
Vår og sommer

Torsdag 4/6: Kjørte hjemmefra kl 08. På Svenningdal Camping kl 20.
Fredag 5/6: Fra Svenningdal ca kl 08. Til Coop på Nygård kl 14. Til Birkeli ca kl 18. Nydelig vær 
med opp mot 20°.

Fiskekaker på brødskiver. Både Internett og mobil elendig. Ikke mulig å sende bilder.

Mye uoverkjørende skavler på veien til Birkeli

Høye brøytekanter ved polarsirkel-senteret



Lørdag 6/6: Kl 06. 16°, lettskyet, SØ lett bris og sol. Nydelig vær i
dag også, sol og 18-19 grader. Sjekket vannledningen: Mange
plasser med mye snø over, og 1/2m over dren-kranen, med is under
og rundt. Må nok vente en stund på vann, eller måke. Ikke et stort
problem med vann i renna. På Rylen og sjekket Telia-kvote: 60GB.
Fiskekaker i brun saus, med poteter og raspet gulrot.

Søndag 7/6: Kl 08, 9,8°, min 8,5°. SV skiftende laber bris, overskyet og litt regn. Kl 22: Max 9,9°, 
min 6,4. Inne-jobb i vedsjågen. På Rylen og satte på propellen. Ringte og pratet med Laila 20 
minutter. Hvitløkpølser med potetstappe og villsalat.

Mandag 8/6: Kl 06. 6,7°, min 5,0°, SSV svak vind, mest
overskyet, oppklaring i SØ, opphold, og tørkede trapp. Ferdig i
vedsjågen med å samle alt til tørrved. 4 m3 vanlig og 1 m3

spa&tenn. Fikk vannet frem. Kokte rabarbrasuppe- og grøt.
Utjevn-ladet med bensin. Regn hele dagen. Til Elvnesan og så at
vegen er klar for kjøring. Fyrt i kjøkkenet morgen og i stua
kveld. Kl 19 5,6°, min 5,0°, max 8,5°. Pytt i panne med
hvitløkpølse, rabarbragrøt.

Tirsdag 9/6: Kl 07:45, 5,6°, min 4,0, vindstille, oppbrudd-skyer fra NV, opphold, fuktig platting, 
solgløtt. Klesvask og spa. Tur Ågvatnet - Bjerkhola. Fiskekaker i brun saus med potetmos og raspet 
gulrot. Kl 20 6,5°, siden 08 max 14,8, min 5,5°, sol og skyfritt.

Onsdag 10/6: Kl 08. 10,6, min 0,5°, vindstille, sol fra klar himmel og tørr trapp.
Sol hele dagen og opptil 15 grader. Felte to Bjørker ved elva, ryddet vei til Sør-i-Slåtten og felte ei 
stor gran der. Spagetti-gryte.

Torsdag 11/6: Kl 08 9,2°, min 2,0°, overskyet fra nord, enkelte blå-gløtt, opphold, tørr trapp, svak 
nordlig vind. Slapp dag uten særlig å fortelle. Mest overskyet og kjølig nordavind, men opphold. 
Ikke over 10 grader hele dagen. Tur til myra og Strøket og leitet etter grensekors, uten resultat. 
Resten av gryta.

Fredag 12/6: Kl 08 11,9°, min 2,0°, sol fra skyfri himmel, tørr trapp, sørøst svak vind. Til Nygård. 
Måtte kjøre om tre skavler. Handlet og fikk hjem sakene fra bilen. Felte to fine Bjørker i 
Nylendbakken. Grillet lammelår, med potet, gulrot og løk i folie.



Lørdag 13/6: Kl 07 17,9°, min 12°, SØ laber bris,
lettskyet,  sol og tørr bakke. Kl 13 22,5°, byttet
batteri, lader både fra vind og sol.  Harald B innom.

Til Elvkjeften og osen og tok en fin ørret på 550g, som ble middagsmat.



Søndag 14/6: Kl 07 15,1°, min 12,0°, høyt
overskyet men opphold og tørr bakke, SØ svak
vind. I Nylend og la ned to bjørker til.

Gjorde åkerlappen klar for setting, og strødde litt 
blåkorn. Harald innom på vei hjem. Tur opp 
Trappbergskogen. Biff med løk og potetmos av 
poteter fra i går. Over 20 grader i 8-tida (etter sola 
ned bak Rylen).

Mandag 15/6: Kl 08 9,8°, min 9,0°, overskyet (tåkeskyer), lett regn, vindstille. Maks 10,5°. Småen 
hele dagen. Gjorde ferdig benkplata i sag-huset. Tur på Rylen, opp Sør i Ura-vegen, ned til 
grensekorset mellom Nylend og Norddalen. Lapskaus fra boks.

Tirsdag 16/6: 10,3°, min 7,0, sørlig skiftende bris, sol og klarvær, litt tåkeskyer fra Ågdalen. Til 
Bodø og besøkte Elna, Laila og Åse. Spiste middag hos Åse og Thor, deilig indisk takeaway. 
Hjemme i 8-tida. Fikk sim-kort (kontantkort) fra Telenor, som virket fint på gammelmobilen 
94822691.

Onsdag 17/6: Kl 08 14,3°, SØ svak vind, sol og skyfri,  tørr bakke. Satt poteten. Fikk hjem 
fallgrana fra Sør i Ura, og de to nederste stokkene av storgrana derfra (2,5m×50-36cm og 2,5m×36-
30cm). Tur til Ågvatnet. Dopp med potet, gulrot og stekt bacon. Snakket med Helene og Laila på 
gammel-mobilen, god forbindelse.

Torsdag 18/6: 143/82 49 97,4. Kl 6:30 14,8°, min 10,5°, sol, lett tåkeskyer i øst, svak SØ vind. 
Mistet Internett totalt. Fikk hjem resten av storgrana. Begynte med spon-trauet på saga. Tur på 
Rylen. Testet mobildata på telefonen med Telia på Vindhågen,12Mbps inn og over 3 Mbps ut, hhv 
22 og 15 ved varden. Spansk gryte med kylling og ris.

Fredag 19/6: 97,0. Kl 07 10,6°, min
4,0°, sol fra hel-blå himmel, vindstille,
tørr trapp men dugg i gresset. Fortsatt
helt dødt Internett. Lagde sagmugg-
kasse til saga, og testet den med å bak-
sage rotstokken av storgrana.

Reinen beiter syregress ved fjøsmuren



Fant korsene på Varden og Vardheia, til foten av Bjerkhøl-rabben. Resten av spansk-gryta.

Lørdag 20/6: Kl 07 17,5°, min 9,0°, SØ laber bris, sol og lett tåkeskyer i øst. Saget rotstokken til 
30+ 2"×4". Til Middagsvarden. Laget og spiste rømmegrøt mens pratet med Svein Eggesvik. På 
kontoret og pratet på Messenger med Helene, Kasper og Bjørg, som hadde bursdagsselskap for K.

Søndag 21/6: Kl 07 18,6°, min 12,5°, SØ laber
bris, sol fra skyfri himmel, tørt på bakke og
gress. Kl 12 23,0° max 23,4° min 16,1°. Saget
andrestokken til vel 20 bord. Måtte ta ned
motoren for å sjekke kløtsjen, den gnistet og
antente sagmugg, men det må ha vært en
metallbit som hadde kommet under dekslet  Tur
til Rylen og lastet ned aviser, men måtte rømme
hjem igjen for knotten. Grillet lammelår-
koteletter, med grønnsak i folie.

Mandag 22/6: Kl 07 20,3°, min 14,5°, SØ lett bris, sol fra blå himmel med spredte små 
godværsskyer. Kl 12:30 24,6°, max 24,8°, min 19° (siden kl 07). Saget 3-stokken (2,8m). Oppdaget 
at et blad-guide-lager sto i stein. Må få nye fra Biltema. Org. 10×30×10 kan bruke 12×32×10 (best) 
eller 10×28×8. 26° ble litt for hett for meg. Ikke mye gjort. Berget en blomkål fra fordervelse, og 
lagde blomkålsuppe fra bunnen. Deilig, men litt mye suppebuljong.



Tirsdag 23/6: 98,0. Kl 07:45 14,4° min 10,0°, overskyet men
opphold og tørr bakke, vindstille ved huset, men skydrag fra
Sør. Til Kroken. Møtte elgku med rød-kalv på Legda, bare 10
meter unna mellom meg og Uno.   Ryddet for sylla til naustet,
la de på plass, på nivå og vater. Mål: ved åpning, ytterkant
trykkimpregnert 15cm: 258 cm. Innerst do. 251 cm. Kan lett
rettes til 254 i begge ender. Østsiden, fra butt-stein til front-
mur: 450 cm. Vestsiden: do. 420 cm. Trangt åpning steinmur:
220cm. Underkant gammel port-stokk (bakkenivå utenfor) til
underkant syll: 170cm. Fisket tre fine småtorsker. Start
hjemtur 13:30. 14:50 ved hytte, 80 min med kaffepause.
Hjemme 15:25. Kl 15:30 20,0°. Kokte to av torskene og
fileterte den tredje. God middag til både meg og Uno, som
spiste alt renske-avfall. Mye fine renskede biter i lake til
plukkfisk eller grateng.

Onsdag 24/6: Kl 07 13,1°, min 10,5°,
overskyet med tåkeskyer fra SV,
opphold og tørr bakke, vindstille ved
huset. Kl 12:30 17,6° max 19,8°, for
det meste sol. Tun-slått halvferdig.
Tiril og Gaute hit med til sammen 5
unger, og et villsau-lam. Kom
overraskende på Uno, og panikken
hersket både blant 2- og 4-beinte. Alt
gikk likevel bra, for selv om Uno var
sulten hadde han ikke lyst på
lammekjøtt. Kjøttkaker av utgått deig,
med potetstappe av poteter fra i går, og posesaus.

Torsdag 25/6: 96,7. Kl 07 13,4° min
13,0°, max  19,4 (avlest kveld)
overskyet fra SV, men oppklaring
etter regn, lett vinddrag fra sør ved
huset. Nesten ferdig med tun-slåtta.
Tur til Rylen og Hertvikhøl-lemen.
Fantastisk multeblomstring ved
skogkanten opp dit. Ned om
Storsletta. Ikke spor av elg der.
Resten av kjøttkakene. Prøvde å koke
skrellet turt-stengler, men det var
både smakløst og trevlete.

Fredag 26/6: Kl 07 12,7°, min 9,5°, overskyet fra vest, med sprekker, opphold og tørr bakke, lette 
vindpust ved huset. Spa. Til Nygård og handlet. Arnøy-folket hjem. Møtte Harry på Vasshauet og 
fikk kulelager og skruer. Hjemme i 5-tida. Trondheims lapskaus. Fyrte i stua.

Lørdag 27/6: Kl 06:30 12,3°, min 5,0°, sol gjennom tynne fjærskyer, vindstille, dugg i gress men 
tørr trapp. Max i dag var 22,4°. Gjort ferdig tun-slåtta. Harald, Synnøve, minste dattera og Ingvar 
kom opp. Tur til Bærmyra og Rylen hjem. Grilling, biff og grønnsaksfolie. Satt ute på plattingen i 
badeshorts til kvart over ni.



Søndag 28/6: Kl 06:15 17,5°, min
15,5°, SØ frisk bris, lette fjærskyer i
nord, ellers blå himmel og sol. 19° kl
20:30, max ødelagt av sola. Veg-slått.
Tok ned og kjørte hjem ei stor gran
for naust-sperrer etc. Jordet
generatoren ved frisk bris (9m/s),
max 4A. Tur rundt Ågvatnet. Lomen
ruger fortsatt. Fiskegrateng av rester
av torsk-koket.

Mandag 29/6: 96,4. Kl 07 18,9°, min 14,4°, SØ lett bris, tilskyende fra V, opphold og tørr bakke. Kl 
21 14,4°, max 23,4°, min 14,0°. Reinskåret bak til 1"×4", gjort ferdig benkhylla. Tur til kontoret og 
pratet med Helene. Sprut-spa. Bergensk fiskesuppe med resten av torsken.

Tirsdag 30/6: 96,0: kl 06:30 8,1° min 8,0°, overskyet fra NV, opphold, våt trapp, vindstille. Fikk 
opp alle benkpaneler og begynt med hyller. Tur på Rylen. Mange multekart knytt, og det tyder godt.
Lagde kjøttkaker av karbonadedeigen, som ble fire middager, den første i dag med potetstappe av 
rester og brun saus av stekekrafta. Kl 20: 7,1°, max 11,3°. Stort sett yr hele dagen. 

Onsdag 1/7: 95,6. Kl 07, 7,1°, min 5,5°, overskyet fra vest, regn,
stille ved huset. Kl 19, 5,6°, max 10,9°, oppklaring men regn det
meste av dagen. Ferdig med hyllene, ryddet og feiet, klart for
saging til naustet. Tur Elvnesan - Stongsetdalrylen - Før'n -
kontoret. Fant kjørevei gjennom Bjørkhola til furustokkene under
høyspenten på Stongsetdalrylen. Resten av kjøttkakene i saus fra i
går, med potet og makaroni.

Torsdag 2/7: Kl 06, 7,0°, min 5,0°, overskyet fra vest, oppklaring i sør,  regnbyger, svak vestlig 
vind. Kl 20, 8,8°, max 13,4°, regnbyger hele formiddagen, men pen ettermiddag. Saget ferdig all 
4"×5" til naust-sperrene. Tur Nylend - Holtan. Kylling med grønnsaker i onkel Bens sur-søt saus.

Fredag 3/7: Kl 07, 8,3°, min 3,5°, sol fra klar himmel, bare noen dotter i NØ fra SØ og litt sirkus i 
SØ, dugg i gress, men tørr trapp, lett vinddrag fra sør. Kl 20, 9,8°, max 14,4°. Feiet og vasket nede. 
Tur til Rylen og ringte Bjørg på bursdagen. Surret torsk i rømme.



Lørdag 4/7: Kl 06, 9,6°, min 3,0°, sol fra lettskyet himmel fra NØ, godvær-tåkeskyer, tørr trapp 
men dugg i gress, vindstille ved huset.
Spa. Til Nygård og handlet. Sammen med Åse og Thor på Vasshauet for å få til Mariner-motoren, 
men misslyktes. De tok med seg alu-båten til hytta og jeg Mariner'n til Birkeli. Pølse-lunsj ved 
brygga. Hjemme litt over 18. Pølser i brød til middag. Kl 20 10,0°.

Søndag 5/7: Kl 07, 10,0°, min 3,0°(?), tilskyende fra nord men sol,
tørr trapp men litt dugg, vindstille ved huset. Overhalte Mariner'n. Tur
til Kontoret og Ågvatnet. Lomen lå ute på vannet, så ungene er nok
klekket. Fiskeboller med potet og raspet gulrot.

Mandag 6/7: 12,6°, min 3,9°, sol fra
nærmest klar himmel, litt fjærskyer i
SØ, lett bris fra SØ, tørr på trapp og
bakke. Kl 19, 12,4°, max 18,9°.
Vasket klær. Nesten ferdig med
sperrene. Tur til Rylen. Frossen
fiskegrateng med stekte poteter og
råkost av gulrot og nepe.

Tirsdag 7/7: 95,8. Kl 06:30, 9,2°, min 7,0°, overskyet med tåkeskyer
fra nord, opphold men våt trapp, vindstille ved huset. Kl 19, 9,9°, max
12,4°, opplett, men regnbyger hele dagen. Gjorde ferdig alle tre sperrene. Skar opp siste rotstokken 
til 4 stk 4"×4" pluss en del 1"×4" og 3 lengder 1"×5" til vindski. Begynte med port-ramma. Tur til 
Ågvatnet. Kjøttkaker i brun saus, med potetstappe. Øyvind innom på vei austover. 

Onsdag 8/7: Kl 08, 10,6°, min 4,4°,
sol innimellom høyt lettskyet fra SV,
svak SV vind, opphold og tørr trapp
men dugg i gress. Kl 22, 9,1°, max
13,4°, stort sett overskyet og enkelte
regnbyger hele dagen. Ferdig port-
ramme. Odd Kåre og Thorild, Arvid
og Line. Kjørt til Sørvika og byttet
motor. Tur til Ågdalen - Skjerpet -
Ågvatnet. Resten av fiskebollene med
potet og salat.

Torsdag 9/7: Kl 08, 12,3°, min 4,6°,
sprukket høyt overskyet fra vest,
opphold og tørr trapp men dugg, svak
vindtrekk fra SV. I Eggesvika med
motor, og henter tilhenger. Fjære sjy kl
11:30.

Skjerpet som ga navn til området



Ramma knakk før Ågvatnet. Hjem og lagde to 3"×4"
bjelker av bjørk. Tur til Ågvatnet, og vogna for å ta
mål. Pose-pannekaker med flesk. Kl 21, 12,4°, max
14,9°.

Fredag 10/7: Kl 07, 11,6°, min 8,0°, overskyet høyt og sakte fra vest, tørt på trapp og bakke, svak 
vinddrag fra nord. Ferdig med å fikse vogna.  Fiskekaker i brun saus. Kl 21:45, 10,5°, max 14,4°. 
Stort sett pent vær men noen regnbyger. 

Lørdag 11/7: Kl 07, 11,3°, min 7,5°, sol fra nesten
klar himmel, bare noen spredte fjærsky-nåler og
-dotter, tørr trapp  og litt dugg, sørøst svak vind.
Gjort ferdig ene, og halve andre naust-dør. Kl 22,
11,4°, max ca 15°, stort sett pent vær og opphold
hele dagen. Tur til Almenningen og oppdaget at
brua er tatt av flom og isgang (som Odd Kåre ikke
fant i vinter). Biff med rødskrubb-stuing.

Søndag 12/7: Kl 08, 12,8°, min 7,9°, delvis skyet fra sør, opphold, tørr trapp og bakke, sol, særlig 
svak vind. Ferdig begge dørene. Tur til Sakriolsatind. Snakket med Helene. Italiensk posegryte. Kl 
21 10,5°. Pent vær men kjølig nordavind hele dagen.

Mandag 13/7: Kl 06, 10,4°, min 7,0°,  overskyet fra NV med tåkeskyer ned til ca 600m, tørr bakke,
svakt nordlig vinddrag. Ryddet vei rundt Rundtjernmyra sammen med Odd Kåre. Resten av den 
italienske gryta. Kl 19, 13,6°, max 15,4°, stort sett pent oppholdsvær, men overskyet hele dagen.

Tirsdag 14/7: Kl 06, 10,8°, min 6,0°, sol fra nesten klar himmel, tørr trapp men litt dugg, litt 
fjærskyer og høye skyer i øst, men tilskyende fra nordøst, svak nordlig vinddrag. Til Saltstraumen. 
Kjøretur på Straumøya mens jeg ventet på R&C. Handlet på Coop'en. Hjemme i 5-tida. Christian 
kjørte.  Fleskpannekaker. Fint vær hele dagen. Fikk melding fra Åse om at båten var i Eggesvika. 



Onsdag 15/7: Kl 06:30, 13,1°, ikke nullet termometeret i går,
overskyet fra  SØ, tørr trapp og bakke, opphold men tegn til
regn, svak sørlig vind, men lade-vind tidligere i morges. Til
Eggesvika og Kroken med materialene. Robin kom til kroken
«off-pist». 

Fikk opp halvparten av
taksperrene. Ut og droger før vi
dro hjem. Trondheim lapskaus.
Kl 22, 12,8°, max 20,9°, pent
vær hele dagen, med noen få
regndråper.

Torsdag 16/7: Glemte
observasjoner og dro til
Eggesvika og Kroken. Christian
kjørte av mens Robin og jeg
gikk. Fikk opp alle sperrene, lagt
opp åsene, og spikret midlertidig

alle tro-bordene, men det var minst 6 for lite. La på to remser
knoteplast midlertidig,  og presenningen på resten. R&C fisket
for det meste. Hjemme i 19-tida. Egg og bacon. Åse, Thor,
Monica og Thea (+?) var her og grillet før vi kom hjem. Kl
20:30 14,7°. 

Fredag 17/7:. Kl 07;30, 14,6°, min 12,5°, overskyet fra sør og litt regn men på tørr trapp og bakke, 
sørlig svak vind. Lagde fisk-stellebord. Fileterte torskene Robin fikk, til 4 pakker á ca 350g. 
Læregutten skar opp de to furustokkene til de manglende tro-plankene for naustet. Spagetti-gryte. 
Max 16,9°.

Robins vei til Kroken ☺



Lørdag 18/7: Kl 08, 11,3°, min 8,9°, overskyet men
oppklaring fra vest, våt trapp og gress, svakt vinddrag fra
vest. Til Eggesvika og Kroken, fra Birkeli kl 07:30, i
Eggesvika kl 08, lastet av båten i Kroken kl 9. Gjorde ferdig
troet og la på plast og sikret den. Hjemme halv sju. Sprutan.
Grillet pølser.

Søndag 19/7: Kl 08:30, 14,8°, min 10,3°, delvis skyet fra sørvest, tørkende trapp og gress, 
vindstille og gløtt av sol. Hviledag. Tur til Rylen for å prøve å oppdatere ruteren, men ødela den 
isteden med feil polaritet. Trondheims kjøttkaker i tomatsaus med pose-potetmos.

Mandag 20/7: Tidlig avgårde på bytur. Hjemme igjen i 5-tida. R&C lagde nakkekoteletter med 
potetmos og makaroni. Stort sett grått vær hele dagen, men bare litt regn. Christian så en elgokse på
Sommerfjøsteigen da han kom først hjem. Jeg sjekket da jeg kom, og så stor liggeseng bak 
seljeklasen, og spor opp mot Skåla.

Tirsdag 21/7: Kl 07:30, 10,1°, min/max (2
døgn) 7,5°/19,4°, høyt overskyet med enkelte
lave tåkeskyer fra nord, vindstille og regn. Satte
opp sortiment-skapene og begynte å legge inn
skruer. Ryddet skuddfelt nedenfor Harald-
posten. Entrecote med ovnsstekte potetbåter og
bearnaise saus. Kl 21:30, 10,3°, max 14,4°.

Onsdag 22/7: Kl 07, 9,5°, min 9,0°, tåkeskyer
ned til 500m fra nord, regn og vindstille ved
huset. Ryddet ferdig Harald-posten, og ATV-
veien opp dit. Saget opp resten av
vognbjelkebjørka til ved. Mer skruesortering.
Hyppet potetene. Fiske-burgere med potet og
råkost. Tappet resten av rabarbravinen på
diverse flasker. Kl 22, 10,8°, max 14,4°,
overskyet men opphold hele ettermiddagen.

Torsdag 23/7: Kl 07, 9,7°, min 9,0°, tåkeskyer
ned til 300m fra nord, regn og laber bris. Laget
skuffe til benken, vaier på Lars-støttingen,
skjøte-vaier til båt-vinsja Karbonader med
potetmos. Kl 20:30, 9,8°, max 14,4. Regn og
vind hele dagen.



Fredag 24/7: (mye mat og drikke, og lite aktivitet i går). Kl
07:30, 10,7°, min 9,0°, tåkeskyer under 300m sakte fra nord,
opphold men søkkvåt bakke, vindstille ved huset. Til
Eggesvika og Kroken kl 10:15, i Eggesvika kl 10:47. Ferdig
plast-legging. Lagt ferdig torv-hald, torv og jord på kanter og
stein å uten. Begynt utgraving inne. Hjemme ca kl 18.
Amerikansk gryte. Opphold og fint vær hele ettermiddagen.

Lørdag 25/7: Kl 08, 11,9°, min 9,1°, tåkeskyer fra sør, lett
regn og våt trapp og bakke, vindstille ved huset. Klesvask og
spa. På kontoret og snakket med Helene. Torsk med diverse
løk og rødskrubb surret i rømme. Kl 19:30, 13,6°, max ca
15°. Lett regn med gløtt av sol det meste av dagen.

Søndag 26/7: Kl 07:30, 12,3°, min 10,0°, oppklaring etter
lav tåkeskyer fra sør, opphold men fuktig trapp og vått gress,
vindstille og gløtt av sol. Til Kroken til fots kl 09:10. Nesten
12 før jeg var nede, etter kvisting langs vei og sti. Gravd ut
og lagt et par m2 på taket. Fjære (strøm snur) kl 14:50. Starter hjemturen kl 16. 16:40 under 
høyspenten. Kl 17:00 på veien. Dukkert i badekulpen. Hjemme 17:55. Nydelig vær hele dagen. 
Fleskpannekaker.

Mandag 27/7: Kl 06 19°, sterk østavind, pent vær, tørr trapp og bakke. Til byen kl 06. Hos Laila 
alle tre. Hjemme i 5-tida. Grillpølser med potetmos. Fint vær med mye sterk østavind hele dagen.

Tirsdag 28/7: Kl 07, 16,8°, min 8,5°
(fra natt til i går?), sol fra lettskyet
himmel, svak østlig vindtrekk,  tørr
trapp og bakke. Til Eggesvika og
Kroken kl 10, Christian kjørte ATV'en,
Robin og jeg gikk med Uno. Gutta
fisket og jeg puslet med naustet.
Pølsegrilling i støa. Hjemme i 8-tida.
Hele dagen nydelig vær med vel 20
grader frisk østavind.

Harald på Åg fikk en fin laks på
dorga rett utenfor her.



Onsdag 29/7: Kl 08:30, 18,3°,  min 13,3°, delvis skyet fra
sørøst, men lett tilslørt sol, frisk sørøst bris og tørr trapp og
bakke. Stelt fisken fra i går, den største ørret til graving,
torsken reinskjært og saltet, seien og tre ørreter kokt og
hermetisert, de fire minste ørreten stekt til lunsj. Til
Vasshauet med R&C, og Nygård i butikken. Kl 30, 18,3°,
Mac ?. Fiskegrateng fra isboksen. Østavind og fint vær hele
dagen.

Torsdag 30/7: Kl 07, 16,4°, min over 13,3°, for det meste
overskyet fra øst, opphold, tørr trapp og bakke, svak sørøst
vind. ATV-stell, vasket, smurt, renset luftfilter, sjekket
bremseveske, strammet og smurt kjede. Plukket 4-5 liter
multer på Rylen. Fiskesuppe fra grunnen av fiskekraft.
Vakuumpakket 2,35 kg multer, rørt resten av 2,8 kg til
syltetøy. Vakuumpakket 3 stk 300g nysaltet torsk og 2 stk ca
150g gravørret. Kl 22, 11,3°. Fint og varmt sommervær hele
dagen, ca 22° på ettermiddagen.

Fredag 31/7: Kl 06, 14,2°, min 9,5°, høyt lettskyet fra sør,
opphold og tørr trapp og bakke, vindstille ved huset. Til
Kroken kl 07:35. Ved Telt-steinen 8:05. Ved naustet 8:35.
Ferdig med fronten, lukket og låst. Grillpølser
med brød og lomper. Start hjem 19:25, ved telt-
steinen 20:19, hjemme 21. Stort sett overskyet
hele dagen, utmerket arbeids-vær. Kl 21, 13,6°,
max 20,4°.



Lørdag 1/8: Kl 06:30, 13,4°, min 12,6°, tåkeskyer ned til Ågdalen, svakt nordlig vindtrekk, 
opphold og tørr trapp og bakke. Til Sørvik med ATV'en, og Vasshauet for å hente Åse og Thor. Åse 
rundt og plukket molter, Thor og jeg kulet på terrassen. Ann Karin og Jan Evjen innom med bikkja. 
Familie på 5, med fruen fra Stensø-folket (slektning til Berntine?) innom fra Eggesvika. Grillet 
svinefilet og grønnsak i folie. Pent og varmt vær hele dagen. Til kontoret.

Søndag 2/8: Kl 07, 16,2°, min 9,0°,
sørøst lett bris, sol fra hel-blå himmel,
tørr trapp og bakke. På Rylen og
Hertvighøl-myra med Å&T&U og
plukket 375g multer. Kjørte folket
tilbake til Vasshauet. Til kontoret og
pratet med Helene. Lammekoteletter
med div grønt i panna. Kl 19:30, 20°,
max 23,1°. Nydelig vær hele dagen. 

Mandag 3/8: Kl 07:30, 18,3°, min 15,0°, tilskyende fra sørøst men sol, tørr trapp og bakke, svak 
sørøst vind. Molte-tur Varden - Stongsetdalrylen fra Elvnesan til Stongsetdalrylen - Ludolf-veien til 
Langberget - Holtan-lemen - Elvnesan og hjem, 4-5 l / 2,7kg. Vakuumpakket alt. Lettsaltet torsk 
med poteter og kålstuing. Kl 20, 14,4°, max 20,4°. Overskyet men fint vær til i 19-tida, da begynte 
regnet. Solbjørg og Randi forbi og hilste.

Tirsdag 4/8: Kl 07, 11,6°, min 11,0°, overskyet fra sør, opphold, halvtørr trapp, vått gress, 
vindstille ved huset. Slappfisk-dag. Tur til Rylen og Vindhågen. Rømmegrøt. Kl 19, 14,3°, max 
17,9°, varslet regn ser ut til å utebli.

Onsdag 5/8: Kl 08, 13,9°, min 10,0°, overskyet fra sørøst, gløtt av sol, tørr trapp og bakke, svak 
vind fra sørøst. Reiser 08:10. Ved naustet 09:05. Startet kjøring ca 09:30, på Heia ca 18.

Torsdag 6/8: Startet kjøring ca 08:30, hjemme ca 18.


