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Kronerulling for tavleturer

 Av Kine Larsen

I sommer har Trym Bergtatt fra Ytre Enebakk balansert hjemmeferie og
hobby – å produsere og sette opp info-tavler på historiske plasser i
Ytterbygda

Historie og natur: Trym Bergtatt fra Ytre Enebakk forteller at det tar rundt to dager å få ferdig en tavle. Foto: Kine Larsen
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Så langt har Trym Bergtatt, på eget initiativ, plassert 61 slike tavler rundt om i bygda, men har dessverre
opplevd �ere ganger at disse ikke får være i fred. I sommer �kk han nok.

Irritasjon
I et innlegg på Facebook ytret Trym sin fortvilelse over at enda en tavlene nå er blitt utsatt på hærverk og hvor
han ble nødt til å komme med et ultimatum.

– Jeg pleier å sjekke opp tavlene mine og at de er i orden. Akkurat denne dagen var jeg på en løpetur og kom
forbi den manglende tavlen på Steinkistedammen. Jeg mistenkte at det var noen som ønsket å tø�e seg, men
tenkte samtidig at de måtte ha vært sterke fordi det var kun stokken som stod igjen, tavlen var revet av. Jeg
synes det var utrolig kjedelig å oppleve dette enda en gang og skrev i innlegget at om de som hadde gjort dette
kunne komme til meg med en forklaring innen en uke, ellers ville jeg stoppe med prosjektet, forteller Trym.

Innlegget �kk massiv respons av turglade og historieinteresserte enebakkinger – det ble foreslått å starte en
vippsaksjon som betaling for reparasjon av tavlen og videre drift.

– Jeg ble helt overveldet av responsen på innlegget og merket at det jeg gjør betyr noe. Fra tidligere har jeg en
avtale med Ski Bygg og at jeg kan få ødelagt eller slitt materiale fra de som jeg bruker til å lage tavlene. Men på
grunn av Korona-situasjonen har dette blitt vanskelig.

Angret seg
Pengene er brukt til å kjøpe inn forskjellige trematerialer og ulike rustfrie skruer som går til produksjonen av
tavlene, hjemme i garasjen hos den historieinteresserte, i Ytre Enebakk. Etter at VIPPS kom på banen er alle
plakatene skrevet ut på nytt med VIPPS- informasjon i bunnen. Mysteriet om nettopp hvem som hadde gjort
hærverk ble etter hvert løst.

– Det var rundt en uke etter at jeg hadde postet innlegget møtte en far, og en veldig angrende sønn opp på
døren min. Faren fortalte at hans sønn hadde noe å fortelle og jeg �kk vite at han hadde vært en av dem som
hadde stått for hærverket på tavlen. Gutten hadde gjort det for å tø�e seg. Han beklaget og jeg kunne ikke
annet enn å tilgi fordi jeg så hvor lei seg han var.



Gutten �kk bli med inn i garasjen for å se hvordan tavlene blir laget. Trym tilbydde gutten en sommerjobb hvor
han kunne få hjelpe til å beise noen av tavlene, men dette ble det dessverre ikke noe av i sommer – men neste
sommer skal alle beises. Trym har også kommet belært ut av hendelsen.

– Jeg fant ut av at tavlene trenger en oppdatering. Det er fort gjort at noen tar med seg plakatene, og da kan
det bli vanskelig for meg å �nne ut av akkurat hvilke stopp dette gjelder. Så framover graverer jeg inn
nummeret til plakaten på innsiden og baksiden av tavlen, forklarer han. Da blir det lettere å lokalisere tavlen
som har blitt ødelagt eller skadet.

Flere prosjekter i sving
Tidligere har avisen skrevet om historieinteresserte Trym, hvor et av målene med å sette opp slike poster var å
få de unge (og gamle) mer ut i naturen. For turgåere er det nå 74 tavler inkludert Historielaget sine. Han kan
fortelle at �ere er nå klare til å settes ut.

– Barne- og ungdomskolen har brukt mine poster som en aktivitet i timer hvor de skal være ute. De blir delt
opp i ulike lag, med hver sin rute de skal følge.

Les også:

LES OGSÅ

Trym (52) har laget infotavler og Pokéstops

Trym har fått �ere oppdrag fra andre aktører om å lage slike info-tavler for dem. I sommer har han blant annet
ferdigstilt et prosjekt for Vangen skistue. Andre prosjekter er på vei også.

– Jeg stortrives med dette og vi har så mye god lokalhistorie her i bygda som det er viktig å ivareta for
fremtidige generasjoner – og for inn�yttere.

Lik Enebakk Avis på Facebook

4,4 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

Tresifret: Snart kommer info-tavle nummer 100 opp. Foto: Kine Larsen
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