
I Telemarks bratter, eller
Lov og norden i plantedekket og i «Steinreysa»

Det var mye blab rer, - tonnevis. Og gode utsikter til
rikelig med tyttebrer, - de var nesten modne da vi
besekte og trakket de mosegrodde fjellsidene pa vestsi
da av Tinnsjoen i Telemark midt i august. En dag tok vi
turen helt til topp s fra ea.200 m.o.h. opp til 1000 
«nye» spennende hulrom i fjellet fylt med de fine Tinn
sja kvartsva riantene fant vi ikke, og det feltes litt spedt
med fire molter til belenning for strevet. Men veien er
malet er alltid god fattigmannstres t a ty til. Her i Tele
marks bratter var det ogsa sant, for denne dagen var det
srerlig fint vter. Stralende fin sol og en praktfull utsikt
mot Blefjell og Jonsknuten etter hvert som vi avanserte
mot toppen. Og vi fant noe som vi ikke hadde sett fer, I

urskogen et par hundre meter under toppen, litt i skygge draget ned mot bekken eller elva
som gikk fiomstor etter styrtregnet dagen for: Her var gammalskog, riktig gammalskog,
bestaende av halvt om halvt gran og rogn. Og rogna var ikke den minste i dette selskapet.
Rett nok var grana gjennorngaende heyere, men her var mange rognstammer som det
savidt gikk an a favne. Det viste seg ved seinere maling at det tilsvarer et tverrrnal pa over
halvmeteren, sa det var voksne trier det dreide seg om. Vel nede igjen ved teltet kom vi
over et praktfullt bringebrerkjerr med store og sete b<er. En halv liter pa ti minutt er er en
bra forekomst. Det ble god dessert og vel sa det.

Kvartsen? Na, - vi matte pent bite i den beske rognes
tammen som vi sa vakkert gikk rundt og omfavnet. Det
vii si svelge den bitre kalk som det er a ta til a jobbe i ei
ternt druse. Det er noe nedstemmende og ingen h0Y
stemning ved startfase n rundt slike foretak. Har denne
lesmassen vrert fiyttet pa fer, er denne leira ny, er det
noen mulighet for at apningen utvider seg igjen ? Slike
sporsmal er det bare en mate a fa svar pa. Innsats! Her
ville det si a temrn e drusa for en halvkubikkmeter med

L..- --l vann, det tok en halv time , sa en halv time til som gikk
med til a fjerne gammel losmasse ispedd godstuffvrak med avs latte topper. Og sa,
anspent og litt hapefull banking og knakking rundt pa gulv, vegger og tak. Bank - bank,
men sa, dokk - dokk, og da er selvsag t tey set med «veien er malet» med bade rognebrer
skog og den praktfulle utsikten glemt. Likesa det fak- r----:=:--:----------,
tum at man ligger vanvitti g vondt , med et armslag pa
17,3 em og med ei tynn spiss fiis av de Telemarkske
suprakrustaller kilt inn mellom isjias-nerven og femte
ryggvirvel nedenfra. Lidelser? Nei slett ikke, - for da
den ferste dobbeltermin erte trillet ut av det leirfylte ris
set sa var det som om noen ogsa skrudde av det uopp
holdelige vannet som stadig dryppet ned i nakken. Eller
vannet fikk pa et vis en annen karakter; det ble varme re,
bletere og vennl igere, terk et forte re opp . Slik er det. , - L..- -=--__-----l
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og enda er det noen som tviler pa kvartskrys tallenes
kraft!
Tja, det ble lilt i betta etterhve rt og det salt langt inne
bade bok stavelig og bill edl ig talt. Men vi har erma ikke
vaget a vaske bitene, vi frykt er for at det kan bl i en liten
nedtur igjen
Under arbeidet funderte vi en del pa dem som hadd e
funnet og ternt denne dru sa. De rna ha falt med seg en
del fine grupper, en improvisert bare etterlatt nede ved
veien vitnet om del. Men vi to som slei t for ei kvart b01
te med le se vi var enige om at de som had de vrert der
f0r de mat te ha slitt frelt. Sa vi vender avs lutningsvis til
bak e til folkee ventyrets bio logi og psykol ogi, og sier

'--------------' som reve n sa om rognebrer; hoyt henger de og sure er
de . Misunnelse fe ler vi ikke i denne sammenhengen, bare litt , for vi hadde en aile tiders
tur. Vi haper pa a fa se og kanskje fa bytte til oss noen rikti g godsaker herfra ved ei mes
se . Kanskje Kon gsberg - i begynnelsen av sept ember eller Moss/NAGS - mes sa i slutten
av maneden ? M0t fram!
Saksoppl ysning: Det er garantert lovlig
a plukke ber i norske skoger.
Med hensyn til lovli gheten av det and re
foreh avend e vi hadde vii vi hen vise
lesern e yare til denne og tidli gere utga
ver av STE IN. Her finnes deler av sva 
ret. Hele svaret er det ingen so m har og
ingen som prover a gi. I prak sis har
stein- og mine ralsaml ere mer enn 300
000 km 2 grasone a bevege seg i. Og
skulle det ikke vrere plass der, far en
ben ytte seg av smutthullene. Men vser
sa snill a ligge unna de utt rykte verne -
sonene, kaldgranater gjennom krafsa vii vi heIst slippe. Det skulle v:ere godt nok rom for
de fteste.
Lesern e oppfordres herved til a lage sine sma og store , velfunderte og rabiate, pri vate
svar. a m disse holder i met e med den offentlige virkelighe t hefter hver enke lt for selv. I
aile ne ve er vi meget interessert i a fa here narmere om slikt, - og sa fa det pa trykk.
Med andre ord; debalten og urein prak sis fort setter.
Eller som min venn Steingrim Nuten ville ha sagt: No ver t det verkeleg spanande !
Den samme Steingrim hadde fe lgende korte og trestende kom mentar til Tinnsjoeventyret
vart:

Ein tvienda kva rts i handa
er betre enn
ti milli onar blabser i butten.
Betre se t i sjela
enn sur imagen.
ghw
red aksjonen avsluttet 29 . august 1994
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