
14 AVISA NORDLANDLørdag 28. mars 2015HELG

Vi har tenkt å utvide hytta med 
stue, nytt bad og soverom. Dette 
krever mye material og frakt av re-
lativt tunge ting. Hytten har ikke 
vei og det er tilnærmet umulig å 
bringe utstyr og material frem til 
byggeplass. Ting kan jo bæres bit 
for bit, men siden det er langt til 
nærmeste vei, anser jeg en slik løs-
ning som nærmest umulig. Jeg kan 
imidlertid komme til hytta over 
mark som tilhører grunneier. Han 
har tidligere sagt nei til ny og for-
bedret adkomst for bruk av bil el-
ler ATV, og siden forutsetningene 
var kjent da vi kjøpte, har vi slått 
oss til ro med det. Det vi ønsker er 
en midlertidig adgang til å frakte 
store ting til hytta med nødvendig 
kjøretøy. Siden det har vært dårlig 
klima i forhold til forrige hytteeier, 
ønsker jeg å kjenne mine rettighe-
ter før jeg spør. Er dette er noe jeg 
har krav på – og hvordan går jeg 
fram? Kan jeg gå til kommunen?

Ja, kommunen kan gi tillatelse i ditt 
tilfelle. Men først bør du spørre 
grunneier — forklare ditt behov — og 
si at dette vil skje så skånsomt som 
mulig. Kanskje høre om det er tids-
punkt som passer best for ham. 

Hvis han nekter tar du saken videre 
til kommunen.

Etter plan- og bygningsloven § 28-3 
kan kommunen tillate at en eiendom 
blir brukt for bygge- og vedlikeholds-
arbeid — herunder adkomst — når ar-
beidet ikke lar seg utføre på annen 
måte, eller andre løsninger medfører 
vesentlige kostnadsøkninger. 

Bestemmelsen gjelder bare under ar-
beidet/tiltaket, og dette blir derfor 
bare en midlertidig bruksrett. 

Slik tillatelse hører inn under kom-
munens skjønn og kan normalt ikke 
overprøves. Om slik transport er nød-
vendig kan muligens overprøves, 
mens vurderingen om kostnader 
sannsynligvis faller tilhører forvalt-
nings frie skjønn.

Hvis du søker om tiltak på naboens 
grunn, plikter du å opplyse saken slik 
at kommunen har et skikkelig beslut-
ningsgrunnlag. Her kan du legge 
frem kartskisser, og beskrive terren-
get der utstyr og material skal fraktes. 
Du må forklare hvor veien skal gå, 
hva den skal brukes til, og hvor lenge 
slik bruk kreves. 

Hvis arbeidet skal foregå over to 
påfølgende år – kan du kanskje be-
grense bruken til juli og august. Du er 
også erstatningsansvarlig for skader 
som oppstår i forbindelse med slik 
bruk. Lykke til.   

LOV OG RETT

Vei og 
nabo

Advokat
TORKEL
JOHNSEN
Driver egen advokat-
praksis i Bodø. 
Jobber særlig 
innenfor eiendom-,
arv- og familierett.

     Kontakt:
 tj@bodoadvokathus.no
  tlf. 913 76 102

Gunnels
mandag

Det er mandag. Isen ligger hvit 
og hviler på � ellvannet. Får 
Gunnel (55) fi sk i dag er det 
underordnet.  Scooteren er 
parkert og stillheten brytes 

kun av en skrikende ravn i det 
� erne.  Det hele startet med en 

lang pakke i posten.

 
REPORTASJE  
GUNNEL FORSBERG bor på Sandviken � ellgård rett over 
grensen fra Norge. I fra torsdag til søndag fylles gården opp 
med scooterentusiaster fra både Norge og Sverige. Motor-
larm, service og driften av en liten grensehandel står da i fo-
kus. Når mandagen kommer oppsøker hun det hun elsker. 
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Det som setter livet i perspektiv.
 — Krrrr, krrrr. Ser du ravnen? 
I luften flyr en ensom ravn. Den roper 

og melder sin ankomst. Svart og kon-
trastfull. Den vet at Gunnel er på isen. 
Det har blitt en et stille samtykke. Fis-
ken som er for liten, den får ravnen. 
Plutselig rykker det til i Gunnels snøre. 
Hun smiler og sveiver bestemt inn snø-
ret.

-Nei, se her dette er jo skammelig. 
Denne får fuglen, ingen tvil om det.

Og det har sin egen verdi. Møtene 
mellom Gunnel og ravnen.

-Den roper på hunden min. «Leo, 
Leo». Jeg skjønte ikke først hvem som 
ropte.

guNNel ler, tar opp en boks med 
sprellende maggot. Det er ikke et tilfel-
dig valg. På kroken skal det være to røde 
og to hvite. Hun kaller det magi, en slags 
forestilling om hva fisken vil ha.

— Det gjelder å finne grensen mellom 
det grunne og det dype vannet. Nå er vi 
en plass midt i mellom.

Kanskje er det det livet handler om. 
Finne balansen i hverdagslivet. Et sted 
midt imellom.

— Jeg har fisket i 48 år. Da jeg var åtte 
år vant jeg en liten fiskestang på et lotte-

ri på en butikk i Haparanda. Man skulle 
gjette hva fisken veide. Jeg husker pap-
pa hjalp meg å skrive vekten. 5,6 kilo. Så 
gikk det noen uker. Så kom det en lang 
pakke i posten. Og etter det har jeg fis-
ket.

huN titter opp i fjellet. Pilken går i 
faste bevegelser. Gunnel bruker aldri 
votter. I timevis kan hun stå med bare 
finger ute på isen. Det er en gave å ha så 
varme fingre når man elsker å pilke i kul-
den.

— Det handler om kravløshet på et vis. 
Det er ingen ting som distraherer meg 
her ute. Jeg får lov til å være i nuet. Det 
kan være så vakkert. Jeg kaller det spa 
for sjelen.

Fisken er bare en bonus. Det å komme 
hjem med fersk røye eller ørret. Men det 
er ikke det viktigste. Det er selve opple-
velsen. Det å være nært naturen.

På iseN kommer minner. Og følelser 
som sitter i ryggmargen. Sammenhen-
ger som er større en valg man tok blir 
satt sammen til en helhet. Livet er noen 
ganger større enn seg selv på et vis, ute 
på isen.

— Da jeg var tenåring var jeg så sint på 
pappa. Jeg syntes han var helt, ja du vet.

Gunnel peker mot den røde lua. Rister 
oppgitt på hodet.

— Jeg og pappa skulle diskutere alt. In-
gen vant. Men nå når jeg er middelal-
drende selv, han er borte, ja da tenker 
jeg ofte på han. Jeg skulle så gjerne treffe 
han nå, midt i livet, nå som jeg selv er 
voksen.

deN gANgeN var Gunnel ung og tras-
sig. I dag når hun ser tilbake på livet så 
kan hun forstå hvorfor hun elsker å fis-
ke. Hun ser opp mot himmelen og vin-
ker.

— Jeg er så lik han. Noen ganger titter 
jeg bare opp og vinker til han. Sier «hei 
pappa». Han sitter der oppe med føttene 
i glasshavet og spiller mandolin. Han 
hadde så gjerne villet være med meg hit, 
det er jeg sikker på i alle fall.

Det er følelsen fra lange turer, skryt 
over tålmodighet, fine kast med fiske-
stangen og utholdenheten i regn og kul-
de. Denne følelsen faren gav henne un-
der anstrengelser ute i naturen, det er 
denne som ofte kommer ute på isen. 
Sammenhenger, små øyeblikk som er 
med på å prege livslysten.

etter et tjue år langt ekteskap og et 
destruktivt kortere forhold hadde Gun-

nel egentlig bestemt seg for å være ale-
ne. Det var ikke plass til flere sår. Hun 
rykker plutselig i pilken. Drar opp en li-
ten sprellende røye. To røde og to hvite 
frister der nede under isen i dag.

-Så møtte jeg Robert. Akkurat da jeg 
hadde bestemt med for å ikke møte 
noen mann. Nå var det nok. Ikke flere 
karer. Barna var store. Når Gunnel og 
Robert hadde kjent hverandre noen da-
ger så spurte han om hun ville være med 
på rypejakt. Gunnel lyser opp. Ansiktet 
kan ikke skjule gleden over hennes egen 
kjærlighetshistorie.

— Jeg visste jo ikke engang hva en 
rype er. Jeg hadde ikke ski, jeg hadde in-
gen ting. Så jeg ringte til mamma og sa at 
jeg kommer forbi med en fiskekompis. 
Så spurte jeg om hun kunne ta ned skie-
ne mine fra uthuset. De jeg hadde brukt 
når jeg gikk på skolen. 35 år gamle ski. Så 
dro jeg på Second Hand i Umeå og kjøp-
te skistaver for 25 kroner. Jeg orket ikke 
investere, jeg ante jo ikke om relasjonen 
skulle vare.

guNNel ler med hele kroppen. Tril-
lende latter over tanken på pengene hun 
sparte. Og over turen hun ble med på 
sammen med denne mannen hun knapt 
kjente.

 ■ Ligger ved innsjøen Tjaktjaur rundt 
tre mil inn på svensk side fra Norge, 
like ved E95/Silvervägen.

 ■ Eies og drives av Gunnel og Robert.
 ■ Tilbyr overnatting og ulike 
aktiviteter.

 ■ Har også en liten butikk.

Sandviken Fjällgård
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eN viNter er på hell, og jeg har ikke 
vært på ski en eneste gang. Og det i et 
år da interessen for å gå på bortover-
ski langt ifra er dalende. Tvert imot. 
Folk går på ski mer enn før, men altså 
ikke jeg.

Det har sammenheng med at vi der 
jeg bor møter den første stigningen 
av betydning lenge før vi rekker å 
tenke på den første kvikklunsjen. 
Turen opp på Breifjellet klarer jeg 
godt. Turen ned er ikke egnet for gli-
deplanker av typen jeg disponerer. 
For noen år siden ble det brått slutt 
på å bende føttene fast i rottefellene.

det som skjedde var at jeg på vei 
ned fra Breifjellet, på smale ski med 
bindinger av felletypen, tok en fatal 
beslutning. Bakken er uendelig lang, 
og etter hvert ble jeg så sliten av å 
ploge at jeg tok mot til meg og lot det 
stå til med frikjøring. Det gikk mot 
slutten av bratthenget, og kunne 
gjort deg for meg også.

Det jeg ikke så var den lille dum-
pen akkurat der løypa i en sving gikk 
over i slakere terreng. Ikke før det var 
for sent. 

det vAr som å kjøre på et sprett-
hopp, uten å være forberedt. Føttene 
skvatt fram under meg, mens resten 
av kroppen hang hjelpeløst etter inn i 
småskogen nedenfor.

Lynkjapt bestemte jeg meg for å 
beskytte understellet, knep knærne 
sammen, og samlet hendene strakt 
ut over hodet med stavene pekende 
bakover. Det var en fruktbar strategi, 
tenkte jeg der jeg etterpå lå mellom 
bjørkestammene med alt intakt. Der 
og da besluttet jeg å kjøpe truger.

eN ANNeN ting er at det er blitt len-
gre mellom snøflakene. Snøen kom-
mer i færre porsjoner, og mindre sje-
nerøst enn før. Vinteren slås mer på 
og av, kan vi si, selv om antallet pluss 
og minus går opp i opp til slutt.

Resultatet er at skifolket langs kys-
ten har fått færre dager med gagnlig 
skiføre. Enten er løypa løs og full av 
spor etter føtter, truger eller sykkel, 
eller så er den glasshard og potensielt 
livsfarlig.

Nei, jeg går nå helst på truger, ten-
ker jeg, og deler opp appelsinen med 
vante hender.

Og sender tankene tilbake til bjør-
keskogen ved foten av Breifjellet, der 
jeg med nød og neppe berget lysten 
til å gå på tur, om ikke annet.

sidesprang

Helst på 
truger

2 og3 Sjelefred: Sjelefred: Gunnel Forsberg (55) opplever timer ute på isen som spa for sjelen. Øyeblikk som fester seg, små 
detaljer i møte med naturen.
4 Kjærligheten: Gunnel Forsberg jobbet som dementsykepleier i Umeå, mens Robert har et langt liv bak seg som ingeniør. For 
fire år siden tok de med seg alt de eide i Umeå og flyttet til Sandviken. Hunden Leo er elsker livet på fjellgården.

— Jeg husker vi spiste hos mamma. Og 
hun var da 80 år. Hun så litt skeptisk på 
Robert. Og hva gjør da Robert foran min 
mamma. Vi hadde kjent hverandre i 
seks dager. Jo han tar handen min. Og 
jeg tenkte «å nei, hvordan skal jeg lure 
meg ut av dette. Tenk om det ikke blir 
noe.» Når jeg gikk ut dro mamma meg til 
siden og hvisket meg i øret. «Gunnel, 
dra nå ikke på deg en gubbstut som du 
må passe på».

Gunnel husker da hun satt bak Robert 
på scooteren opp over fjellsidene. Hun 
holdt rundt han og husker revepelsen 
som kilte henne i ansiktet.

— Jeg tenkte at livet var spennende. 
Og når vi kom opp på fjellet åpnet den 
ene dalen seg etter den andre. Med fjell-
formasjoner på alle sider. Jeg husker jeg 
hørte noen som skrek ut. Og det var jeg. 
Den opplevelsen glemmer jeg aldri. Og 
det var mitt vendepunkt. Da livet gikk 
over i glede. 

tre uker senere spurte Robert om 
Gunnel ville kjøpe hus sammen med 
han. Gunnel sa ja. Etter noen år fant de 
Sandviken Fjellgård, og bestemte seg 
for å endre livene sine totalt.

— Noen ganger må man bare fange li-
vet. Og når jeg våkner om morgenen må 

jeg nesten klype meg i armen. At jeg får 
bo her. Og kunne dra ut på sjøen en 
mandag, i aldeles stillhet.

NoeN gANger skulle Gunnel ønske seg 
flere mandager. Mer stillhet, flere timer 
med pilken. Det er en stor lidenskap. 
Det å oppleve små ting en slik dag gir 
henne følelsen av å være på riktig sted 
til riktig tid. En sum av elementer som 
gjør at livet flyter lettere, at hun ikke 
lenger bare aksepterer tilværelsen, men 
føler at hun virkelig lever.

-Om jeg bare ville møte folk kunne jeg 
vært i Umeå. Det beste med dette livet er 
naturen, opplevelsene.

Første året i Sandviken merket Gun-
nel at hun måtte beskytte seg selv.

— I jobben min som sykepleier møtte 
jeg ofte damer som var totalt utslitt. De 
gav alt. Og likevel var det ikke nok. Mitt 
råd til dem var at når man kommer på 
jobb en mandags morgen, ta på deg en 
usynlig pleksiglassvest. Og si til deg selv 
at nå er jeg på jobb. Jeg må være profe-
sjonell. Jeg legger alle bekymringer og 
hverdagen min hjemme.

På den måten mener Gunnel man blir 
holdbar som menneske. Og når man går 
hjem fra jobben en mandags ettermid-
dag, så henger man fra seg pleksiglass-

vesten. Man kan være et vanlig men-
neske, man tar ikke med seg jobbens 
bekymringer hjem. Man må skille mel-
lom roller. Leve i et rom av gangen.

— Dette er en utfordring i jobben min i 
dag. Alt er så nært. Står jeg på kjøkkenet, 
og det kommer en sur kunde i butikken, 
da har jeg ikke tatt på meg denne usyn-
lige pleksiglassvesten. Jeg havner midt i 
mellom privat og jobb. Og det er vanske-
lig. En følelse slår imot meg før hjernen 
oppfatter hva som skjer. Så skjønner jeg 
plutselig at sånn her skit, det er en del av 
det jeg må håndtere.

guNNel blir stille. Det eneste som hø-
res er en sulten ravn. Den svever høyt og 
gjør akkurat denne mandagen litt mer 
magisk.

— Jeg skulle aldri ville vært ung igjen. 
Jeg er så glad for å være 56 år, frisk og 
leve i en relasjon med en kar som liker 
meg. Vi har våre parallelle liv, våre ulik-
heter. Og i dette ligger friheten. Så mø-
tes vi på midten. Stopper opp og kysser 
hverandre, går videre til vårt. Jeg savner 
ingen ting.

 TeksT og foTo: 
 ChrisTine karijord

johan
votvik 
Journalist
jv@an.no


