MUUSTRØPARKEN 10 ÅR

FORORD
På Straumens Dag i år er det 10 år siden Muustrøparken hadde sin første offisielle åpning. Jeg
har i dette jubileumsskriftet prøvd å fortelle – i ord og bilder – noe om hvordan det hele
begynte og hva som har skjedd i løpet av disse 10 årene. Jeg synes Muustøparken er et viktig
innslag i lokalmiljøet og at dens historie bør tas vare på.
Historien om parken blir krydret med anekdoter (slik jeg har opplev det) og illustrerende
bilder tatt av Inderøyningen, meg selv eller andre.
2010-05-06

Per Vatn
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MUUSTRØPARKEN 10 ÅR
Muustrøparkens historie og historier
På nyåret 1999 ble det avholdt et folkemøte på kulturhuset der temaet var kommunens
tusenårssted. Bakgrunnen for dette møtet var en oppfordring fra staten om at alle kommuner
måtte lage seg et tusenårssted (år 2000). Staten lovte 200 000 kr i støtte til hver kommune.
På dette folkemøtet kom det fram mange forslag til sted. Møtet konkluderte med, og foreslo
overfor kommunen, at Muustrøa var best egnet.
Nå ble fire personer av kommunen oppnevnt til en Muustrøparkkomitè - Kåre Herstad,
Øivind Holand, Clas Rønning og Per Vatn. Øivind Holand og Per Vatn hadde hver for seg
syslet med tanken om en park i Muustrøa i flere år. De mente området var velegnet fordi det
var sentrumsnært – videre at Muusbrua og Granaelva var gode elementer – dessuten hadde
området blitt brukt til idrettsarena og arrangementsplass tidligere. Kåre Herstad og Clas
Rønning var medlemmer av interimstyret for Stiftelsen Ringstu, som nå var på vei inn i
Muustrøa. Men komitèen manglet damer, så Marit Elise Koa og Hild Anne Aas ble etter hvert
med. Per Vatn ble internt valgt til leder og senere vaktmester. Dette ble fra nå av en veldig
”fagsterk” komitè som ganske raskt satte i gang med å legge planer. Komitèen så for seg å
lage mange ”rom” i parken forbundet med stier. Elva og Muusbrua var gode elementer fra før
av. Og to trebruer over elva var allerede der. Men store deler var bare uframkommelig villnis.
Kommunen var fra før av eier av området. Men det måtte en bruksomregulering til, samt noen
grensejusteringer. Ellers hadde kommunen plassert et stort kloakkopplegg i området – med en
masse nedgravde kummer i stort format, som en måtte en ta hensyn til. Disse installasjonene
gjorde ikke jobben enklere – dessuten luktet det ganske ille.
I tillegg til disse ”rommene” og stiene m/bruer så komitèen for seg aktivitetsområder. Stier
(minst 500 m) og aktivitetsflater var viktige elementer for å kunne få spillemidler. Så det ble
planlagt skotthyllbane og amfi der en kunne ake om vinteren. Dette amfiet skulle naturligvis
først og fremst brukes til kulturelle aktiviteter – som konserter og dramaturigiske
forestillinger.
At Muustrøa kunne bli en botanisk perle der folk kunne få lærdom og ideer, mente komitèen
kunne være gjennomførbart. Ellers er det viktig å få sagt at komitèen ”arvet” en del gode ideer
fra interimstyret til Stiftelsen Ringstu - blant annet ideen om en skulpturpark. Det er mulig at
komitèen bearbeidet ideen noe – bl.a. så en nå for seg en rekke sokler/fundamenter med
utskiftbare skulpturer ”på lån” av kjente kunstnere. Da Nils Aas kom inn i bildet, ble disse
planene lagt om.
Komitèen var i starten noe usikker på mandatet. Noen mente at en bare skulle gjøre
planlegging og så hyre inn folk til å gjøre arbeidet – andre mente nok at komitèen måtte ”ta ti
litt sjøl” også. Det siste ble løsningen – og det skulle vise seg at det ble ganske arbeidsomt.
Før en satte i gang alt for mye, ble det tatt kontakt med kommunen for å få garantier på
vedlikehold av parken når den ble ferdig (en hadde sett at en del kommunalt beplantede
områder ikke ble alt for godt stelt). Men noen slik garanti kunne ikke kommunen gi.
Komitèen tenkte at tidene kunne forandre seg og satte likevel i gang.
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Først måtte det lages en detaljert plan over parken. Med arkitekt, landskapsarkitekt,
anleggsgartner og personer med både kulturtelle og svært grønne fingrer på laget, ble dette en
veldig spennende jobb. Først måtte en ta stilling til hvor Ringstu skulle plasseres.
Et amfi måtte en slik park ha (det hadde vært en musikkpaviljong i nærheten før – det var en
arv å ta vare på). Det var to alternative plasseringer av amfiet. Det ene alternativet var et
ganske flatt amfi i ”lia” fra Muusbrua og oppover mot der Stavhopperen står i dag. Da skulle
Muusbrua, elva samt landskapet på andre sida av elva være scene/arena. Det andre alternativet
var der det ligger nå. Eneste aber med denne plasseringa var at det lå nedgravd en stor
kloakkumme der amfiet skulle plasseres.
Parken måtte ha et motto - en visjon. Ringstuinterimstyret hadde også syslet med dette – så
deres forslag ”Møte mellom gammel og ny tid” var lett å gå inn for. Gamle ærverdige
Muusbrua lå der, og nå kom etter hvert et av de eldste husene i Straumen på plass. Ny tid
kunne bli skulpturer og arrangementer. Så dukket ideen om et kvernhus med gammel kvern
og nytt mikrokraftverk opp. Dette ble på en måte mottoet i klartekst. Kvernhuset ble tegnet
inn på kartskissen.
Skovelhjulet har vist seg å ha stor
tiltrekningskraft – spesielt på barn.
Dessuten fikk komitèen høre etter
at kvernhuset var kommet på plass,
at det muligens hadde stått et
ordentlig kvernhus i dette området
en gang – bedre kunne det ikke
være. Granaelva har for øvrig en
rikholdig historie når det gjelder
bruk av ”vannkraft” (skrevet ned og
slått opp på innsida av døra).
Kåre Herstad hadde ansvaret for å
tegne kart over hele parken etter
hvert som komitèen ble enig om
hvor de forskjellige elementene
skulle være. Det var viktig å spre
”ting” utover i parken og ha et
skikkelig trekkplaster lengst oppe.

Så begynte arbeidet med å gjennomføre planene.
Høsten 1999 ble det m/dugnadshjelp plantet 2000 tulipanløker i ”lia” der Stavhopperen nå
står. Gravemaskin ble hyret inn, og jorda ble forbedret noe, men det så ikke så lyst ut, for
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jorda var alt for tung til tulipaner. Så på Straumens Dag i 2000 var det kommet opp bare 6
tulipaner – det ble en dårlig tusenårsmarkering akkurat der.

Men så, midt oppe i all planlegginga, fikk komitèen beskjed om at det var laget et minnefond
etter Kjersti Vatn Slapgaard som døde på sykehuset bare 4 år gammel. Dette minnefondet på
hele 25.000 kr skulle gå til Muustrøparken – senere kom det også 5.000 kr fra sykehuset.
Det ble tatt kontakt med familien - samtalt om hva pengene skulle brukes til. Det var flere
forslag fra dem – det var viktig at det skulle være noe for barn – ideen om en lekeskulptur
dukket opp. Etter drøftinger i komitèen ble det enighet om å spørre Nils Aas.
Komitèlederen tok nå kontakt med Nils Aas. Og nå begynte noe som etter hvert ble ganske
fantastisk. Nils Aas ble spurt om han hadde en eller annen lekeskulptur og om det
kunne være mulig å eventuelt realisere noe for 30.000 kr.
Nils Aas sin reaksjon var veldig positiv. Det var helt tydelig at prosjektet ”Muustrøpark” for
ham var et blinkskudd – her hadde han vært aktiv idrettsutøver i ungdommen – det var det ene
– det andre var tanken om en skulpturpark. Og jo, han hadde en modell av en lekeskulptur –
en slags fisk – som ikke var satt opp noe sted. Modell av Fiskeskulpturen kom i posten, og
komitèlederen tok den med på teknisk avdeling i kommunen for sjekking. Det ble en selsom
opplevelse – skulpturen kunne ikke godkjennes for oppsetting på offentlig sted. Det var tre
ankepunkter. Skulpturfisken hadde et øyehull som var i den størrelse at det ikke kunne
godkjennes (barn kunne sette fast hodet). Under sporden (skulpturen hadde hvallignende
preg) hang det ei vanlig ”disse”. Dissefjøla var for nær kropp på fisken (avstanden skulle være
minst 60 cm). I et stort rundt hull i fiskekroppen var det plassert ei vippedisse (en lang planke)
der det var sitteplass for to – en i hver ende. Her kunne en klemme både fingrer og bein. Ikke
godkjent, var beskjeden. Komitèlederen ringte da Nils Aas for å fortelle om tingenes tilstand.
Han ble mildes talt himmelfallen – og kommentaren var: ”I dag e ailt fale fer onga – itj kainn
dæm klatter i tre og langt minder spikk med kniv”. Der og da ble det på telefonen diskutert
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andre løsninger - om Nils Aas kunne tenke seg å lage en annen skulptur som f. eks kunne
være å klatre i. Nils Aas hadde tegnet kommunevåpenet med 4 gullflyndre – han hadde gode
kunnskaper og erfaring med gullflyndrefiske i Børgin – så komitèlederen lurte på hva han
mente om ei stor stålflyndre som landemerke. Reaksjon var umiddelbart positiv.
Det ble også da diskutert kostnader. Og Nils Aas svarte at han ville ha dekt kostnader til
laging av skulpturen, samt dekning av en reise eller to og opphold. Han ville ikke høre tale om
noe kunstnerhonorar.
Etter noen uker kom det beskjed om at flyndremodellen var klar og at han kunne tenke seg å
avlegge et besøk. I slutten av februar 2000 stilte hele komitèen for å møte ham. Og der kom
han, med den ganske slitte bagen sin. Nils Aas fortalte at denne bagen var hans reisefølge –
her hadde han sin reiselektyre (kniv og noen trebiter) – den fulgte ham over alt.
Opp av bagen dukket det opp 2 ting – ei flyndre laget av ståltråd – og en elg laget i tre. Alle i
komitèen satt som fjetret – en skjønte at Nils Aas var tent på mer enn det det var spurt om.
Komitèmedlemmene hadde nok sett elgen i en annen versjon tidligere – denne hadde en mer
spennende krone. Komièen takket og bukket og lurte på om Nils Aas hadde tenkt seg noen
plassering av elgen (Flyndra hadde komitèen allerede ”plassert”). ”På toppen av amfiet,” var
svaret – ”innte nå buskas – ælgen e jo nå sky tå sæ.” Det ble gjort avtale om å spørre Nils
Vang om å lage Flyndra og at Elgen kanskje kunne lages i verkstedet hos Andreas By med
assistanse av Asbjørn Dahl og Per Vatn. En del av komitèmedlemmene mente det var bra med
litt tidspress – så Straumens Dag ble lansert som avdukingsdag.
Det var tydelig at Nils Aas ville noe i Muustrøparken, og komiteen skrinla tanken om sokler
og mange ambulerende kunstverk fra flere kunstnere.
Men nå var det altså litt travelt. Nils Vang ble kontaktet – han var positiv.
Så var det Elgen. Dette ville Andreas By (som hadde vært klassekamerat med Nils Aas) være
med på. Og altmuligmannen Asse Dahl ville være med. Elgen skulle lages i malmfuru.
Malmfuru måtte skaffes. Det ble mange telefoner rundt om i hele landet. Det endte med at
Røstad Sag på Verdal kunne skaffe malmfuru, sa de.
Materialer ble beregnet og bestilt – plankene i krona, som skulle være buet, ble
spesialskråhøvlet. Tegning av elgen ble forstørret opp til riktige mål gitt av Nils Aas. Så
begynte et møysommelig arbeid med å lime (spesiallim skaffet av Nils Aas) og skru sammen
kroppen med gjengestål – planke for planke (6”) – skruene ble etter hvert dekket av
overliggende planke slik at de ble usynlige. Nils Aas hadde foreslått at elgen skulle stå på tre
stolpeskoer satt fast i den støpte sokkelen. Snekkegjengen syntes dette virket for simpelt og
spinkelt og foreslo å sette inn tre store runde stålrør i stedet – dette syntes Nils Aas var et godt
forslag – snekkerne oppdaget etter hvert at Nils Aas var veldig åpen for innspill.
Geviret eller krona var det vanskeligste. Plank for plank (4”) ble limt og skrudd sammen med
franskskruer – hele veien skjult.
Da alt var skrudd og limt sammen, kom Nils Aas på besøk – han skulle selv frese til kronas
overflateform. Dette ble en spesiell dag. Mange visste om hva som foregikk i verkstedet hos
Andreas By, og mange interesserte dukket opp denne dagen – så det ble lange stunder med
prat. Nils Vang dukket også opp - han hadde prøvelaget Flyndra i litt større modell – han
hadde tillatt seg å sette inn noen ekstra biter – mente at det var nødvendig å forsterke noe –
Nils Aas aksepterte innspillet.
Så dukket Olaf Heggdal opp – snekkermester på Straumen og Nils Aas`s gode og nærmest
faderlige venn. ”Det e itj mytti malm ti de hen furuplankan, itj,” sa han. Det var nok helt riktig
– det var bare de plankene som var skåret av kjerneveden som holdt mål – men dette kunne
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det ikke gjøres noe med. Nå var det naturlig å ta opp temaet overflatebehandling. Nils Aas
ville helst at elgen skulle være trehvit. Olaf Heggdal mente at da kom elgen til å gå en snarlig
død i møte. Han foreslo båttjære – mange strøk vått i vått. Det ble ikke sagt noe mer om dette
der og da, for nå var Nils Aas ivrig på å jobbe med utforminga av krona med motorisert
håndhøvel. Innimellom stoppet høvlinga – Nils Aas kjente med hendene om formen ble god –
og i løpet av dagen var krona og resten av elgen grovferdig – finpussinga kunne
snekkergjengen ta senere, for nå skulle det spises middag. Det ble et trivelig og framfor alt
lystig lag heime hos komitèlederen. Både sodd, øl og akevitt gikk unna som bare det – godt at
det ikke skulle snekkeres mer den dagen.
På Tømte hadde Nils Vang is i magen – der hadde de mer enn nok ellers å holde på med –
men han gikk nok med flyndreplanene i hodet. Det ble avtalt med Nils Aas at flyndra skulle
lages i aluminium – dimensjoner og størrelse bestemte naturligvis Nils Aas. Nils Vang satte i
gang arbeidet bare noen dager før Straumens Dag – skjæringsmaskinas datautstyr ble
programmert etter tegninga, og der ble bit for bit skåret ut av nesten 2 cm tjukke
aluminiumsplater. Etterpå ble bitene sveist sammen – et par dager før Straumens Dag kunne
den ferdige Flyndra monteres på en sokkel som var støpt noen dager tidligere.
Når det gjaldt soklene både til Flyndra og Elgen, stilte Bernt Tore Tunset opp som fagmann –
Asse Dahl og Per Vatn hjalp til – og det ble snekret forskaling til langt på natt – det var bestilt
mørtelbil til dagen etter – så dette var i siste liten.
Elgen ble pakket inn i plast og montert oppå forskalinga i riktig høyde med de tre stålrørene
stikkende ned i forskalinga. Mørtelbilen kom – og der stod Elgen som støpt fast. Men hva
slags farge var det nå på Elgen – den var trehvit og innsmurt med klarbeis (noe som senere
skulle vise seg å være en tabbe – en skulle nok hørt på Olaf Heggdal).
Det som var skjedd, var følgende: Det hadde gått gjetord om Elgen og diskusjoner om
”hud”fargen. En dag snekkergjengen holdt på med finpussen, dukket det opp en kar som sa at
han var fra Trondheim og representerte Gori fabrikker i Danmark. Han fortalte at han hadde
oppskrifta på hva Elgen burde smøres inn med – han skulle også se etter Elgen i 10 år
framover som en slags reklame. Oppskrifta var: Først flere strøk med Gori klar impregnering
– deretter 2 strøk med Gori klarbeis. Komitèlederen tok nå kontakt med Nils Aas – som mente
at dette var greit.
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Så var det Straumens Dag år 2000 – dagen før ble for øvrig både Elgen og Flyndra pakket inn
i presenninger – de skulle jo avdukes. Om natta før Straumens Dag, blåste det kuling og
Flyndra var nesten avduket allerede da seremonien skulle starte. Den gang foregikk
Straumens Dag arrangementet i Øvergata – så da avdukinga skulle skje, måtte de som var
interessert forflytte seg ned mot Muusbrua. Og selv om det var både stormkast og regn – så
var det fullt av folk der. Ordfører Ole Tronstad holdt tale og avduket det som stormen ikke
hadde avduket. Deretter skulle kommunens tusenårstre plantes. Og mens det foregikk, sang
Sakshaug Blandakors Muusbrutrio en spesialskrevet sang. Deretter ble også Elgen avduket.
To skulpturer og det av parken som var ferdig, var presentert. Tusenårsstedet var åpnet!

Fire glade menn – Nils – Andreas – Asse
og Per.
Det ser ut som Nils Aas er fornøyd –
avslappede hender og et smilende ansikt.

Fra nå av troner Elgen på toppen av
amfiet. Mange opplevelser er i vente –
store konserter og en rekke Straumspæll.

Enn så lenge er den trekvit og fin!
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Og hva var ellers gjort i parken fram til nå. Stiftelsen hadde fått Ringstu på plass, og
restaurering var påbegynt.
My grovarbeid i selve parken var gjort. Stier ble anlagt – parkens mange ”rom” begynte å ta
form.
Kåre Herstad hadde mye skrivebordsarbeid angående beregninger, og lysopplegg kom etter
hvert på plass. Det hadde også Kåre Herstad ansvar for (han fikk for øvrig faghjelp som han
hyret inn). Dessverre har disse lyspullertene vært gjenstand for hærverk mange ganger. De har
vært forsøkt bikket over ende – det knusfrie glasset har flere ganger vært slått i stykker, og
dyre lyspærer har blitt ødelagt. Dette har gitt ”vaktmesteren” mye irriterende ekstraarbeid.
Mye ellers ble nå gjort på dugnad, men anleggsarbeidet måtte gjøres av entrepenører – selv
med mye sponsing innlagt – ble det fort spørsmål om penger.
Staten hadde redusert sitt tusenårsstedstilskudd fra 200 000 (som lovt) til 119 500. Med over
500 m stier, skotthyllbane og et amfi som kunne brukes til akebakke om vinteren, fikk
komitèen ca 400 000 i spillemidler. Norsk Kulturråd stilte med 120 000 til skulpturer. Øivind
Holand tok kontakt med Det norske hageselskap som støttet det vi holdt på med – det følte vi
som en anerkjennelse. Ellers begynte komitèlederen en offensiv mot bedrifter i lokalmiljøet
for å skaffe sponsormidler – og penger ble det. Største enkeltpersonbidrag kom fra Sivert Vist
som ga 5000 kr til skotthyllbane.
Øivind Holand hadde nå en glup ide, som han gjennomførte. Han fikk Nils Aas til å tegne et
Vennebrev (Muustrøparkens Venner) i to størrelser. Disse ble trykt, og Øyvind Holand ledet
nå et Vennebrevsalg. Dette ga også penger i kassa. Det ble videre laget prospektkort med
samme motiv – disse ble lagt ut for salg på kunstverkstedet og E’a. Vennebreva ble også brukt
som takke”kort” til alle som bidrog på et eller annet vis.
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Men mye maskinarbeid skulle gjøres. Komitèen gjorde gode forhandlinger med David Letnes.
Hans sponsorinnsats var av uvurderlig betydning – dessuten var entrepenørarbeidet i gode
hender – det var flinke folk, og komitèlederen var stadig på farten for å følge opp det
komitèen hadde bestemt.
Men det var flere som hjalp til. Inderøy Jeger- og Fiskerforening med Trond Gullberg i
spissen hadde forskning på bekkørret på gang i Granaelva på denne tida. Han og foreninga tok
seg av rydding både i og langs elva. Gullberg var også en viktig person i forhold til det å ta
vare på livet i elva.
Lenger opp i Granaelva (ved skoleområdet) drev nå NVE plastring for å unngå ras på grunn
av kvikkleire.

Her fikk parkkomiteen en ny bidragsyter. NVE med Torger Wist kom nå inn i planene med
parken med full tyngde, og det gratis. Det var helt fantastisk for prosjektet at NVE’s nærvær
kom akkurat på denne tida. For NVE skulle ikke bare plastre elva, men også lage kulper slik
at fisken fikk bedre vilkår. Derfor var det ikke vanskelig å få Torger Wist med på å lage en
liten dam rett neden for Mekkenbrua – uansett måtte det demmes opp her slik at fisken kunne
komme seg gjennom kulverten. Videre syntes Torger Wist at dette kvernhuset var et både
interessant og morsomt påfunn – så han sørget for å grave grøft (også gratis) for ”rørgate” fra
Mekkendammen og ned til kvernhuset. Og (Per) Vatn måtte ikledd vanntett habitt med ”vatn”
opp til livet, være ”rørlegger” – også under vann (elva skulle krysses).
Av alle ting – NTE – sponset 80 m med 8” rør som ble lagt ned. Like ovenfor kvernhuset ble
det lagt et mindre siderør som skulle skaffe vann til mikrokraftverket – det ble lagt rør ut fra
mikrokraftverket og ut i en kulp nedenfor – dette for at suget gjennom mikrokraftverket skulle
bli best mulig. Som en kuriositet kan nevnes at da NTE ble forespurt ( i brev fra Leif
Ukkelberg på ungdomsskolen) om pengestøtte, så kom det et positivt svarbrev der det sto at
selv om det skulle være et mikrokraftverk lagt inn i kvernhuset, så betraktet de ikke det som
noen konkurrent. NTE sponset med 5.000 kr. Ungdomsskolen var interessert fordi dette kunne
brukes som ledd i skolens energiprosjekt som gikk årvisst. Leif Ukkelberg tok seg av ansvaret
med å få montert mikrokraftverket.
Ellers fikk komitèen uvurderlig hjelp av en innsiktig og nevenyttig kar i fra Vågen – nemlig
Åsmund Lyngstad. Han bygde kvernhusskrotten heime i eget verksted – skaffet aksling og
snekretsammen kvernkallen. Han laget også konstruksjonen der kverna skulle monteres. To
sett kvernsteiner kom etter oppfordring i Inderøyningen (bra med ett sett som ikke er i bruk,
som da brukes for å vise hvordan maleoverflatene ser ut). Dette er egentlig håndkvernsteiner –
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det var ikke plass til noen større. Men de fungerer godt – og er stadig i bruk
demonstrasjonsmessig. Det er faktisk kokt byggmelsgrøt på grovmel malt på kverna.
Det var Einar Farbu som fraktet kvernhuset ned den veldig bratte elveskråningen på traktor.
I siste fase var det spennende om huset passet til grunnmuren som Alf Haavik, Asbjørn Lorås
og komitèlederen hadde bygd. Da huset var på plass, ble det satt opp en kalsteinsmur som tett
vegg mot skovelhjulet. Vassrenne og kvernkall kom på plass. Mikrokraftverk ble montert.
Torvtak ble lagt - huset beiset og anlegget prøvekjørt – det fungerte umiddelbart.
Så tilbake til NVE – som fortsatte ferden nedover elva med steinsetting der det var nødvendig
og dekking med jord i elveskråninger - for å skjule steinsettingene langs elva – det ble bra og
pent. Langs med Ringstu bygde NVE en steinmur som forskansning – samtidig la de på plass
store steinblokker som skulle bli fundament til ei ny gangbru. NVE avsluttet innsatsen med å
legge terskler nedenfor Muusbrua slik at det kunne bli vannspeil her – dette var Øyvind
Holands ide. Ved høgflo går sjøen helt opp til Muusbrua, men ved lågfjæra sommers tid (med
lite vann i elva) ville elveleiet ikke se særlig pent ut. Dette fungerte bra et par år, men nå er
disse steintersklene nærmest borte – sannsynligvis på grunn av vårflom. Disse tersklene
burde på plass igjen.
Samtidig med at NVE gjorde sin fantastiske jobb, var det mye annet som skjedde. Entrepenør
Letnes sine karer jobbet med sine gravemaskiner. Stier ble anlagt og sitteplasser ble ordnet.
Men aller først ble amfiet gravd ut. Da en her møtte på en svært stor kloakkum midt i bakken,
måtte denne sanneres og rørene omkobles.
Amfiet fikk der og da en noe annen form – ble tredelt i stedet for todelt (to stier – ikke en) –
egentlig ble dette en bedre løsning. Det ble lagt drenering nederst i amfiet og i sceneplena.
Dessverre ble det brukt masse fra amfiet som toppskikt i sceneplena – dette førte til
gjørmeoverflate under Straumspællforestillinger i regnvær. Sceneplena ble lagt om i 2007 ny drenering og utskifting av masse – nå må faktisk plena vannes i tørkeperioder.
For å få spillemidler, måtte amfiet kunne brukes som akebakke om vinteren (en ser at dette
fungerer slik). Det medførte at en ikke kunne ha fastmonterte benker der. Slike benker ville
også være til hinder for grasklipping. Så nå måtte det klekkes ut en løsning – hva skulle
publikum sitte på. Komitèlederen hadde en ide (som noen mente var ganske vill). Det ble
kjøpt inn 500 plasthagestoler til veldig rimelig pris. En spesial-al (plog) ble laget –
trykkimpregnerte terrassebord ble kjøpt inn, og det ble lagt opp til storstilt dugnad. Det måtte
6 mann til for å dra alen som laget smale grøfter på tvert i amfiet med tilmålt avstand – rekke
for rekke – parallelt. Samtidig snekret noen trerenner som ble lagt ned i disse grøftene – nøye
tilpasset i plan med jordoverflata. Atter andre kappet bakbeina på alle stolene (ved hjelp av en
sinnerik ordning på kappsaga - gjort av Asse Dahl). Dessverre var ikke amfiet like bratt over
alt (sidene brattest) – så stolene måtte kappes etter tre maler og merkes. Nå kunne stolene
settes utover med bakbeina plassert i rennene – og det fungerte. Resultatet – folk sitter godt og
ser likegodt over alt i amfiet – og plengraset kan klippes uten problemer.
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Etter hvert som stiene ble ferdig, ble det laget enkle sittebenker (en planke montert fast på to
steiner) – disse benkene ble ganske låge - mest beregna på barn – kanskje burde en heller
tenkt på at det er eldre mennesker som trenger å sitte, men det var noe med å få på plass større
underlagssteiner – og så hadde det et estetisk aspekt.
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Da det ikke ble aktuelt med noen lekeskulptur – ønsket familien til Kjersti en liten plass som
kanskje kunne gi folk mulighet til ettertanke og ro. ”Kjerstikroken” tok form og Hild Anne
Aas planla beplantningen. Og det ble snekret benk.
Komitèen tenkte mye på at det burde være
en leikeplass for barn et sted. Det var
sandkasse m/lite hus og disse attmed
Kjerstiplassområdet fra før. Marit Elise Koa
tok seg av dette området. Dissestativet ble
omgjort, to nye disser ble hengt opp. I tillegg
ble det ordnet til en bålplass med sittebenker
beregnet på barn, og det ble plantet
leskjermplanter.

Området rundt Flyndra ble planlagt av Øivind Holand. Her ble det en lun og fin sitteplass
med trebenk i sibirlerk. Komitèlederen snekret en halvsirkelformet benk etter inspirasjon fra
steinene i Muusbrua. Ellers hjalp alle i komiteen til med beplantninga. Nærmeste nabo som
den gang bodde i Nergata 1, Toralf Lund dukket opp og stilte seg til disposisjon. Det førte til
at han ble innlemmet i komitèen også – kunne være bra å ha en representant fra nærmiljøet
med på det som foregikk.
Det var mange i komitèen som hadde gode kunnskaper angående beplantning – eneste
problem var penger til innkjøp, men det ble inngått gode handelsavtaler med Ystgård gartneri
og nærliggende hageland. Det var lett å reklamere med at beplantningen i parken ville
inspirere folk til plantekjøp. Planter var en ting – god jord var noe annet. For eksempel ble det
plantet en rododenronlund i nesten bare leirjord oppe ved kvernhuset – Hild Anne Aas hadde
ansvar for å sette ned de første plantene – hun ristet på hodet av jordkvaliteten. Vaktmesteren
pleier å gjødsle litt ekstra her – og merkelig nok ser plantene ut til å trives – feltet er etter
hvert utvidet med nye planter over tid – området tar seg ganske fint ut i blomstringstida.
Til elveskråningen fra Muusbrua og ned over ble
det levert gratis jord fra en byggeplass. Jorda var
ikke særlig god – ingenting ville seg (verken
løkplanter eller lupiner). Men Bergenia var
saken. Folk stilte med planter fra egen hage. Når
skråningen er full av blomster først på juni, tar
det seg flott ut. Frøstander må deretter ryddes
bort, og om høsten begynner fargespillet i
bladverket.
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Plantemangfold og tilpasning både estetisk og kulturelt var viktig. Parken skulle se fin ut – det
skulle være harmoni – en delte området rent plantemessig inn i små ”soner” som totalt sett var
helhetlig. Komiteen gjorde seg tanker om merking av planteslagene med merkepinner – som i
en botanisk hage, men gikk bl.a. av estetiske grunner bort fra det. I stedet ble det, når det
meste var ferdigplantet, laget en oppslagstavle med kartoversikt med tallhenvisninger til
steder i parken og med navn – både norske og latinske – på planter, busker og trær.
Grunnlaget for dette var det Marit Elise Koa som gjorde. I tillegg ble det laget et lignende
ilegg med plantenavn på norsk i den allerede eksisterende Muustrøparkfolderen. Denne
folderen – som for øvrig kulturkontoret har laget – ble veldig fin.
Det er ganske mye vaktmesterarbeid forbundet med stell av plantene i parken. Og dessverre
har det vært mye ekstraarbeid på grunn av ødeleggelser. Det har vært en del hærverk i parken
ellers også, og grove ting blir alltid anmeldt.
Men parken var ennå ikke ferdig - det var mye arbeid som gjenstod. Bl.a. skulle det lages et
mobilt scenehus. Clas Rønning hadde en ide om at en kanskje kunne lage en scene inspirert av
seglbåter – det var jo ikke så langt ned til sjøen. Det ble laget flere utkast og modeller, og
komiteen endte opp med et forslag lignende det som ble resultatet – hvit seglduk (segl) som
tak over en bygning med spisst framspring (baugen) og stolper i hjørnene (master). Takduken
er nå skiftet ut – den marnet opp og ble ellers etter hvert ganske stygg – mye grønske – derfor
er det nå valgt grønn farge.
Selve jernkonstruksjonen til scenen ble laget av Røra Mek. Verksted. I starten tenkte en seg at
scenen måtte kunne flyttes på en enkel måte – derfor ble det laget en ordning med et avtakbart
hjul på hver side. Nå står scenen ganske permanent ut til siden – det fungerer bra. Asse Dahl
og Per Vatn gjorde snekkerarbeidet, og det ble laget 9 kasser for kor eller forhøyning for
orkester.
Helt fra starten av var det planlagt at det skulle bygges et uthus/lagerbygning. I dette huset
(tegnet av Kåre Herstad) skulle kommunen ha sitt nye kloakk pumpehus i den ene enden – det
skulle være et romslig toalett midt på og et lagerrom (bl.a. til amfistoler og hageredskap) i
andre enden. Pumpehusdelen var kommunens ansvar – og det ble etter en del akkedering støpt
fundament for hele huset under ett. Men komitèen hadde ikke penger til resten av bygget.
Komitèlederen begynte nå en ny runde for å skaffe penger - tok kontakt med banken og fikk
avtalt tid med en person som jobbet med Spare Bank 1’s kulturengasjement i hele distriktet.
Et positivt møte fant sted i solveggen ved Ringstu. Nå kunne bygget fullføres med tilskudd og
pengelån. Det kan bemerkes at grastaket på pumpehusdelen er fra Frosta, mens resten ble
hentet på idrettsplassen som da var under ombygging (ulikt gras – fortsatt synlig).
Et nytt oppdrag stod for tur – brua over elva ved Ringstu. Nils Aas hadde en del ganske
spektakulære ideer. Han ville med tiden lage en skulptur montert nær land ute i straumen – en
skulptur som bare dukket opp på fjæra sjø. En annen ide gikk ut på å tilpasse en skulptur
liggende under vann i elva. Og atter en tanke – var å lage ei Leonardo da Vinci-bru - svært
høgt spenn over Granaelva. Ingen av disse ideene rakk han å gjennomføre. Men bru måtte vi
ha – gjerne litt spesiell - og Kåre Herstad tegnet ei bru inspirert av en annen Leonardo da
Vinci-konstruksjon. Materialer ble skaffet, og Bjarne Stornes, Arnulf Fornes og Andreas By
hjalp komitèlederen med å snekre sammen brua.
Brua ble satt sammen på grassletta attmed elva. Det hele gikk raskt og greit – og alle sammen
stilte da brua skulle løftes på plass av Verdalskrana. Dette var nok en enkel sak for
kranfører/eier av krana. Etterpå var det en kaffekopp og koselig prat. Det viste seg at
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kranføreren/eieren var godt kjent med Bjarne Stornes og Arnulf Fornes fra tidligere tider –
mange minner dukket opp. Praten avsluttet med at komitèlederen ba om regning for jobben.
”Nei, dette var så trivelig – så noen regning får du ikke,” var svaret. Altså Verdalskrana helt
gratis!

Noen problemer dukket opp etter hvert som folk begynte å ta parken i bruk. Blant annet var
det mange gutter som likte å sykle fort på stiene. Det var moro å sykle i full fart ned en av
stiene i amfiet og prøve å treffe brua – fortsette i full fart forbi hjørnet på Ringstu. Dette var
både farlig og skummelt – noen gående langs vegen framom Ringstu kunne jo bli påkjørt. Det
nyttet ikke med advarende oppslag – en stor stein foran brua på amfisida var eneste løsning.
Det var også morsomt å sykle ned fra hovedvegen og rett inn på den øverste trebrua – deretter
full fart forbi kvernhuset og håpe på at en greide svingen inn på den andre trebrua lenger
nede. Vaktmesteren stoppet flere ganger disse syklistene og forklarte hvor farlig dette var for
andre som skulle ferdes i parken – men det hjalp bare der og da. Nå begynte det å gå rykter
om at eldre mennesker kviet seg for å gå i parken. Folk fra lensmannskontoret stilte opp for
”trafikkontroll” rett etter skoleslutt en dag. Men akkurat da kom det bare en syklist – han
smatt forbi – det kom ikke flere (advart via mobil?). Etterpå ble det lagt ut stoppesteiner ved
Ekornet.
Parken ble etter hvert en yndet lekeplass for barnehagebarn. På bålplassen kunne de grille
pølser, spise matpakken sin og drive med leker. Men elva var mest spennende – sommerstid
er det alltid lite vann i elva og ganske ufarlig for lek. Noen barn sa en gang: ”Det e elva som e
artiast – vi behøve itj nå ainna å leik med hen (underforstått alt det andre hadde de i
barnehagen) – åsså, åsså e vasshjule så speinnanes – ja, æ like no å klapp ikoinne å æ da.”
Men i en periode var det flere som ikke bare klappet skulpturen Ekornet - den fikk etter hvert
ganske hard medfart. Nils Aas sa da disse små skulpturen skulle monteres, at de ikke
måtte stå høyere enn at barn kunne kjenne på dem. Ekornet var festet i sokkelen med to
skjulte bolter. Og barna kom og kjente på Ekornet – skulpturen var god å ta på, men også
interessant for noen å bryte på – kjenne hvor godt den satt fast. Etter hvert begynte den å
løsne, og vaktmesteren måtte lime den fast flere ganger. Så ble Ekornet helt revet løs og lå
ved siden av sokkelen. Vaktmestren ble varslet – avisene dukket opp – det ble avisskriving.
Nå ble det riktig fart i sakene – Ekornet fikk ikke være i fred – saken ble anmeldt, uten at det
fikk noen virkning. Fire ganger ble Ekornet revet løs – femte gang var det sporløst borte – og
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nå kom politiet med sporehunder for å finne det – men fant intet. Nå ble det rene føljetongen i
avisene, og radio og TV dukket opp – det var like før Ekornet ble verdensberømt – og folk
strømmet til for å se Ekornet som var der - eller ikke var der!

Denne gang greide politiet å finne ugjerningsmannen, og vedkommende måtte påvise hvor
han hadde gjort av Ekornet. Det var kastet inn i en busk ikke langt unna sokkelen. Men
grunnen til at sporehundene ikke fant det, var at det hang fast i noen greiner et stykke oppe fra
bakken. Det var ikke skadet. Nå ble det en diskusjon om en skulle gjøre festeordingen
sterkere – hvis en gjorde det, kunne en risikere at Ekornet ble slått i stykker. Endskapen var at
vaktmesteren tok med meg Ekornet til Oslo - til det som var igjen av gamle Kristiania Støperi
(her hadde Nils Aas fått støpt flere av sine skulpturer) for å få laget nytt feste. Nå måtte det
bores større hull i sokkelen. For sikkerhetsskyld ble det brukt to typer lim i de to hullene
(holdt ikke det ene – så holdt kanskje det andre). Ekornet kom på plass, men en følte seg ikke
helt trygg på nye angrep. Og ganske riktig – etter noen dager (netter) var Ekornet slått i
stykker med en stor stein (steinen med metallmerker på, ble funnet i elva like ved), men festet
hadde holdt. Saken ble på nytt anmeldt, men synderen ble ikke funnet. Media fikk beskjed om
å ta det litt med ro, og ny Ekorn ble støpt og montert (for 6. gang). Siden har det fått være i
fred – bank i bordet (sokkelen).
Nå var ikke Ekornet den eneste lilleskulpturen i parken. Slike småskulpturer utendørs er ikke
så vanlig, men Nils Aas tente på ideen som ble lansert på Rødbrygga – under et festlig
samvær etter en Frans Widerbergs utstillingsåpning på Kunstverkstedet. Dette var en tid etter
at Nils Aas sine tolvmåneder småskulpturene hadde vært utstilt. Noen fra parkkomiteen var
med på denne Widerbergfesten. Stemningen var veldig god, og komitèlederen dristet seg til å
spørre Nils Aas om det kanskje kunne være en tanke å sette opp noen småskulpturer rundt om
i parken. Det gikk ikke lang tid, så kom Nils Aas oppover med ”den lille anda”. Komitèleder
avtalte møte med Nils Aas i parken. Det skulle bestemmes hvor Anda skulle plasseres. Nils

15
Aas hadde naturligvis tenkt ut det allerede. Stedet var på den store steinen rett foran
sittebenken nedenfor Flyndra. ”Hen kainn a vel stå,” sa Nils Aas og satte den fra seg på en
liten flekk som var ganske plan. Flekken ble avmerket, og dagen etter monterte vaktmesteren
den lille anda (bolter og lim). Men det skjedde noe forunderlig under monteringa.
Det var springflo i sjøen, og vannet gikk helt opp til kanten under Muusbrua. Da dukket det
opp ei and med et uhorvelig antall små bak seg (her var det nok snakk om ei skikkelig
fostermor) – kanskje tenkte andemora at hun skulle adoptere den som nå ble montert på
steinen også?!
Senere har det ellers gått en diskusjon om dette er ei lita and eller en ærfugl. Da vaktmesteren
var i Oslo på støperiet, fant han modellen til den lille anda i ei hylle der og bemerket overfor
sjefen at ”der står jo anda” som finnes i Muustrøparken. Svaret var: ”Dette er ikke noen and,
men en ærfugl.” Spørsmålet ble aldri avklart med Nils Aas selv. Den lille anda på steinen har
en ring rundt halsen – det har stokkender – den har også ganske buet hode/nebbparti (ærfugler
har mer rettskrådd nebb) – og ornitologer som vaktmesteren har hatt med seg på omvisninger,
sier det er en and – så da er del vel kanskje en and da – og som har sin lille ”and”erledes
historie.
Men så til de andre småskulpturene. Da Nils Aas kom med anda og bestemte plasseringsstedet – gikk han og vaktmesteren en runde i parken – det lå i luften at det kunne være snakk
om flere slike små. På en kartskisse ble det merket av 4 mulige steder. Og noen dager senere
kom tilsendt: Katta, Lesende, Fisker og Ekorn. David Letnes skaffet sokler i stein, og soklene
ble grav ned på dugnad i riktig høyde. Plassering av Fisker og Ekorn var ok, men Lesende og
Katt var tenkt motsatt plassert. Før vaktmesteren begynte på monteringa, ringte han Nils Aas
og lurte på om ikke Lesende og Katt burde bytte plass. Lesende hørte kanskje heime rent
litterært ”under gullregnen” (stor gullregn der fra før av og etter hvert en mindre nyplantet).
Og kanskje kunne katta heller plasseres ved Ringstu – katter hører til ved hus.
Nils Aas som normalt ikke var så snakkesalig, kom nå med en lang og veldig interessant
beretning om sin barndom og oppvekst som nærmeste nabo til folket i Ringstu. Denne katta
som nå var støpt i bronse (opprinnelig laget i enden av en trestokk - treskurd kan sees) hadde
som modell Ringkatta som Nils Aas hadde lekt med som liten. Han kunne videre fortelle at
dette ikke var noen vanlig katt – den var opptrent til forskjellige ting – blant annet kunne den
hoppe høyde. Møtte katta fiender, kunne den frese og reise bust – det er vel slik den er
”avbildet”.
Avsluttende svar etter en lang og trivelig telefonsamtale var: ”Hu ska heit Ringkatta og stå
attmed Ringstu” – som sagt – så gjort.
Nils Aas var jevnlig oppover – naturligvis mest i anledning Kunstverkstedet. Når han kom,
ble det gjerne også en runde i parken. Han var veldig fornøyd med tingenes tilstand. Ofte
fulgte vaktmesteren med – og på en slik vandring, ble det stopp i ”lia” oppover mot
Sundfærgården. Det var tydelig at Nils Aas ville noe. Først kikket han mot Elgen – og så mot
Flyndra. ”Det er fer stor avstand millom dæm – hen skoilla det ha verri ein treddi skulptur,”
var det han sa. Vaktmesteren antydet at det hørtes flott ut og sa at det kanskje kunne være lurt
med et ”blikkfang” synlig fra utgangsdøra på Kunstverkstedet. Det var Nils Aas enig i. Det
ble også snakket noe om hva slags skulptur det kunne være – noe idrettslig, kanskje - etter
som området hadde vært idrettsarena i Nils Aas sine guttedager. Det ble ikke bestemt noe der
og da.
Dette var like før stålskulpturutstillinga på Kunstverkstedet våren 2002. Nå ble det lagt opp til
at alle i Mustrøparkkomitèen skulle stille på åpninga. På denne utstillinga hadde Nils Aas
invitert med seg flere andre kjente skulptører – og utstillinga var delt i en avdeling for hver.
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Nils Vang var av komiteen også bedt om å stille – det ble nærmest lagt opp til et ”kupp”. Den
tredje skulpturen for Muustrøparken kunne kanskje stå på Nils Aas sin avdeling i
miniatyrstørresle.
Nils Aas var veldig ofte noe rastløs før utstillingsåpninger, men denne gang var det mer enn
vanlig. Han sa til komitèlederen: ”Æ hi ailler værri så nervøs på nåa åpning før.”
Komitèlederen mente at alt så ut til å være i skjønneste orden. ”Påkker ailtså, du skjønne det”,
sa Nils Aas, ”hen e Aker Verdal sin sveiseekspertise invitert – no vil det avsløras kor dårle
fagmainn æ e.”
Åpninga gikk veldig greit. Komitèen hadde, allerede før åpningsseremonien, begynt å titte på
Nils Aas sin avdeling. To skulpturer så ut til å kunne passe i Muustrøa – den ene var ei kråke
eller kaie. Det andre var en stavhopper. Denne kaia kunne passe fint - alltid mye kaie i parken.
Men det var stavhopperen alle mente egnet seg best. Men det var det jo ikke sikkert Nils Aas
var enig i og kunne tenke seg. Etter at det meste maset på Nils Aas var over – det var jo
mange som ville snakke med ham – fikk komitèen ham med bort til hans avdeling.
Det ble forsiktig antydet at stavhopperskulpturen kunne være noe for Muustrøparken – men at
denne miniatyrskulpturen vel var i privat eie og da kanskje ikke kunne brukes som skulptur i
stort format i Muustrøa.”Veint i eit par minutt – ægarn e hen,” Nils Aas var tydelig rørt over
”kuppet” vårt – ble borte en liten stund – kom tilbake – skinte som en sol – og sa: ” Det e i
orden!” Neste skritt var nå å få Nils Vang inn i bildet. Nå var det snakk om stål og ikke
aluminium. Dette kunne han ta seg av hvis det ikke var noe som måtte gjøres på dagen. For
dette oppdraget ble Nils Vang lovt reelle penger – hvis 50.000 var nok til materialer og arbeid
(det var det komiteen hadde igjen på skulpturbudsjettet). Det hadde seg slik at
Flyndreskulpturen to år tidligere, hadde en regning på i overkant av 80.000 kr. Ved en festlig
anledning ved Flyndra der Åshild Vang var til stede, fikk jeg beskjed om at denne regninga
var det bare å rive i stykker – Flyndreproduksjonen var en gave til parken. Dagen etter stilte
komitèlederen heime hos Åshild og Nils Vang med en blomsterbukket og ei flaske konjakk.
Men tilbake til Stavhopperen og det som skjedde på Kunstverkstedet. Akerledelsen var også
til stede under åpninga – de kom med tilbud om å stille med gratis materialer. Etter dette
begynte det å skje ting som komitèen ikke hadde anelse om. Nå var i alle fall 3 sveisere ved
Aker i full gang. Og det skulle lages to helt like Stavhoppere og Muustrøparken skulle få den
ene helt gratis – den andre skulle settes opp innenfor gjerdet på Akeranlegget. Dette var jo en
fantastisk løsning i forhold til å spare penger for parkkomiteen, men samtidig syntes enkelte i
komitèen at framgangsmåten var noe underlig. Komitèen for parken mente vel at dette var noe
den skulle ha hånd om, og ideen var komitèens – det hadde vel aldri blitt noen stor stavhopper
uten Muustrøparkkomitèens initiativ. Dette var litt underlig på flere vis, for allerede ved
første møte mellom Nils Aas og komitèelderen angående skulpturer i parken, ga Nils Aas
uttrykk for at han ville ha direktekontakt med parkkomiteen og ikke gå gjennom
Kunstverkstedet. Nils Aas sa for øvrig en gang senere da spørsmålet igjen dukket opp om å gå
gjennom Kunstverkstedet: ”Det e så my radiar son!” (altså direktekontakt). En behøver vel
ikke stikke under en stol at Nils Aas var både glad og imponert over det som skjedde i parken
– og han ville gjerne bidra.
Nils Aas hadde nå laget en isoporfigur i riktig størrelse som sveiserne på Aker hadde å
forholde seg til. Nils Aas sa en gang at det ikke er bare å forstørre en skulptur – en måtte gjøre
noen grep for å få den like god. Sveiserne var bokstavlig talt veldig oppglødde over å ha fått
oppgaven. Nå ble et ganske nytt materiale i skulptursammenheng tatt i bruk – titan. Det skulle
være sterkere enn stål. Bitene ble først skåret til i tynn plate med vannskjærer oppe i Selbu
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(fine kanter). Så ble delene sveist sammen på eksemplarisk vis. Kanskje for eksemplarisk, og
kanskje ble overflatene for glatte – for miniatyrmodellen hadde et røffere preg med noe mer
lurvete sveising. Nils Aas sine bekymringer ved utstillingsåpninga angående fagekspertisen i
sveising, slo kanskje motsatt ut rent kunstnerisk.
Stavhopperen ble avduket på Aker i mars 2003 med stort PR-opplegg i aviser og TV uten at
noe ble nevnt angående hvordan det hele hadde kommet i gang – at det fantes en tvilling, kom
heller ikke fram.
31. mai 2003 skulle Nils Aas være med på en ny utstilling på Kunstverkstedet. Hans 70årsdag skulle markeres. Nilsplasskiltet var kommet på plass (med beskjed fra
kommuneadministrasjonen om at det ikke skulle gjøres noe nummer ut av dette overfor Nils
Aas ?). Samtidig skulle Stavhopperen i Muustrøparken avdukes, og parken skulle overleveres
kommunen.
Men før dette skjedde, skulle det lages en sokkel for Stavhopperen. Det ble akkedert med Nils
Aas om å sløyfe sokkelen og så sette staven rett i bakken – Nils Aas hadde uttalt at han helst
hadde ønsket skulpturen slik, men at ingeniørene på Aker hadde frarådet det – det kunne skje
ting i sterk vind. Komiteen mente at det kanskje kunne blåse mindre i Muustrøa enn ute på
Akeranlegget. Nils Aas bøyde seg for ekspertene. Og sokkel ble støpt.
Dagen før avdukinga møtte alle 3 sveiserne opp med skulpturen og en lift. Nils Aas var til
stede for å se og justere retningen (sokkelens vending var naturligvis gjort etter anvisning).
Nå tenkte komitèlederen at det kunne være på tide å ta litt igjen over for verdalingene (de
hadde liksom vunnet første runde). Så han ville ha figuren og lista en tanke høyere enn på
Aker. Per Skjervold som var til stede, hentet målbånd. Festeboltene på staven inne i
sokkeltoppen ble skrud til med lista på 6,45 m. Dette skulle holde mot verdensrekorden i
mange år framover. Men aller viktigst – det ble en god del høyere enn på Aker. Komitèen
hadde liksom ”seiret” og dratt det lengste strået (staven) til slutt.
Stavhopperen er laget av tynne titanplater og
veier ganske lite.
Staven er av kompakt stål og er veldig tung.

Og Stavhopperen er blitt et blikkfang. Når en
kommer ut av Kunstverkstedet, er den lett å se
borte i Muustrøparken.
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Den 30. mai kl. 18.00 var det samlet veldig mye folk i Muustrøparken – minst 700. I tillegg
til avduking av Stavhopperen, skulle Kulturskolen ha vårsemesteravslutningskonsert i amfiet,
og parken skulle overleveres kommunen. Nils Aas var tydelig opprømt over den store
folkemengden. Sakshaug Blandakor sang ved avdukinga som ble foretatt av Snorre Fossum.
Deretter holdt Kulturskoleelevene konsert i et overfylt amfi. Det var dessverre bitende surt og
kaldt. Kulturskolen hadde stort program.
Så skulle det til slutt være overrekingsseremoni. Men nå var folk så frosne at seremonien
måtte gjøres raskest mulig. Komiteen hadde planlagt en grundig takk (med navns nevnelse) til
alle som hadde bidratt med alt som var gjort i parken – dette måtte en nesten hoppe bukk over.
Ordfører Ole Tronstad holdt takketale, og så fikk han av komitèen, der alle komitèmedlemmene stod på linje, overrakt ”nøkkelen” – en rive med påskriften: ”Muustrøparkens ve
og vel”. Ordføreren kvitterte med å gi riva tilbake til komitèleder Per Vatn – med noen ord
om at det kanskje var best at han brukte denne riva i parken framover – Ole Tronstad tenkte
kanskje at det kunne være snakk om en vaktmesterrolle. Før utbygginga av Muustrøparken
hadde som sagt komitèen forespurt kommunen om hvordan vedlikeholdet skulle skje når
parken var ferdig – det ble ikke noe ordentlig svar på det da. Nå, ved overrekinga, fikk
komitèlederen altså en utfordring. Komitèmedlemmene, og aller mest lederen, syntes det ville
være ille hvis parken ikke ble stelt og holdt stand.
Vaktmesterjobben besto av mange ting - også plenklipping. Kommunens firehjulsklipper var
i nokså elendig forfatning – den gikk i stå stadig og måtte mekkes på. Da kongen og
dronninga skulle komme på besøk (en mandag) – måtte plenene klippes en lørdag (nyklipt
skulle det naturligvis være). Etter to runder med klipperen sluttet kniven å gå – drivreima var
røket – på en lørdag var det umulig å skaffe ny reim. Ordfører Svein Jørum kom til
unnsetning og stilte med sin private gåklipper, og vaktmesteren hjalp til med parkens lille gå
maskin - klippinga tok litt tid, men parken ble finere enn noen gang.
Plenklippinga måtte gjøres minst en gang i uka. I vedlikeholdet inngikk ellers kantklipping
(Muusbrua med stabbesteienene måtte ha sin omgang en gang i blant) og krattrydding – kjerr
rundt trær vokser hurtig til. Men i 2005 overtok Flyndra Vekst dette arbeidet. Karene fra
Flyndra gjør fortsatt en fantastisk jobb.
Men vaktmesteren er ikke blitt arbeidsløs for det. Det er noe som heter ugras – det vokser helt
av seg selv i plantebed og stier.
Det plantes et tre av 7. klassingene ved Sakshaugskole hver vår. Dette har vært ordnet som en
slags seremoni – der alle elevene tar sitt spatak – planter – vanner osv. Etterpå har elevene fått
en liten leksjon om parken, om skulpturer, planter, busker og trær, og så har det vært spandert
is etterpå. Inderøyningen har alltid stilt opp. Det er mulig at dette også har positiv virkning i
forhold til ugagn i parken.
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Høsten 2003 hadde Nils Aas og vaktmesteren en runde i parken igjen. De ble stående oppe
ved Stavhopperen – så sier den fåmælte Nils Aas: ” Vi e vel aill ein slags stavhoppar i live
vårres – da gjeill det å årn sæ ein go stav – så må ein lægg lesta så høgt at’n hi nå å strækk sæ
atti, men ailler høgar einn at ein kjæm over.” Han fortsatte: ”Vi e kanskji itj heilt ferdig hen i
parken einno.” Han tenkte kanskje - flere skulpturer.
Så kikket han bort på Elgen – ”Hain sjer litte påkjent å hælvstøgg ut – påkker – vi må gjørrå
nå.” Dette med beis var helt klart en bommert, og vaktmesteren/komitèlederen følte seg nok
ganske skyldig.
Nils Aas fortsatte: ” I Holmenkoill’n mått dæm sag ned dein hælvråttin ælgen – æ seint brev
te Oslo kommune å beklaga det heile – i breve sto det å at ha dæm brukt dein behaindlinga æ
foreslo, så ha ælgen sekkert koinna stått i tusen år.”
Det måtte vel være tjære og stavkirker Nils Aas tenkte på – for like etter på sier han: ”Hves du
sjer rå fere e – så fjærn beisræstan – snakk med båtfølk – og gi ælgen ein dugele omgang med
båttjurru – da vil veintele my tå støggstripån dækkas – samtidig bli ælgen imprægnert - men
veint te våra i ein tørperiode – ælgen må vårrå heilt tør.”
Men dessverre, på alle vis, døde Nils Aas på etterjulsvinteren 2004.
Noe skriftlig om dette ble ikke gjort – det var oppstått et vennskapsforhold.
Våren og tørrværet kom. Harald Næss hjalp til med å fjerne restene av den stygge beisen på
Elgen, og vaktmesteren gikk løs med sandpapir, men det var ikke lett å få vekk de stygge
svarte stripene.
Nå begynte en grundig runde på jakt etter tjæreoppskrift – det ble snakket med mange med
mye erfaring. Og oppskriften var nesten den samme over alt – tjære + rå linolje + fransk
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terpentin (i forholdet 1 – 1,5 – 1,5) – og mange strøk (minst 18) – vått i vått. Ferdigblandet
vare ble skaffet av Arne Fossum leder av Kystlaget. Komitèen ble orientert om det som var på
gang.
Og en vakker vårdag når sola hadde fått duftet vekk duggen, satte vaktmesteren i gang. Det
var ikke noen helt enkel sak å smøre krona – den ble etter hvert ganske glatt. Men så begynte
noe å skje. Etter en times tid dukket Inderøyningen opp. (I neste nummer av avisa var det
oppslag om hva som foregikk i Muustrøa). Men vaktmesteren fortsatte å smøre Elgen – den
skulle jo ha 18 strøk – vått – i vått. Trønder-Avisa var også etter hvert med på saken. Det ble
brukt sterke ord som kunstødeleggelse og vandalisme.
Nå ble det forlangt at tjæren måtte fjernes. Det ble også vist til at Elgen burde vært behandlet
slik som Krødern-elgen var blitt for 18 år siden – og den stod like fin – ble det sagt.
Nå begynte også foreningen for bevaring av kunst å blande seg inn. Det kom flere innlegg i
avisene. Arkitekt Arne Eggen støttet i et innlegg i TA at det var riktig å sette inn Elgen med
tjære. I Inderøyningen kom det et større oppslag med Reidar Høvås fra Asker. Før dette,
skjedde følgende: En fin dag i slutten av mai (2004) dukker det opp en skjeggete mann med
alpelue – han ble stående lenge oppe ved Elgen. Etter en stund nærmer han seg vaktmesteren
som holder på med noe arbeid. ”Det lukter både godt og riktig av denne Elgen,” sier han og
presenterer seg og forteller at han heter Reidar Høvås og kommer fra Asker. ”Det er vel brukt
båttjære kanskje?” spør han. Han får et nikkende svar som bekreftelse. Høvås forteller videre
at han er utdannet kjemiingeniør og har vært konservator med gamle trebåter som
lidenskapelig interesse. ”Vikingene visste hva de gjorde, den tjæreblandingen de brukte på
skipene sine, har vært oppskriften i all tid senere”. Da Høvås får høre hele Elg-historien, går
han rett på kontoret til Inderøyningen og ber om spalteplass.
Etter en sjekk ble det klart at også Krødern-elgen hadde skiftet farge – den var blitt
brunbeiset fordi det begynte å se så stygg ut – men å bruk en ny omgang med beis på
Muustrø-elgen det var ikke saken.
Mens disse kontraversene pågikk, skjedde det mye ellers. Blant annet ble det lansert en ide
om å sette lyd på Flyndra.
Øyvind Brandtsegg tok kontakt med meg og lurte på hvordan de parkansvarlige så på
spørsmålet om å sette lyd på Flyndra - at den ble en lydskulptur. Han kunne videre fortelle at
han hadde vært i kontakt med Nils Aas og fått til en skriftlig avtale. Det gikk noe tid – så ble
lydopplegget montert og etterpå ”avduket” søndag 3. september 2006 – det er avtalt at lyden
skal stå på i 10 år. Det ble lagt ned en kabel rundt Flyndra som innvirker på lyden når folk
kommer i nærheten. Ellers gir vær og vind føringer for lyduttrykket - lyden har så absolutt gitt
Flyndra en ekstra dimensjon. I begynnelsen var det en del innkjøringsproblemer – og det
hendte at turister som hadde reist langt, ikke fikk det de var ute etter. Det var heller ikke like
morsomt å være omviser og oppdage at lyden var borte.
Det har helt fra starten av vært veldig mange besøkende i parken – alt fra enkeltpersoner – til
grupper - til busslaster (noen ganger flere samtidig). Den første tida var det stort sett
vaktmesterens oppgave å være omviser. Men da Reis Inderøy ble etablert, var det naturlig å
legg omvisning dit.
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Parken blir ganske mye brukt til arrangementer. Straumens Dag er fast hvert år. Annet hvert
år er det Straumspel – som den første tida var historiske spel om livet i Straumområdet – i
2008 ble det satt opp en Operamuusikal med dagsaktuelt tema – utbygginga på Næssjordet –
nå i 2010 kommer en ny forestilling om klima og kultur. Ellers er det konserter og andre
tilstelninger.

Men det er viktig at parken ikke stagnerer – det må gjerne dukke opp noe nytt. Nytt og veldig
interessant var det da Arbeiderkvinnen skulle inn i parken i 2007. Dette var en byste Nils Aas
hadde laget tidligere – den var nå en gave til parken fra Nils Aas sine søsken.
Muligens er deres mor modell. Det ble en del diskusjon om plassering – men etter hvert gikk
det i orden – en lysmast måtte flyttes. Gran og Ekran sørget for sokkel. Skulpturen ble
avduket tirsdag 8. mai 2007.
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I 2009 ble Muustrøparkens Venner stiftet som forening med Øivind Holand som leder. En av
oppgavene til venneforeninga er å ”skape liv og røre” (som det står i statuttene) i parken. Og i
fjor høst ble det arrangert en veldig vellykket forestilling i parken med konsert og aktiviteter
for barn. En får håpe venneforeninga gjør lignende forestillinger til en tradisjon.
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Det aller siste nye er skulpturen ”Ivar”. Den ble montert dagen før Straumens Dag i 2009 og
er også en søskengave. Her ble det ganske mye at og fram angående plassering. Det var ingen
tvil om at skulpturen hørte heime ved Ringstu, og flere pekte ut stedet der den nå står.
Vaktmesteren monterte skulpturen, og mens han gikk og holdt ”vakt” inntil limet tørket, så
han Ivar Ring på vei over Muusbrua. Han ble ropt til - om å ta seg en tur bortom Ringstu – det
var noe han måtte se. ”Æ hi itj tia akkurat no – æ ska på butikken,” men han kom likevel. Der
sto han – den første til se skulpturen på plass. ”Æ skjønne de e’n Nils som hi steilt’n te”. ” Ja,
og deinn forestille nok dæ,” mente vaktmesteren. ”Æ e vel itj så kulrydda,” var svaret, men
han hadde et godt smil om munnen da han gikk for å handle – han følte nok dette som en ære.
Ivar Ring var nærmeste nabo til Nils Aas i oppveksten – noe aldersforskjell var det – men de
hadde mye med hverandre å gjøre.
I 2007 kom det en gledelig melding. Muustrøparken ble kåret til ”Årets Grønne Park” av
Norske anleggsgartneres forening. Utmerkelsen henger veldig høyt – bare noen få parker i
landet har den. Kommunen med ordfører Svein Jørum organiserte en overrekkelsesforestilling
i parken. Men først var det servering i kantina på Inderøyheimen – der var invitert
Muustrøparkkomiteen og folk fra Flyndra Vekst – og der møtte 3 sentrale representanter for
Norges anleggsgartneres forening. Etterpå ble det overreking av en plakett og et
diplom/kunstverk. Det siste henger på kulturhuset – plaketten ble montert på steinen der
”Tusenårsstedplaketten” sto fra før av. Dette var stas.

Denne utmerkelsen ble gitt til en park som hadde et spesielt særpreg og som var godt stelt og
vedlikeholdt.
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Vedlikehold og stell er viktig – blir ikke det gjort, vil området fort forfalle. Hver vår
arrangeres det vårdugnad. Det betyr mye. For det første gir det eierforhold og delaktighet. Det
er sosialt – servers kaffe/saft og vafler.
Vaktmesteren er ofte på farten i parken, for i tillegg til vedlikehold, er det viktig å ta en
kontrollrunde – er noe galt, må det helst ordnes med en gang.
I 2005 begynte en prosess med å sannere en del av de store septikkummene som var nedgravd
rundt om i parken. En del kummer (helt opp i 30/40 m2 overflate) ble slått i stykker og
gravehullene ble fylt opp med masse. Disse hullene har delvis blitt etterfylt hvert år siden (må
også gjøres i år ser det ut til) på grunn av jordsetninger slik at det har pågått anleggsarbeid
hver sommer – det har ikke vært særlig trivelig, når en ønsker at parken er velstelt og
presentabel. Vaktmesteren ønsket at disse kummene bare skulle fylles opp med masse og ikke
slås i stykker – da hadde en unngått problemet.
Gamle ærverdige Muusbrua har også sin historie/historier. Den ble bygd i 1816. Denne brua
var da veldig viktig etter som hovedtrafikken inn i Straumen og Nergata gikk her. Nå er brua
et klenodium – det finnes ikke mange plasser ei slik steinhvelvbru ligger så lett tilgjengelig –
den har en historie å fortelle – også når det gjelder det merkelige navnet – som kommer av to
generasjoner med navnet Muus i Sundfærgården på 1800-tallet.
Nå er brua i en elendig forfatning og stengt for motorisert ferdsel. At den for noen år siden ble
stengt, har også sine historier. Først ble det lagt ut to store steinblokker i hver ende, men litt til
side slik at en så vidt kunne komme fram med bil når det kunne være helt nødvendig – eller
traktorbrøyting om vinteren. Det ble satt opp skilt med forbud om kjøring – men likevel ble
det en del trafikk - så politiet måtte ta en kontroll der. For å pynte opp disse sperresteinene,
sørget ordfører Svein Jørum for å kjøpe inn planter i noen store krukker. Sigrid Næss (som
bor i Nergata like ved) tok seg av vanning og stell. Noen mente at Jørum var en stor optimist
som trodde at disse blomsterkrukkene fikk være i fred. Det gikk bra ganske lenge – men så
ble de knust – og delvis kastet på elva.
Så kom det et filmteam som skulle lage film om området – da måtte sperresteinene fjernes –
de hørte jo ikke heime der. Nå ble ideen om å montere to pullerter i hver ende av brua, lansert.
Disse skulle kunne skrues løs ved behov (bl.a. brøyting). Etter en tid var disse på plass, men
de fikk ikke være i fred. Nå er de tatt helt bort, og ei diger steinblokk er plassert på brua.
Selve brua er i en dårlig forfatning, og det burde vært gjort noe for å ta vare på den.
Nå foreligger det planer fra Straumen Velforening om å forskjønne Nergata. Da er det også
planer om å ta bort parkeringsplassen foran Flyndra og lage en sitteplass med beplantning her
(det blir 2 handikapparkeringsplasser igjen). Her møter en to divergerende interesser – en har
behov for nærparkeringsplasser – samtidig ser en at parkerte biler forstyrrer Flyndra som
kunstverk.
Parken har flere ”innganger”. Vestvik Reklame har laget et velkomstskilt som er montert på
trebrua lengst oppe (forsidebilde). Det er for øvrig også Vestvik som har laget de to
oppslagstavlene som er slått opp på uthusveggen. For å lette adkomsten ned fra hovedveien,
ble det laget ei trapp. Denne trappa blir mye brukt – også av unge syklister, dessverre. Men
under kongebesøket i 2004 var det veldig fint at denne trappa var der.
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Vaktmesteren fikk det ærefulle oppdrag å geleide kongen og dronninga ned denne trappa og
fram til amfiet der det ventet fullt av folk. Det var for øvrig lagt opp en streng ruteplan for
kongebesøket – i minutt/sekundmessige detaljer. Så fra hovedveien og ned til amfiet (forbi
Lesende og rundt hjørnet på Ringstu for å se på Katta) skulle det ta 6 min og 20 sek. Nå var
det å håpe på at kongen og dronninga ville komme for tidlig der oppe på veien – og heldigvis
gikk det slik. Det var avsatt for mye tid ved landgangen i Sandvågen (de kongelige kom
nemlig inn straumen med sjalupp). Og ganske riktig – kongen og dronninga med følge kom
før tida. Det kongelige følge la nå i vei ned trappa med 7 minutter i ekstratid. Dronninga var
spesielt godt forberedt – hun er jo veldig kunstinteressert og har sans for botanikk.
Vaktmesteren la ganske fort merke til at dronninga hadde med seg en kartskisse (over parken)
som hun hadde problemer med å holde riktig. At herskapet skulle inn i parken
”kjøkkenveien”, hadde nok ikke dronninga helt fått med seg – så hun måtte ha hjelp til å snu
kartet i riktig retning. På dette viset oppstod det en ganske folkelig kontakt – og dialogen
mellom dronninga og vaktmesteren var i gang. Og det ble stopp og spørsmål flere ganger.
Først ved Ekornet – dronninga hadde tydeligvis blitt orientert om Ekornets vidløftighet. Neste
stopp var ved Fisker. Her var det avsatt plass (på stien som førte direkte inn i amfiet) for et
stort pressekorps. De kongelige tok seg god tid – det ble spurt, og det ble fortalt om Nils Aas
sitt forhold til fiskerlivet i Straumen. Deretter gikk turen i raske skritt over trebrua, forbi
Lesende og ned til Ringkatta og inn i amfiet – ankomst ett minutt før tida.
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Kongen og dronninga sitt besøk er nok parkens største begivenhet hittil. Men det kan nevnes
at statsminister Jens Stoltenberg har fått omvisning i parken også.
Ellers kan sies at Muustrøparken nyter godt av å være en del av den Gyldne Omvei. I
sommerhalvåret er det alltid mye folk her – mange turister. Og bygdefolket bruker parken,
skoleelever fra hele distriktet går stadig rundt med oppgaveark – og barnehageunger kommer
ofte innom. Den kulturelle skolesekken og Reidun Huseth har sine opplegg her – unger spiser
seg fram til kunstverk i flatbrød, slik Nils Aas gjorde som liten.
Noen sakner en fast daglig kafè med salg av is, kaffe m.m. Kanskje kunne det vært en
sommerjobbmulighet for ungdommer via Flyndra Vekst på ukedager.
For hver søndag om sommeren, serverer vellaga kaffe i Ringstu – det er veldig bra – dette har
et sosialt aspekt, og det gir parken puls.
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Å stelle og holde parken i stand er vaktmesterens ansvar. Flyndra Vekst A/S er til god hjelp hvor Tor Morten Sakshaug innsats er prisverdig - med tiden kan det vel hende at Flyndra
Vekst må overta helt.
Men det er viktig å få sagt at det er mange hender som gjerne vil hjelpe til – folk er lette å be.
Runar Løvstad trenger en ikke en gang å be - han går en runde med hunden hver dag og
plukker med seg rask.
Mange er blitt glade i parken og bruker den flittig. Den er et godt tusenårssted!

