
Høsten

Mandag 10/8: Reiste hjemmefra kl
09:40. På Haugen Camping kl 21:30.

Tirsdag 11/8: Fra Haugen ca kl 07:30.
Til Birkeli ca kl 18:30, etter en
handletur til Bodø. Til kontoret og
meldte alt vel. Fiskekaker med
soppstuing. Pent Vær hele dagen, 21° i
Bodø.

Onsdag 12/8: Kl 08:15, 13,3°,
overskyet med tåkeskyer fra sør ned til
600m, opphold etter lett regn,
vindstille ved huset. Overskyet men opphold hele dagen, max 17,5°. Testet WiFi-linken og fant den 
ubrukbar. I stedet fant jeg ut at det var svak 4G-dekning med kun "stubb-antenner" på bislag-loftet. 
Riktignok litt ustabil, men nok til å sende bilde, laste ned avisa og prate på Messenger. Godt håp 
med bedre antenner.

Torsdag 13/8: Sol opp over Steinkjerringa kl 05:45, kl
06, 10,3°, min 8,0°, spredte fjærskyer fra vest, men
stort sett klar himmel og sol, svak sørlig vinddrag, tørr
trapp men dugg i gress. På molte-tur, Stongsetdalrylen
– Legden - Svartflåget - Snaubakk-myra -
støttingvegen hjem, 3,3 kg finfin molte. 

Fant fin rimsopp til middagen, torskform med sjalottløk, poteter,
gulrøtter, paprika, purre, chili og hvit saus med 330g torskefilet fra
fryseboksen. Kl 21:50, 12,1°, max 17,9. Stort sett pent vær helt til
i 6-tida, da begynte det å regne.

I overkanten av Svartflåget fant  jeg
kanskje berget som gir meg Internett.

Snaubakk-myra



Fredag 14/8: Kl 09:45, 14,3°, min 12,0°,
oppklaring fra vest, vindstille ved huset, opphold
men våt trapp og bakke. Startet kamera (4G en
strek). Til Kroken kl 10:00, ved hytta 10:20,
høysp. 10:35, ved fløystrengen 10:42, ved naustet
10:52. Ferdig torv (jord) på østsida, lagt torv over
skjøtene på vestsida. Ferdigboltet dørhengsler.
Festet ytterste takstolen til stein-boltete dørkarm.
Går fra naustet 17:33, ved fløystrengen 17:49,
under høysp kl 1801, ved hytta 18:21, hjemme
18:46. Cowboy. Kl 22:45, 11°, max 18,1°, fint vær hele dagen, til nå, nå striregner det.

Lørdag 15/8: Kl 08, 13,3°, min 10,5°, overskyet med lave tåkeskyer fra sørvest, regn men solgløtt 
innimellom, svak skiftende vind, og langt mindre enn yr meldte for hele natta (7-8 m/s), ingen 
produksjon fra mølla. Kl 20, 10,5°, max 13,9°, regn og vind det meste av dagen, men ikke nok til å 
lade batteriene med fryseren i gang. Kjørt aggregat og ladet fullt. Biff med løk og potetmos. Vippset
Thor for båt og motor. 

Søndag 16/8: Kl 09, 10,1°, min 8,4°, overskyet fra
vest, opplett, tørr trapp men litt vått i gress, lett
vestlig bris ved huset, vindproduksjon hele natta.
Tur Trappbergskogen - Storsletta - hjem. 1kg+
multer, rypekull med 5 flygedyktige kyllinger, på
Storsletta møtte jeg "gårds-oksen" på 30 skritts
avstand. Den hadde 5 takker å høyre side, og var
ikke særlig redd. Gledet meg til kald ørret eller sei
med potet og rømme, men begge var ødelagt. Ikke
vellykket hermetisering. Det ble ikke stedet en biff
med potet, agurksalat og stekesjy. Kl 21:30, 8,1°,
max 11,9°, opplett til ca kl 16, deretter regn i
byger. Ble litt groggy på turen, med svie i brystet,
og tenkte covid19, 8 dager etter bryllupet.
Heldigvis hadde Mona ikke hørt om noen som var
sjuke, og  hun hadde snakket med de fleste.

Mandag 17/8. 91,5. Til Kroken
10:00, hytta 10:25, høysp 10:40,
fløystrengen 10:48, K 11:00. Flo sjø.
Ferdig taket, fått på vinsja, lagt
foreløpige lunner av rekved. Fisket 4
sei-morter. Fra naustet 18:32,
fløystrengen 18:52, høysp 1907,
hytta 19:30, hjemme 20:10 (med
kantarell-plukk). Opplett og fint
arbeids-vær fra i 9-tida, Før det yr
og grått, max 13,6°, min i natt var
4°. Kokte seien, men spiste lite pga
dårlig mage.

Elgen har sett meg ei stund, og er bare 30 
skritt unna, så den er ikke særlig redd meg.

Da jeg skulle grave torv til taket på naustet fant jeg denne 
gjenstanden av støypejern. Det må ha vært ett ledd av en 
vannledning, og kommer sikkert fra Bodø.



Tirsdag 18/8: Kl 08, 8,8°, sol fra nesten klar himmel,
makrellskyer fra vest, tørr trapp men dugg i gress, svak
vestlig vinddrag. ATV til Eggesvika med bensin, dregg, tau
og div materialer., Møtte Odd Even, fikk båten til kroken
og inn i naustet. Fikk verktøy etc fra Kroken til Eggesvika
med Odd Even. Hjem med sakene fra naustet og jakttårnet.
Kl 20, 10,5°, max 19,4°, nydelig vær hele dagen, men
overskyet i kveld. Kald sei med potet,  agurksalat og
rømme.

Naustet har fått tett tak, og det meste av torva er gjenbruk av det som var på det gamle, 
og rast ned innimellom murene. 

Her ser vi at knoteplasten ligger utenfor steinmuren, så vannet ikke trenger inn i 
naustet.



Onsdag 19/8: Kl 06, 9,4°, min 8,5°, overskyet fra sør med lave tåkeskyer ca 300m, fuktig trapp og 
vått gress, vindstille. Tatt hjem de to bjørkene nede ved elva. Kylling i tomatsaus ala Inge, med 
diverse rester, restpoteter, kantareller, søtpotet, løk,  sjalottløk, søt-paprika, chili,  tomatpuré, melk, 
fløte, honning og sitron. Kl 19, 9,8°, max 13,9°, stort sett overskyet hele dagen, men opphold. 

Torsdag 20/8: Kl 07, 9,4°, min 8,5°, overskyet fra
nord med lave tåkeskyer ned til ca 400m, fuktig trapp
og vått gress men opphold, vindstille. Bytur, handlet,
besøkte Laila og tante Elna, spiste lasagne hos Åse
og Thor. Hjemme i 10-tida. Kl 22:30, 9,8°, max
13,9°. (Steinraset i Vikan skjedde bare minutter etter
at jeg passerte, og kjørte over Tverrlandsbrua)

Fredag 21/8: Kl 07:30, 10,7°, min 5,0°, lettskyet
østhimmel med fjærskyer fra sørvest, ellers blå
himmel, men litt morgentåke fra myrene motsatt vei
og vindstille ved huset, lett tilslørt sol, tørr trapp men
dugg i gress. Prøvde 4G-antennene, men heller
dårligere enn min fiksete. Hentet hjem rotstokken til
én av Nylend-bjørkene. Kl 17:30, 19,6°, max godt
over 20°. Soppgryte med kjøttdeig og ris.

Lørdag 22/8: Kl 08, 17,9°, min 13°, overskyet fra sør, opphold, tørr trapp og bakke, svak sørlig 
vind. Hentet resten av første Nylend-bjørka. Satte nytt skaft på tungøksa. Litt sjåging. Frosset 
fiskegryte. Litt regn det meste av dagen. Max 20,3°.

Søndag 23/8: Kl 07:45, 13,4°, min 10,0°, overskyet med sprukket dekke fra sørøst, opphold men 
fuktig trapp og vått gress. Ganske vindstille ved huset. sjåging hele dagen. Stekte grove posevafler. 
Frosset soppgryte. Regn hele dagen. Kl 19, 10,3°, max 16,9°.

Mandag 24/8: Kl 06, 7,9°, min 5,0°, overskyet fra sørvest, lett regn og svak sørvest vind. Fikk 
hjem rotstokkene til de fire siste Nylend-bjørkene. Siste frosne torskgryte. Kl 19, 8,6°, max 18,3° 
(?), fint vær og mye sol hele dagen.

Tirsdag 25/8: Kl 08:30, 9,5°, min 2,5°, sola nettopp dekket av til-skying fra sør, tørr trapp og 
bakke, lett sørlig bris. Fikk hjem veden fra Nylend-bjørk 2 og 3. Kald rømmegrøt (rest fra 4/8). Kl 
21, 10,1°, max 14,4°, fint vær med mye sol hele dagen.

Onsdag 26/8: Kl 07:30, 8,6°, min 6,0°, overskyet fra vest, tett men lett regn, vindstille ved huset. 
Sjåging hele dagen. Fiskekaker med gulrotstuing. Kl 19, 9,6°, max 13,9°. Regn i skurer til i femtida,
men opplett og opphold senere.

Torsdag 27/8: Kl 07, 8,1°, min 6,0°, oppklarende skydekke fra vest, opphold men fuktig trapp og 
vått gress, vindstille. Veden fra alle Nylend-bjørkene hentet hjem. Nå er det 7 fulle lass i sjågen, vel 
2 m3 eller vel ei favn. Spa. Bacalao med torskefilet. Storelgen på sommerfjøsteigen igjen. Det er en 
skikkelig storing, med skål-gevir og kanskje 6 takker på venstre side. Kl 21: 20, 7,4°, max 13,9°. 
Litt regn det meste av dagen, men opphold et par timer på ettermiddagen, nok til å få hjem veden 
fra de to siste bjørkene. 



Fredag 28/8: Kl 07:30, 8,4°, min 4,4°, lett overskyet fra vest, tåke opp fra Ågdalen, opphold men 
fuktig trapp og vått gress, svak sørlig vind. Sjåget til lunsj. Til Øver-skåla og plukket et par kilo 
multer. Resten av bacalao'en. Kl 19, 9,8°, max 14,9°. Pent høstvær hele dagen. 

Lørdag 29/8: Kl 07:45, 8,5°, min 6,0°, høyt lettskyet fra sørøst, tåkedotter langs fjellsidene som 
driver nordover, opphold og tørr trapp, men vått gress. Svak vind fra sørøst. Sjåget til lunsj. Ryddet 
halve skytefeltet under Harald-posten. Regn det meste av dagen, men opphold under ryddinga. 
Harald B innom. Max 14,9°.

Søndag 30/8: Kl 06:45, 7,3°, min 5,5°, overskyet fra vest, lysning i nord, fuktig trapp og vått gress, 
men opphold og vindstille. Ferdig å hugge veden fra Nyland. Harald innom på vei hjem. Gudbjørg 
Navjord mfl. fra Beiarn husflid-lag, og Tarjei Skare (fra Telemark, bor i Misvær, har hytte på Sør-
Arnøy),  for å se formene, og høre om historie. Stekt ris med kantareller og rester. Kl 19:45, 4,5°, 
max 15,3°, regnbyger men sol innimellom hele dagen.

Mandag 31/8: Kl 06, 4,1°, min 1,8°, overskyet fra sørvest, men oppklaring i sørøst, regnbyge, svak 
sørvest vind. Til byen og handlet, multer til Laila og Åse, huggstabbe til Jonny. Tilbake i 5-tida. 
Stekt ris med div rester og speilegg. Kl 19:30, 9,4°, max 12,9°, stort sett pent vær,  men enkelte 
regnbyger. Fikk melding fra Anlaug Marvold på Selstad om en fell som Lars Jonsen har laget. Litt 
av et sammentreff!  

Tirsdag 1/9: Kl 7:45, 10,0°, min 4,0°, overskyet fra vest med delvis lave tåkeskyer og høye 
godværsskyer, opphold men våt trapp og bakke, svak sørlig vind. Hentet første lass med veden fra 
Harald-posten. Kappet litt av dette til tenn- og spa-ved. Kl 17, 12,9°, max 15,9°. Pent vær hele 
dagen. Fire geolog-studenter passerte og slo av en prat. Cowboy med nyrebønner, flesk, taco salsa 
og rømme.

Onsdag 2/9: Kl 06:30, 7,6°, min 4,0°, klarvær med
høye godværsskyer i stor fart fra sørvest, tørr trapp men
dugg i gress, vindstille ved huset. Kappet resten av
veden fra Harald-posten. Plukket og saftet 3 kg
blanding av blå-, blokke- og krøkkebær, til nesten 4
flasker saft. Harry innom. Fiskekaker med potet og
raspet gulrot. Max 17,9°. Fint vær hele dagen.

Torsdag 3/9: Kl 07:30, 12,7°, min 7,9°, klarvær med
noen få fjærskyer fra sørøst, tørr trapp og bakke, lett
sørøst bris, litt lading fra mølla. Klesvask. Plukket 5
liter blåbær. Kl 18, 14,1°, Max 21,9°, pent sommervær
hele dagen. Kylling med stekte poteter og fløtesaus.

Fredag 4/9: Kl 07, 14,3°, min 10,0°, overskyet, delvis med høye fjærskyer og lavere kumulus, alle 
fra sørøst, opphold og tørr trapp og bakke, lett bris fra sørøst, lade-vind hele natta. Slaknet 
brattbakken og fylte stein-hølet i Rylveien. Syltet blåbær til 3 1/2 l i 11 glass. Stekt kjøttpølse med 
poteter og kålrabistappe. Kl 91, 9,8°, max 15,9°, opphold formiddagen men regn i byger resten av 
dagen.



Lørdag 5/9: Kl 07, 8,6°, min 5,5°, lettskyet fra sørvest,
opphold og tørr trapp men vått gress, vindstille ved
huset. Saget og lagt til tørk 19 stk 2"×3" bjørk til
trappa. Rømmegrøt fra bunnen av, med 50/50 hvetemel
og semule. Kl 20, 11,8°, max 14,9°, overskyet og litt
regn på ettermiddagen.

Søndag 6/9: Kl 07:30, 10, 8°, min ?, overskyet med tåkeskyer ned til 400 m, i god fart fra vest, 
opphold men fuktig trapp og vått gress, svakt vinddrag fra vest. Saget og lagt til tørk andre stokken. 
Lagt bunn i fjøsvinduet for aggregatet. Andre kjøttpølsa med div vegetar i sur saus, og ris. Kl 19, 
10,3°, max 13,9°, overskyet og regnbyger hele dagen.

Mandag 7/9: Kl 08, 10,1°, min 8,0°, sprukket skydekke fra
vest med gløtt av sol, opphold men fuktig trapp og vått gress,
svakt vindtrekk fra Skåla. Til Kroken kl 10:02, hytta 10:30,
høysp 11:03 (traff Harald Å, pratet litt mye og brukte tid),
fløystrengen 11:11, ved naustet 11:20. Fikk en ørret på
stingsilda, 3 hg sløyd, dvs 4 rund. Støttet opp inner-endene på
takåsene. Reiste båten opp mot sideveggen. Fra Kroken 15:40,
fløystrengen 15:56, høysp 1605, hytta 16:23, hjemme 17:14
(bar hjem utstyret til jakttårnet, og plukket steinsopp). I dag
brukte jeg 43 min opp til hytta, uten å svette, ny bestenotering.
☺. Sjøørret steikepannebakt i steinsopp-stuing. Kl 20, 10,5°,
max 15,4°, pent høstvær hele dagen.

Tirsdag 8/9: Kl 07:30,9,8°, min 9,0°, opplett-vær, spredte skyer fra sørvest, opphold men fuktig 
trapp og bakke, svak vind fra Skåla. Til Selstad og fikk fellen av Anlaug, veldig hyggelig møte. 
Fikk servert deilig gryte med langkokte koteletter i terrakotta. Kl 18, 9,8°, max 18,1°, regn og rusk 
hele dagen. 

Onsdag 9/9: Kl 07, 7,6°, min 6,0°, for det meste overskyet fra sørvest, men lysning i sørøst, regn, 
lett bris fra Skåla. Saging det meste av dagen, og en tur på Rylen på ettermiddagen. Kl 21, 7,9°, max
14,4°, regnbyger men også gløtt av sol. Resten av ørreten varmet til lunsj, og enkel middag av to 
skiver egg og bacon med stekte tomater ostegratinert.

Torsdag 10/9: Kl 06:30, 6,0°, min 5,8°, overskyet fra sørvest, våt trapp og bakke, men opphold og 
lett bris fra Skåla. Saging. Tur til kontoret. Fiskekaker med gulrotstuing og poteter. Kl 20, 7,3°, max
10,4°, regn og sørvest hele dagen. 



Fredag 11/9: Kl 07, 5,5°, min 4,5°, høyt tett skydekke fra sørvest, opphold men våt trapp og bakke, 
svak vind fra sørvest. Saget og stablet til tørk resten av trappmaterialene. Amerikansk gryte. Kl 
21:30, 7,2°, max 10,9°. Regnbyger og vind det meste av dagen. 

Lørdag 12/9: Kl 07, 8,2°, min 7,9°,
overskyet høyt fra sørvest, opphold, men
nylige byger lagde våt trapp og bakke,
svak vind fra Skåla. Stablet 1" avskjær
til tørk. Tur til Skåla: Rylveien -
Sakriolsatind - rundt Lille Ågvatnet -
Ågfjellet - ned Trappbergskogen. 9
skogryper lettet i øvre Hertvighøla og
fløy mot Middagstinden, ingen fjellryper
å se, 7 nysgjerrige reinsdyr rundet meg
på 10 meter, 7 skogryper lettet ved
tregrensen til Trappbergskogen (ikke de fra Hertvighøla og ikke kullet på 5 som jeg har sett to 
ganger lengre ned), altså er det tre kull med til sammen 21 skogryper i Skål-lia. Entrecôte med mosa
potet og bearnaisesaus. Kl 22, 7,3°, max 14,4°, stort sett pent vær etter 12.



Søndag 13/9: Kl 07, 7,5°, min 3,5°, tilskyende fra sørvest, tørr trapp men fuktig platting og bakke, 
lett sørlig bris. Saget 12 korte og 6 lange 2"3 for sikkerhets skyld. Kl 18, 8,8°, max 12,8°, regn og 
vind hele dagen.

Mandag 14/9: Kl 07, 7,6°, min 7,0°, overskyet fra vest, regnbyger og skiftende vind. Stablet til tørk
det jeg saget i går. La gulv over "aggregatvinduet". Andre halvdel av entrecôten. Regn og vind hele 
dagen, max 10,4°.

Tirsdag 15/9: Kl 7:30, 6,3°, min 5,5°, opphold og delvis oppklaring med skyer hastig fra sørvest, 
men våt trapp og bakke, lett bris fra Skåla. Lagt strømkurser til slaktebenken, aggregat-vinduet og 
sag-hus-benken. Lagt to steiner til trappetrinn i bakken utenfor fjøssvalen. Spa. Bergens fiskesuppe 
med torsk fra Kroken og litt grønnsaker. Kl 20:40, 3,9°, max 10,4°, litt fint, men noen regnbyger.

Onsdag 16/9: Kl 06, 4,0°, min 1,0°, overskyet men opphold, fuktig
trapp og mye dugg i gress, tåke/frostrøyk opp Birkedalen, vindstille.
Til Beiarn. På bygdetunet kl 9:30 og traff konservatorene og avleverte
fellen og formene. Hjemme hos Inge Strand og frue, og spiste lunsj
der. Hjemme kl 18. Andre resten av amerikansk gryte. Kl 21, 6,6°,
max 8,9°, regnbyger på turen til Beiarn, opphold tilbake men sur
nordavind. 

Torsdag 17/9: Kl 08, 5,0°, min 3,0°,  overskyet fra
sørvest, opphold men fuktig trapp og bakke, svak vind
fra Skåla. Tatt opp potetene, halvkassen full med fine
og passe store poteter. Lang prat med Hans Petter
Løksti om strandværinger og Saurvatnet mmm. Ryddet 
for Elvnes-posten. Torsk-panne med masse grønn-
snadder og crème fraiche, nydelig! Stort sett opphold
hele dagen. Kl 21, 6,9°, max 9,4°.



Fredag 18/9: Kl 09, 8,7°, min 8,5°, overskyet fra vest men gløtt av sol mellom elinger, også med 
hagl, vått over alt, skiftende vind med frisk bris i kastene, opp til kuling for mølla. Sagde og stablet 
bjørkrestene utenfor sag-porten. La flere trå-steiner utenfor fjøssvalen. Var en tur innom skogen 
nedenfor fjøset og fant 7 elg-senger.

Stekte vafler med vindstrøm.
Fleskpannekaker. Mye vind
og kraftige byger hele dagen,
max 10,4°.

Lørdag 19/9: Kl 07, 6,6°, min ca 5°, overskyet fra vest, opphold men våt
trapp og bakke, skiftende vind fra Skåla. Sagde bjørkbaken og stablet på
kubbene. La ferdig trappa utenfor fjøssvalen. Testet rifla, 9-er tyder på riktig
sikte. Indrefilet med nypotet og hvitløkbrød. Kl 21, 6,9°, max 7,4°, stort sett
opphold, men yr på kvelden.



Søndag 20/9: Kl 08, 8,8°, min 6,0°, overskyet med god fartøy fra
vest, opphold men fuktig trapp og bakke, kraftige vindkast i
skiftende retning, og kuling for mølla. Har på alle 20 LED-lamper
pluss jaktradio og batterilader,  som trekker 3A tilsammen. Tatt ned,
satt sammen og pusset rust av høvelen. Sjekket at motoren går. Med
lang 1,5 mm2 starter ikke motoren med reima og høvl-rotoren på.
Må enten ha aggregat i nærheten eller kraftigere ledning. Biff-
snadder. Kl 19:30, 7,6°, max  8,9°, regninger og mye vind hele
dagen.

Mandag 21/9: Kl 07:30, 10,2°, min 6,0°,
overskyet fra vest i stiv kuling, regn nedover,
bortover og oppover fra alle kanter her ved
husene, mølla kortsluttet og gir over 20A i
kastene, Ågvass-elva er bare en stor foss nedenfor
Litjvatnet, og stier er blitt bekker.

Gikk tur til Ågvatnet og sjekket flommen. Mølla
tåler fint kortslutning i stiv kuling. Måler ikke
over 20A i kastene. Lettsaltet torsk med potet og
gulrotstuing, lekkert. Kl 21:30, 4,8°, max 7,9°,
kuling og regn hele dagen.

Tirsdag 22/9: Kl 06:30, 4,9°, min 3,0°,
overskyet, fortsatt i god fart fra vest, kraftige
regnbyger med hagl og sludd, våt trapp og bakke
med litt slaps, Pallrakken og Per Karlsa hvit,
kraftige vindkast med frisk bris fra Rylen,  god
lading og litt remjing fra mølla. Fikset luka til
aggregat-vinduet. Ryddet slakteriet. Torskgryte-
resten. Kl 21, 3,8°, max 8,4°, regn- og hagl-
elinger hele dagen, lettere på kvelden. God lading
hele formiddagen. 

Onsdag 23/9: Kl 08, 7,7°, min 3,0°, overskyet fra sør og lett regn, våt trapp og bakke, lett bris fra 
Sør ved huset, god lading fra mølla hele natta. Husstell og spa. Pytt i panne. Kl 19, 7°, max 15,9°, 
oppklaring og opphold for det meste, kraftig vind i 5-tida, propellbrems.



Torsdag 24/9: Kl 08, 3,3°, min 0,5°, disig luft i høyden og noen lave skyer fra vest, litt yr i lufta og 
våt trapp og bakke, men tegn til oppklaring, vindstille ved huset. Til Nygård og handlet, og tok med 
Tor Helge og pargas til Odd Even og Brynjar tilbake. Bare finvær og blikkstille vatn.

Fredag 25/9, første jaktdag: Kl 07, 9,6°, min 3,0, fint vær formiddagen, men
regn etter ett. Første jaktdagen skåldriv og postet når Sandmo-laget dreiv
Janlia. Krokdriv etter 12. Ingen dyr observert. Kl 18, 6,3°, Max 11,9°. Stekte
kjøttpølser med stekte karamelliserte gulrøtter ala Brynjars svigermor.

Lørdag 26/9, andre jaktdag: Janli- og Sørvik-driv Før Almenningen når Isvik
dreiv og Lars Jørgen skaut en 6-takker i Isviklia. Etterpå skaut Brynjar ei fin ku
uten kalv på posten sin i Almenningen. Litt yr kl 08, men strålende vær resten
av dagen. Kl 21:30, -0,1°, max 7,6.

Søndag 27/9, tredje jaktdag: Kl 07:30, 2,4°, min -3,1°, klar himmel, rim i
gress, lett sørøst bris. Sola opp over Rønfjellet 08:36. Drev Skåla og Birkeli-
marka, men ingen dyr sett. Fellesmiddag med rådyr-steik. Kl 23:30, 10,6°, max 11,9°, sol hele 
dagen og mye vind fra sørøst. Skaut en ung-rev i mørket ved Sagfjøs-veggen.

Mandag 28/9, fjerde jaktdag: Kl
07:30, 10,9°, min 9,3°, delvis
overskyet med høye kumulus fra
sørvest opphold og tørr trapp og
bakke, frisk sørlig bris. Jaktlaget til
Sørdalen, mens jeg fikset
problempunkt på ATV-veien i
Bjerkhøla. 17-tagget okse skutt av
Ørjan ved Holmrabben. Satt på fårikål
kl 14. Elg-gulasj med potetmos av
restpoteter. Kl 23, 12,9°, max 13,4°,
nydelig vær med god lade-vind hele
dagen.

Slik så det ut den 22. Og her to dager senere, den 24.



Tirsdag 29/9, femte jaktdag: Til Eggesvikdalen og hentet oksen. Østavind og fint vær hele dagen, 
max 10,9°. Fellesmiddag med fårikål.

Onsdag 30/9, sjette jaktdag: Kl 07, 8,8°, min 4,5°, høye spredte godværsskyer fra vest, vindstille 
ved huset. Skål- Janli- og Birkeli-mark-driv, okse og ku med kalv tatt ut under Snaubakken og jaget 
via Bjerkhøla - Austerlia - Gamsletta - Janlia til Sørvik-marka av Lars Jørgen. Ørjan skaut en fin 
okse til Sandmo-laget i Røndalen. Ratatouille og restene etter gulasj med mos av potetene fra 
fårikålen. Spa. Kl 22, 10,8°, max 15,5°, stort sett pent vær hele dagen.

Torsdag 1/10, sjuende jaktdag: Kl 08:45, 10,4°, min 8,0°, klar
himmel, tørr trapp og bakke, sørøst svak vind. Skutt enda en
ung-rev, nå ved låvedøra ca halv åtte på morgenen. sola opp
over Pallrakken kl 08:48. Klesvask og brødbaking mens laget
jaktet Kroken og Veikåsen. Resten av fårikålen. Kl 18:30,
11,8°, max 15,4°, nydelig vær og drivende klestørk hele dagen.
Laget reiste ned med kjøttet,  og kommer ikke tilbake før
lørdag. Tor Helge reiste hjem for i år.



Fredag 2/10, jakt-fri: Kl 07:30, 11,9°, min 9,0°, klar himmel med små fjærskyer fra sørøst, laber 
sørøst bris, tørr trapp og bakke. Strammet og smurt kjede på ATV'en. Satt beslag på den slitte båt-
meien. ATV-kjøtt: 5,6 kg farse, 2,4 kg kjøtt. Grunneier-kjøtt: side: 9,6 kg farse, 4 kg kam. Kl 22:40, 
12,2°, max 14,9°, fint vær og mye vind hele dagen.

Lørdag 3/10, åttende jaktdag: Min 0,2°, lettskyet, disig luft og mye vind fra sørøst hele dagen. 
Drev Skåla og fikk ut en ekvipasje på fire dyr ut fra Øver-Skåla, ku med to kalver og en ungkar på 
slep. Gikk først forbi Brynjar ved Hertvighøla, så forbi Odd Even på 10 meter på 
Sommerfjøsteigen, men begge plassene så tett at skudd var umulig. Etter Odd Even gikk de opp til 
Før'n og mot Bjerkhøla, og forsvant ut av Birkeli-marka, antagelig til Isviklia. Kl 20:45, 12,4°, max 
15.?° 

Søndag 4/10, niende jaktdag: Min 9,3°. Til Eggesviklia. Jeg og Brynjar drev, begge først lia og så 
jeg Sørdalen og han Tverråsen. Fint vær og mye sydøst hele dagen. Kl 16:45, 13,4°, max 14,4°. 
Rest av Brynjars elg-sodd.

Mandag 5/10: Kl 07, 10,4°, min 10,0°, spredte høye fjærskyer, farget av støv/røyk fra Øst-Europa, i
drift fra sørøst, tørr trapp og bakke,  kraftige kulingkast ved husene. Pakket bog-kjøtt. 8,894 kg bog,
3,703 kg bog-skank. Kl 24, 11,6°, max  11,8°. Stekte kjøttpølser med kålrabistappe og egg. Kokt 
kraft av beina.

Tirsdag 6/10: Min 10,5°. Kl 17, 12,8°, max 15,4°, delvis overskyet med jagende skyer fra sørøst, 
men mye sol og kraftig vind. Kokt ut og hermetisert krafta. Til Almenningen og demontert og sikret
plankene på brua. Bergensk fiskesuppe med lettsaltet torsk. Fint vær hele dagen, men noen få dråper
på kvelden.

Onsdag 7/10: Kl 09:30, 13°, min 12°, overskyet fra
sørøst, men sola dukker opp over panna på Pallrakken,
tørr trapp og bakke, frisk sørøst bris. Lagde "likbål" med
elgskinnet og revene, klart til å tenne på. Hans Petter
Løksti kom hit, og vi gikk tur til Gamsletta, Nylend,
Hestsletta og Øver-Bjerkhøla, og fant tuftene etter to
sikre og en mindre sikker gamme, samt en mulig
gravplass. Mye vind, men fint vær hele dagen. Vi spiste
de to siste restene etter fårikålen. Max 14,9°.



Torsdag 8/10: Kl 08, 12,6°, min 10,0°, overskyet fra sørøst, men tørr trapp og bakke, svak sørøst 
vind. Fra huskelista, tatt ned propellen, tatt inn elg-båten, fylt strø-bøtta på do, tatt inn bord og stoler
fra plattingen, tatt ut sikringen, brent "likbålet" (restene etter elg-slakt), surret solpanelet, tømt og 
tatt inn søppelbrenndunken, sikret luka til aggregat-vinduet, tømme vanntanken på saga, ristet 
matter og feid gulv, pakket kjøtt, syltetøy og rest-mat, spa'et, skrev i hytteboka. Kl 22:30 11,8°, max
14,9°, overskyet men opphold og fint vær hele dagen. Elg-suppe-rest med pølse og flesk.

Fredag 9/10: Tømte og slo av kjøleskapet, av-iset mens jeg var borte, kjørte lasset til Sørvika, 
tømte aske fra ovnene, tok ut alarmbatteriene, satte inn tidsuret, tok vannet, ba Tiril åpne kranen 
bort i gården, låste og lukket. Forlot Birkeli 11:46.


