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Moskus i oktoberfjell 
Av Kjell Ivar Knutsen 

Oktoberdagen bar bud om at Kong Vinter var på veg sørover Under en blygrå himmel 
snødde det lett. Inn fra nord kom vinden i bris styrke - ikke mye fil å være her oppe på 
Dovrefjell - men mer enn nok til å blåse kulda langt inn i kroppen. Vinden hadde også 
krefter nok til å gripe fatt i snøbygene, dra dem med seg i vilter lek og klistre dem fil 
de bratte fjellveggene lengst der inne. Jeg måtte kneppe jakka ekstra godt til der jeg 
sart øverst på steinen og speidet utover et landskap knuget av høst. Fortsatt kunne jeg 
skimte noen vage sommerminner i de siste rester av standhaftig grønt, men høsten 
dominerte i gult, rødt og brunt. Det var imidlertid bare et et spørsmål om tid før Kong 
Vinter ville legge sin iskalde hånd over landskapet. Han hadde så absolutt begynt å 
markere seg i kvitt, grått og svart. Fra mitt utsiktspunkt lette øynene seg fram innover 
Stølådalen, men moskus kunne de ikke finne... 

Moskusen på Dovre har fascinert meg helt siden midten på femti-tallet da jeg som 
fem-, seksåring så dem for første gang. Sammen med bestefar var jeg på tur innover 
mot fiskekulpen vår i Svåni. Plutselig gikk vi oss på noen enorme dyr - mye støn-e og 
sterkere enn både Svarten i Lia og storoksen på Høgås. Der og da bygde jeg mosku-
soksen opp fil en kjempe av uvirkelige dimensjoner Men fariige ble de aldri. Det sør
get bestefars trygge rygg for. Bestefar bodde på Hjerkinn og kjente moskusen bedre 
enn de fleste. Så det var ingen redd smågutt som stod der med fiskestang i handa. I 
alle fall ikke så lenge bestefars solide never var innenfor en armlengdes avstand. Men 
imponert ble nok guttungen, og særiig hvis sommervinden grep fatt i del mørke skul-
derragget og blåste moskusen opp fil et dyr som bare elefanten på sirkus kunne over
gå. Siden har jeg sett mye moskus på Dovre. 

I de første ungdomsårene var jeg dristig og hadde som mål å komme moskusen så nær 
som mulig. Del var på DovrefjeU jeg lærte meg nødvendig retrett. Men langt der inne 
i hjernekassa dukket bestefars alvoriige pekefinger stadig oftere opp. Hadde ikke be
stefar lært meg at moskusen var et levende vesen som hadde rett fil å få gå i fred? Der 
inne i fjellet var det jeg som hadde vikeplikt! Så det gikk ikke så lang fid før ungdom
melig overmot og dårskap ble avløst av en mer moden holdning. Moskusen ble noe 
langt mer enn en spennende «konkurrent». Siden har jeg respektert dyrene med større 
klokskap. Det skulle forøvrig bare mangle. 
Moskusen skal få stelle med sitt i fred - noe den klarer utmerket godt om så lenge 
opplevelseskåte mennesker holder seg på avstand. Del finnes ingen unnskyldning for 
å komme den for nær Vanligvis vil moskusen trekke seg unna når folk nærmer seg. 
Men det kan også hende at den blir stående. Da skal man følge Bøygens råd: Gå 
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Moskusen er et levende vesen som har ren Ul å få gå i fred. Her inne i fjellet er det jeg som 
har vikeplikt! Foto Kjell-Erik Moseid 

rundt! Moskusens reaksjonsmønster er lett å tolke. Først følger den filsynelatende 
nokså uinteressert med i inntrengerens bevegelser Men bak den solide pannebrasken 
er forsvarsinstinklet i ferd med å våkne, Interessen for inntrengeren øker og blir mer 
direkte for hver meter som avstanden minker Moskus i flokk vil snart danne en 
ugjennomtrengelig mur med de største og sterkeste ytterst. En forsvarsformasjon som 
gjør det umulig å nå inn fil de minste og svakeste i fiokken. Et insfinkt som har utvik
let seg gjennom tusenvis av år som et forsvar mot ulven, moskusens eneste naturiige 
fiende i det arkfiske nord. Her til lands skal man altså være svært forsikfig med hund 
- ulvens nære slektning - i områder hvor det kan være moskus. Hundre meter, åtfi 
meter, søtfi - hit, men ikke lenger! 

Varsko her! 
...hit, men ikke lenger! Nå sier moskusen klart fra at grensene er i fred med å bli over
skredet. Dyret kaster urolig på det store hodet, stamper beina tungt i bakken og snøf
ter truende. Bare idioter neglisjerer slike klare varsko og vandrer nærmere med 
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freidig mot og stor uforstand. For moskusen er det likegyldig om inntrengeren er en 
naiv turist med fotoapparat på magen eller en lokal helt som med kjepp og stein skal 
jage «villdyret» bort fra familie, gard og grend. 
Ennå kan moskusen vise en rest av tålmodighet. Som for å gi idioten en absolutt siste 
sjan,se. Men nå står det om sekunder Så kommer den! De sterke musklene arbeider 
lynkjapt. Nåde den som da ikke kommer seg unna! Det gjorde ikke bonden i Amot
dalen som ble stanget ihjel midt på seksti-tallet. Det gjorde heller ikke turistene som 
skulle ha nærbilde med seg hjem. Rett nok kom de seg hjem med livet i behold, men 
knuste hofter og brekte bein var vel ikke helt hva de hadde tenkt seg som sommer
minne fra Dovrefjell. 
Møter man derimot moskusen med nødvendig respekt på tilstrekkelig avstand, vil det 
hele foregå hell udramatisk. Moskus på god avstand er like fullt krydder i livet, og 
opplevelsen vil nødvendigvis ikke bli større om avstanden er mindre... På trygge av
stander er moskusen helt ufarlig og like tålmodig og overbærende som Litago og 
Blakken nede i bygda. At enkelte personer i bygdene rundt Dovrefjell påstår at den er 
fariig og helst vil ha den bort, skyldes nok mest at disse er i ferd med å bii totalt frem
medgjort i forhold til sine naturomgivelser Helt ekstremt blir det når det i fullt alvor 
hevdes at moskusen truer barn på skoleveg og husdyr på innmarksbeite. 
Men samfidig er det også de i bygdene rundt Dovre som ønsker å ha moskusen i fjel
let og gjøre den fil et eksotisk «sirkusdyr». Med støtte fra kommunale næringskonsu
lenter og skarer av betalende turister på slep, drar de innover fjellet for å se på dyrene. 
De kaller det «grønn» opplevelsesferie og ser moskusen som en del av et naturgitt 
næringsgrunnlaget som det så absolutt bør høstes penger av. 

Moskusen kommer... 
Stølådalen er en idyll, også på en dag som denne. I dalbunnen ei krystallklar elv som 
strekker seg dovent mot de buldrende fossestrykene lengst der ute på brinken mot 
sjølve Drivdalen. Langs bredden ligger høstgraset tett og vitner om sommerlig fro
dighet. I søkk mellom de lave moreneryggene vokser kjerr og kratt og gir ly til fugler 
og smådyr Her er lett å vandre. Tørt og slett følger stien elva og bare unntaksvis må 
jeg skritte over blauthøl og steinur Kroket fjellbjørk følger renner og drag oppover de 
bratte fjellsidene. Som nakne og forvridde kvisler i dag, men som grønn dekor i var
me sommermåneder Der de mest halsstarrige bjørkene slipper takel, glitrer det i sva 
og nakent fjell. Mellom fjellene går snøbygene stadig tettere og gir bevegelse fil land
skapet. Og som et kompakt lokk over det hele veiver himmelen seg tung og blygrå. 
Men hvor har moskusen gjort av seg? Stammen på Dovre har aldri vært større og det 
vU være forunderlig om ikke noen av de nærmere åtfi dyrene holder seg «heime» i 
Stølådalen. Lengst inne snevrer dalen seg sammen til ei trang kløft der elva danser i 
ville stryk. Jeg er midt i moskusens kjerneområde og det er helt dødt! Men brått reiser 
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Brått reiser en bred rygg seg fra kjerret nede ved elva. Så føl ger flere og Ul .slutt er det en 
hel moskusftokk som står den Foto KjeU Ivar Knutsen 

en bred rygg seg fra kjerret nede ved elva. Så følger fiere og fil slutt er det en hel flokk 
moskuskyr og årskalver som står der og vokter mine skritt. Det er lett å se at det er kyr 
- de har ikke ei sammenhengende hornplate i panna som oksene har Dessuten er de 
merkbart mindre. En okse blir mellom fire og fem hundre kilo, mens kyrne er omkring 
hundre kilo lettere. Store, tunge og kompakte dyr Men likevel på langt nær barndom
mens kjemper som bare elefanten på sirkus kunne overgå. Det kan jo nevnes at en van
lig okse av Norsk rødt fe (NRF) fort blir dobbelt så tung som en velvoksen moskus. 
Men så er da heller ikke moskusen i særiig nær slekt med NRF-oksen. Slektskapet fil 
sauen er like nært. Avstanden er trygg, både for moskusfiokken og meg. Jeg setter meg 
godt til rette med ryggen mot en stein og finner fram matpakka... 

Flokken nede ved elva slår seg raskt fil ro. De tar noen skritt, rister av seg snø og leg
ger seg rolig ned igjen. Med ett unntak! Ei ku blir stående. Hun viser meg ingen direkte 
interesse - suveren og overiegen står hun der nede og «føler» på omgivelsene. Men 
bak et tilsynelatende uinteressert ytre, vet hun nok nøyaktig hva den tobeinte inn-
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trengeren foretar seg. Avstanden er betryggende, inntrengeren forholder seg rolig og 
hun lar ham bli sittende. 
Minuttene blir mange. De blir fil en halvtime. Dyrene har så smått begynt å bevege seg 
oppover bakken - ikke for å jage meg - men mer som en insfinkfiv forflytning. Det 
bølger i det lange ragget. Kvist og småbjørk brøytes til side. Kursen er ikke fil å la fei! 
av, men det er ennå ingen besluttsomhet i skrittene. Avstanden begynner imidlertid å 
bli så liten at jeg flnner det best å pakke sekken med tanke på å trekke meg tilbake. Det 
vil være en fariig provokasjon av meg å bli sittende midt i et område som dyrene ser ut 
til å ville krysse om noen ganske få strakser Men så slår dyrene seg til ro igjen. Bare ei 
gammelku og noen nyskjerrige kalver blir stående. Så sitter jeg altså der, bare noen få 
timeter fra en «fariig» moskusflokk og føler meg ganske så trygg. Hva som rører seg 
bak den kompakte pannebrasken på gammelkua, er det umulig for meg å ha noen for
mening om. Likevel er jeg ganske sikker på at der verken er sinne eller planer om å 
«ta» meg. Med stor sinnsro betrakter hun meg som om hun vet at kulden snart vil jage 
meg ut av Stølådalen. Sjøl om jeg er godt kledd, kan jeg ikke bli sittende rolig stort 
lenger i de iskalde trekken fra nord. Men Kong Vinters ankomst affiserer ikke moskus-
flokken i det hele tatt. Kanskje trives dyrene best når vinden rusker forfriskende kaldt 
i det lange ragget? Det ser ut som om moskuskua er fullstendig klar over værsituasjon
en og virkningen som den har på det vesle menneskekrypet der oppe på steinen. 

Hjemme igjen 
Gammelkua får sjølsagt rett. Kulden jager meg ned fra steinen. Derfra er det bare en 
veg å gå. Jeg vender ryggen til moskusfiokken og småløper utover Stølådalen for å få 
varmen i kroppen. Snøbygene øker i intensitet, Dajeg etter en times rask gange slip
per meg nedover mot Drivdalen, har Kong Vinter tatt et skikkelig jafs og krøpet 
mange hundre meter nedover fjellsidene. 
Da isen trakk seg tilbake for tusenvis av år siden, fulgte mammut og moskus iskanten 
nordover Flere steder er det gjort funn som viser at både mammut og moskus levde 
på Dovre i den siste av de store mellomistidene. Siden har mammuten forsvunnet fra 
jordas overflate, mens moskusen overievde på Grønland og i de arktiske deler av 
Nord-Amerika. 
Midt i 1930-årene ble noen moskuskalver fanget inn på Grønland og overført fil sine 
gamle heimtrakter på Dovre. Kalvene vokste og formerte seg. Men i løpet av krigs
årene forsvant dyrene på nytt. Mye tyder på at de ble ulovlig felt. I perioden fra 1947 
fil 1953 ble 23 nye dyr satt ut på Dovre. Til tross for at mange er drept i rasulykker, 
lynnedslag og togpåkjørsler - og et større antall lovlig skutt, så kan stammen vise fil 
en jevn og fin vekst. Rundt 1970 trakk mange dyr østover og dannet grunnlaget for en 
mindre stamme i grensetraktene mellom Norge og Sverige sør for Røros. Denne 
stammen har i lang tid vært i filbakegang og er vel nå i ferd med å dø ut. På Dovrefjell 
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er stammen i fortsatt vekst og teller nå omkring åtti dyr Her har stammen aldri vært 
større og fra faglig hold blir det nå reist spørsmål om ikke dyrene snart er mange nok. 
Men samtidig trenger stammen «nytt blod» og faren for innavl er mindre dess større 
stammen er Det \\^x værl reist spørsmål om man ikke bør sørge for innførsel av kalver 
fra Grønland, 

Nede i Oppdal leser jeg i lokalavisa «sinte» utfall mot dovringene på sørsida av fjel
let. Moskusens kjerneområde ligger innenfor Oppdal sine kommunegrenser Dovre 
har tatt moskusen inn i sitt kommunevåpen og på den måten nærmest «stjålet» 
moskusen fra Oppdal. «Alle» - både de som bor nord og de som bor sør for fjellet -
gjør altså krav på moskusen og hevder at den hører heime hos dem. For flokken i 
Stølådalen er det mye trygghet i denne bygdakrangelen.,. 

Moskusen har funnet seg lil rette på DovrefjeU. TTs arkiv 
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