
SÅ ER DE der igjen på trappen, de mørke
menn. Ved første blikk når jeg ser på bildet
av de fem vise menn oppstablet på en
steintrapp i Flåm så tror jeg det er en
replika av bygde- og slektstreff fra 1916.
Men det er det slettes ikke, dette er
mennene som har bestemt seg for å føre
verden inn i den nye tiden og lar seg
avbilde i bilbukse, mokkasiner og dobbelt-
spent jakke fra første eller andre verdens-
krig. Det er styret i Aurland ressursutvikling
som driver Flåmsbana og en hel del annet
krimskrams der inne og etter eget forgodt-
befinnende.

HAN FØRSTE JEG kjenner igjen er
gammelordføreren Ivar Bjarne
Undredal, eller tippoldefarord-
føreren sånn som jeg ser det. Han
gir aldri slipp på sin del av
styrepinnen og sin plass på svart-
hvittbildet jeg nå sitter og stirrer
på. Han andre er Johannes Dals-
botten som har egen stasjon opp-
kalt etter seg litt lengre opp i
dalen, det er rettnok bare
en liten pølsebu, men
så beskriver det også
virksomheten deres
ganske godt. Alt
selges og
organiseres fra
samme
pølsebod etter
stengetid
uten at vi van-
lige
mennesker får
vite hva de
bruker pengene
våre på. 

TREDJEMANN PÅ
TRAPPEN er John
Bottheim, konsulent
på heltid og den som
legger strategiske planer
for verden videre. Når vi
lagde TV serien «Opp-
drag Sognefjorden» som
fikk en hel nasjon til å for-
dype seg i Sogn så ringte
jeg Bottheim. Jeg lurte
på om vi burde gjøre
noen av opptakene inne i
fjorden hans, som jeg

sa, men desverre hadde han ikke tro på
TV, det var viktigere med langsiktig kon-
sulentarbeid, mente han.

DET ER JO en annen knott der inne som
også fortjener litt hederlig omtale. Olav
Luhr er en slags banemester med tittel
næringssjef. Det er som i politikken, det
spiller ingen rolle hva du kan, titler og kon-
torplass fordeles etter lottosystemet så
lenge du er enig med de andre og ikke
legger noe i veien for disses statiske
standpunkter. 

STAKKARS NORALV DISTAD, engang
turistsjef, men nå opphøyet til ord-
fører. Ingen vil la han være med i

ringspillet ute på plenen. Han
blir stakkars bare sittende å
regulere bitre brannbilsjåfører
og ureglementerte sykebiler.
Forresten – hva er turistsjef?
Er det han som er sjef for alle
turistene som kommer til

Sogn og alle må gjøre som han
sier?

DET ER NOEN andre på
det svarthvitt bildet
også, men det tror jeg
bare er onkler og bes-
tefedre som har sneket
seg med. Alle vandrer
de rundt som små
pattegriser på sta-
sjonsområdet og
passer på at toget går

som det skal, de
gangene de finner det

for godt å være i utkant-
bygda Flåm da. Men nå er
jeg ferdig med å se på
svarthvittbildet.

JEG TROR AT felles for alle
med plass innenfor
bilderammen, er at de
ønsker deg og meg det
beste, bare de får styre slik
det passer dem. Ja, og ha
en fortsatt sentral posisjon
på steintrappen, der inne i
Flåm.

Mads

Kaptein Mads fra tv serien Oppdrag Sognefjorden seiler langsetter Sognefjorden og gjør
sine betraktninger om livet i fjorden slik han ser det. 

De mørke menn 
fra Flåm

Oppdag Sognefjorden

førjulsstemning

SPENTE: Puljevis kvar heile og halve time kunne små og store vera
med å lokka fram nissen.

GRAUT-
FEST:
Norunn
Lund
hadde
ikkje
problem
med å få
omsetnad
på
grauten.

d graut
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