Men tørdøren oppe ved Rien, han er større. Min venn Per Brynhildsvold har sett ham han også. Og han er en troendes kar: «Halsen på'n er tjukkere enn hainnrota mi,» sier Per og syner frem et
håndledd som kan få en byfant til å føle seg slunken i benklærne.
Jeg holdt en gang på å begå den formastelse å skaffe et fellende
bevis for at her er overdrivelse utelukket. Steggen hadde trukket
an den ene 50-meteren etter den andre, og jeg begynte å forstå.
Men det var i begynnelsen av vårt bekjentskap. Idag ville det vært
utenkelig. — Så hørte jeg det braket jeg hadde ventet på, og så
kom han. Og som han kom! En brusende svartgrønngrå makt og
mektighet mellom bjørkekronene bent imot meg. Så skar han av
på rent sideskudd. Jeg hadde ham klart på kornet minst et sekund.
En hel evighet. I alle fall lenge nok til at vi ble venner for livet. For
neste sekund var kolbe og løp uten kontakt med kinn og øye. Jeg
tømte begge løpene rett opp i luften som en ærbødig dundrende
salutt for Hans Majestet, der han fri og frank suste videre innover
sitt rike.
Siden har vi ofte hilst på hverandre. Og som jeg sitter her vinterkvelden i byen er det veldig likelig å tenke på at han rusler omkring deroppe, og at jeg skal få se ham igjen i all hans makt og
herlighet.
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EN R U N D V A N D R I N G I TRØNDELAG
SOMMAREN 1951
Av Thorsten Stromer

Tåg vaknar i min skona sång en arla morgonstund vid en jublande
l kor av fågelsång. I halvslummer hor jag drillsnåppans flojtande
tirrelili tirrelili och strandpiparnas karaktåristiska visslande. Snoskatorna (bjorktrast) fora ett skrånande leverne utanfor mitt fonster. Blicken stannar vid den vålkanda konturen av Storsolas avrundade kron, och det lyser blåndande vitt i Sylmassivet. Jag måste
således befinna mig i Nedalen, den ljuvligaste idyllen bland T.T:s
anlåggningar i Trondelagen.
Ja, nu minns jag, hur jag kommit hitvandrande over fjållen. Jag
utgick från Meråkers jårnvågsstation och hamnade så småningom
i Stordalen, dår ett synnerligen hemtrevligt kvarter av T.T. anordnats hos Inga Stokke. Stordals kapell, belaget mellan fjållen, var
for nårvarande under reparation till såvål det yttre som det inre.
En ny entréport var under uppforande, forgyllning av kulan under
spiran pågick och en donerad ny altartavla skulle anbringas. En
stor invigningsfest skulle hållas påfoljande sondag, till vilket evenemang det våntades mycket folk. Jag vandrade kring på den lilla
fjållkyrkogården och låste en del av bygdens historia på kors och
vardar. «Dod i Kluksfjellet» var en erinran om fjållens faror.
Men fården gick vidare, och nåsta dag fortsatte jag soderut
forbi Gilsåa hytte, numera 6de och tom, over Åsvolden utefter
Horrådalen, rundande Blåhammerkleppen och Blåhammeren och
kom ut på Sankkjolen, som sannerligen gjorde skål for sitt namn
denna våta sommar. Och så kom jag då efter nara tre mils marsch
fram til Stor-Erikvoldens Turisthytte, belågen på en såter till-
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horande Ostby i Tydal. Hår har man en vidunderlig utsikt over
de omkringliggande fjållen på såvål svenska som norska sidan,
Oyfjållet, Sylfjållen, Blåhammaren m. fl. Just hår var det alltså,
som Armfeldts karoliner led sin storsta manspillan vid trakterna

kring Essandsjon. Hår råder nu akta norskt såterliv med pinglande
skållor och klockor mellan fjållbjorkarna. Jag halsar på mina gamla
bekanta i såterstugor och fjos, bjuder på svenskt kaffe och blir
bjuden på en massa gott av såterns produkter.
Stor-Erikvoldens Turisthytte har avsevårt utvidgats sedan jag
for många år sedan kom dit for forstå gangen. Hit kan man komma
från många hall, och besokarna åro> många, åven från Sverige.
Forra året kom jag vandrande hit från den helt nyuppforda Schulzhytta på Stormoen. Den vardade leden år sårskilt vacker genom
Ramskaret mellan Ramfjellet och Fongen till Skarpdalsvolden, dår
mojlighet till overnattning ordnats for dem, som tycker att vågen
blir for lang.
Emellertid drogs jag av en oemotståndlig makt vidare mot soder
till det leende Nedalen, dit jag forstå gangen kom for 26 år sedan
och sedan dess alltid långtat dit igen. Numera trafikeras Essandsjon
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av en modern motorbåt, som under truristsåsongen går i regelbunden
trafikk till Fiskåen for turister till Sylstationen samt vidare till
det nya dammet vid Essandsjons utlopp i Esna. Det var stormigt
på sjon denna dag och vågorna sprutade i kaskader over båten
— en av de medfoljande norska pikerne var ganska illa dåran och
var glad att åter kanna fast mark under fotterna.
Från dammet leder en stark stig ner till Nedalen, en stråcka
av c:a 9 km. — Kommen till Hånktjern vandrar jag alltså nu
åter in i Nedalens himmelska trådgardar med vita, gronskande
fjållbjorkar. Nean rinner bred och måktig i en slingrande krok
mitt for T.T:s Turiststation, som ligger inbåddad i den ljusa gronskan. Fast vi åro i mitten av juli månad har det forst nu blivit riktig
vår och det doftar av alv och myr och nyutslaget bjorklov. Fågellivet år rikt, en del fåglar ha nyklåckta ungar och en del ruvar ånnu
på agg.
Nedalens historia kanner jag nog till, men jag vill icke inlåta
mig på att hår nårmare skildra densamma. Gårdens ågor med
utmark och fjåll upptaga en betydande areal, och sjålva Storsylen
ligger inom gårdens grånser. Det år inte många turistforeningar som
liksom T.T. kan skryta med att åga dylika toppar inom sina råmårken. — Jag har hort sågas, att sedan den planerade s.k. «Sylsjon» (enligt min åsikt ett missvisande namn, då den kommer att
ligga mellan Skardorrfjållen och Helags) blivit fårdig, man har
planer på att gora ytterligare uppdåmning nedanfor, så att Essandsjon skulle hojas till sådan nivå, att Nedalen helt skulle komma
under vatten. Skall då således det vackra Nedalen bli offer for kilowattjakten? Jag hoppas att motstandet blir hårt.
På Nedalshytten mottogs jag på det hjårtligaste av vårdfolket,
mina vånner Sekretåren i T.T. och hans fru Kirsten. Då jag bl. a.
har som hobby att ringmårka fåglar for Riksmuseum i Stockholm
och fågellivet i Nedalen år mycket rikt, stannade jag en dag extra
hår for att se vad som goras kunde. Jag fick god hjålp av Harald
att leta reda på reden med ungar i, och jag ringmårkte forstå kvallen en hel del snoskator (gråtrost på norsk). Dessutom ringmårktes
en kull rodvingetrast om fem ungar. Detta bo var rett på marken
under en videbuske och var sannolikt det enda boet av rodvinge27
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trast i Nedalen. Bergfinken år tåmligen allmån liksom fåltpiplårkan. Av rodstjårt och bofink såg jag en del exemplar samt lov-

sångare, videsparv och någon enstaka domherre. Strandpipare,
drillsnåppor, myrsnåppor och rodbena trivas utmårkt vid vattendragen och fiskmåsarna ha numera sitt tilhåll langt in i fjållvårl-

den. Sekretåren år också ringmårkare, men någon konkurrens
uppstod icke — av ren artighet overlat han mårkningen åt den

svenske gasten!

»

Jag hadde foresatt mig att besoka den enda av T.T:s turisthytter

i Trondelag, som jag ånnu ej besokt, nåmligen «Nordpå» i Aunegrenda, och jag styrde således kosan ner till Våktarstua vid Stuesjon for att dår tåga rutebilen till Hilmo. Når jag nåmner Våktarstua kan jag inte underlåta att tanka på huru det var dår under

och strax efter kriget. Då jag efter krigets slut 1945 kom dit ner
efter de morka fem åren fann jag Våktarstua 6de och tom, omgårdad av hoga plank, taggtråd i slånterna runt om samt bunkers
och skyttegravar på gårdsplanen. Ågarna, Alfred och Martine,
28

Henry Iversen

Magne Haave

sutto i en liten stuga på Rotvold, dit de mast tåga sin tillflykt, då
tyskarna togo deras boning i beslag for grånspolisen, Och nu reser
sig på samma plats en ny och storstilad Våktarstua. Alla de tunga
åren åro nu glomda — man vill icke minnas ...
Min vidare fård gick alltså med rute_bilen langs Tya och Nea
till Hilmo, dår jag tog in hos den gemytlige Per Hilmo och hans
fru, dår T.T. ordnat med ett utomordentligt trevligt kvarter. Det
enda morka skulle vara, att solen gick ner for tidigt, beroende på
gårdens låge strax under Gudbrandseggen, men i gengåld kastade
solen senare på kvallen sitt strålande sken utefter Nea-dalen.
Nåsta morgon skulle jag då vandra over fjållen till «Nordpå».
Forstå halvmilen bår den vardade stigen raskt upp till overstå kronet av Hilmovola, en stigning på over 450 meter. På Hilmovola
ringmårkte jag en kull fåltpiplårka, som jag fann efter beskrivning
av Sekretåren, som gått fram hår for någon vecka sedan och
då funnit redet med agg i. — Hår uppe på hojderna har man den
mest storslagna utsikt man kan tanka sig, fjåll och sjoar åt alla
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hall. Bukkhammeren har jag åt våster och Hyllingfjellet åt oster,
och jag anar Gaulas trånga dalgång langt i soder vid Haltdalen.
Dagen hade borjat bra med drivande skyar, men efterhand kom regnet, så jag var åtskilligt våt, då jag så småningom kom ner till
T,T:s tunsthytte «Nordpå» i Midtaune, målet for min f ard. Denna
hytte år belågen hogt uppe bland bjorkarna på fjållsluttningen mot
Holtas dalgång och år mycket trevligt inredd. Varje rum har fått
sitt namn efter omkringliggande fjåll, och dessa namn åro målade
på dorren. Det år lått och bekvåmt att komma hit från andra hall,
ty bilvåg från dalen går ånda hit upp. Det forefaller mig också, att
man icke hår har samma lugn och ro som i de hytter, som ligga
fjårran från allfarvågar.
Jag hade god lust att vandra från Nordpå till Kjoli gruva, men
dels har jag varit dår forut och dels hadde jag låmnat en del onodig
packning i Hilmo. Så jag gick nåsta dag samma våg tillbaka over
fjållen till Hilmo. I strålande solskensvåder. Jag kan icke underlåta
att giva T.T. en eloge for det sått den utfor sina rosningar eller
vardningar. De dår lysande mårkena i rodaste blymonja åro såkra
tecken for vandraren, att han år på rått stråt. Och sammanhanget
år så såkert, att man kan inte mista ratta vågen. Några stora och
hoga rosen behovs inte —* en prick hår och en annan dår år fullt
tillråckligt. Per Hilmo har vardat leden Hilmo—Nordpå, och han
har verkligen gjort sin sak bra, både vad betråffar val av terrång
och mårkningen i ovrigt. Systemet vore någonting att rekommendera
for Svenska Turistforeningen.

Återkommen till Hilmo på sondagskvållen sått jag i gungstolen
i koket og språkade med Per om diverse saker, om likhet eller skillnad mellan norskt och svenskt m. m. På måndagsmorgonen holl
Per på att rensa ut ett bjorkbestånd nere på myren. Jag foljde
intresserat med och undrade, hur han hade det med sina grånser.
«Jo ser du, hår går den,» sade han och ryckte triumferande upp
en gammal murken gårdsgårdsstor! Så fortsatte han undan for
undan, och resultatet blev en enda oregelbunden kurva. Så satte
han ett kryss med kniven i någon nårstående bjork och dårmed
tycktes grånsen vara klar! Jag talade då om for vånnen Per, att
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sådan rågångsuppstaking inte godkånnes i Sverige, dår måste man
bygga på kartor, fasta punkter och raka linjer.
Omsider befinner jag mig åter i Nedalen, ty jag skall vandra hem
till Sverige over Ekorrdorren och Sylarna. Men ånnu har jag gott
om tid, och jag stannar i Nedalen några dagar for att riktigt njuta
av dess betagande ro. Ena dagen gick jag fram och åter till «Sylsjon» for att se, huru langt anlåggningen fortskridit. Arbetet pågår
i rask takt, over etthundra man åro i arbete med dammbyggnaden,
den ena lastbilen efter den andra avlastar materialer m. m. Andre
dagen var jag med Sekretåren vid Esna-dammet, dår vi besågo
marken efter den nedlagda gruvan samt drucko kaffe och hade
«moro» hos dammvakterna (ungkarlar).
Och så kom den sista kvallen i Nedalshytten. Det holls en liten
avskedsfest for mig i den trevna peisestuen. Linder medverkan av
pressen i Trondheim och genom vissa diplomatiska forbindelser
var det på sått och vis Danmark, som bestod avskedskalaset. Vid
en falnande bjorkbrasa i den oppnå peisen sutto vi och uplivade
gamla minnen och erfarenheter. Något avskedstal holl jag inte,
utan får denna artikel bli mitt hjårtliga tack till T.T. och dess
personal for allt det goda som kommit mig till del under framfarna
dagar i dess hytter och fjåll. Ett sårskilt tack må jag dock frambåra
till mina vanner i Nedalen!
Nåsta morgon, den 19 juli, syntes ingen Storsola genom mitt
fonster — allt var svept i regndis och dimma, men jag måste dock
återtråda min vandring till Sverige. Huru jag sedan i forst regnblandad sno och sedan full snostorm tog mig over Ekorrdorren till
Sylstationen må bli en annan historia.
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