Kårvatn. De tre andre forsøkte å 
hjelpe Ruth og Olav Moen framover. Men de var etterhvert så 
svekket, at de segnet om og døde begge to omtrent samtidig i 18-tida. 
Kvinnene dro nedover og fikk varslet om det som hadde skjedd. 

Samme dag omkom en mann i Fongentraktene i Sylene og en 
kvinne på Hallingskarvet. 
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Sikringshytta Nøstebu sto ferdig i 1967. 
ERIK STABELL 

Uka etter 
Nøyaktig en uke senere skjedde en ny dødsulykke på omtrent samme 
sted på ruta mellom TroUUeimshytta og Kårvatn. En svensk kvinne, 
45 år gamle May-Britt Bjorkman fra Stockholm, var på veg mot 
Kårvatn alene. Det var dårlig vær, nedbør og kaldt. Hun ble tatt igjen 
av et ungt par i den bratte lia et stykke nedenfor Naustådalsvatnet i 
17-tida. Hun satt da sterkt svekket på en stein med beina i vatn. Hun 
hadde lite klær på seg. Kvinnen reagerte såvidt da paret snakket med 
henne, men gikk etter en halv time helt over i bevisstløshet. Mens den 
unge kvinnen løp nedover mot Kårvatn, forsøkte han å pakke inn 
kvinnen med klær så godt han kunne. Men livet ebbet ut, og hun var 
død i 19-tida. OppUvingsforsøk var nyttesløse. Etter at alt Uåp var 
ute, dro mannen nedover mot Kårvatn. 

Sikringshytte 
Disse to ulykkene gjorde selvsagt sterkt inntrykk i Trondhjems 
Turistforening, og styret utarbeidet allerede samme året «en plan for 
vindskydd på de lengste ruter, og det første av disse vil forhåpentlig-
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/ <ien«e stigningen i Naustådalen omkom tre mennesker sommeren 1964. 
ERIK STABELL 

vis være på plass i løpet av kommende sommer» (årsberetninga for 
1964). 

Nøstebu ble reist sommeren 1967 innerst ved Naustådalsvatnet. Ei 
«ferdigdokkestue» er utgangspunktet, og bua er utstyrt med to korte 
senger, ovn og noe utstyr eUers. Bua skal også være forsynt med noe 
ved og fyrstikker for opptenning. Den står åpen for rasting og for 
overnatting i en kritisk sUuasjon. 

Siden oppførelsen er bua kledd utvendig med panel. Det er nå Erik 
Kårvatn og Eriing HaUe som har tatt på seg vedlikehold og tilsyn med 
bua, mot at de kan bruke den på sine turer og oppgaver i fjellet. 

For nødbruk 
Bua er ikke beregnet for bruk tU vanlig overnatting. At noen velger å 
ta inn i bua sent på dagen, istedenfor å slå opp teUet eller gå videre 
for sen ankomst på Kårvatn, kan aksepteres. Men bua skal primært 
være tilgjengelig for dem som får problemer undervegs, eller har 
behov for en nødovernatting. Og aUe som bruker ved av hyttas lager, 
må sørge for å legge igjen minst tilsvarende mengde som de har 
brukt, og de må se til at det Ugger klar noe tørr opptenningsved. 
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Dagboksnotat 
De to ulykkene tett på Uverandre var sjokkerende for folket på 
Kårvatn. Familien Halle bidro vesentlig da sikringsbua ble bygget ved 
Naustådalsvatnet, bl.a. ved å stiUe tomt tU disposisjon. 

Etter ulykkene skrev Gudmund Kårvatn Halle ned dette notatet: 

«Olsokdagen onsdag 29. juli 1964 forekom en uhyggelig hendelse her i 
Trollheimen. Ekteparet Moen fra Trondheim frøs i hjel ved Nøstådalsvatnet 
på tur hit fra Trollheimshytta. Det kom folk ned i forvegen med beskjed om 
at det stod dårlig til med dem, og vi sendte hjelp oppover. Men oppe i 
Nøstådalen møtte vi de som var sammen med de avdøde, og de kunne 
fortelle at begge to var døde. Det var helt sjokkerende. Vi vendte straks 
tilbake for å ordne med nedtransport. Surnadal Røde Kors hjelpekorps, 
sammen med lensmannen gikk innover om natta for å ordne de døde, og et 
lite sjøfly kom tidlig om morgenen og hentet de ned til Todalsfjorden, der 
de ble sendt videre med sykebil. 

Akkurat en uke etterpå omkom en svensk dame på samme sted. Hennes 
navn var May-Britt Bjorkman, Stockholm. Også hun døde f ør hjelp kom 
fram nedenfra. Da hadde vi også lege med opp. Denne gangen var det også 
hjelpekorpset og det samme sjøflyet som hentet den omkomne, og da ble 
den omkomne sendt direkte til Kristiansund sykehus». 

(Artikkelen er skrevet på grunnlag av avisoppslag, samtale med Gudmund Kårvatn 
Halle og TTs årsberetninger fra 1964 og 1967.) 
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