
Juni  2020  *   St i f te l sen Tronf je l l  Fredsunivers i tet   *   Nr.  1+2 Årg.  23

Morgendisen ligger som et fint slør over Tron og Alvdal etter nattens regn, sett fra Vestate, kl. 06:28, den 17. juni 2020. Foto: BP.

Tronfjells videre skjebne avventes
I forrige utgave av Tronfjellposten skrev vi om det store presset for aktiviteter av forskjel-
lig slag som har blitt Tronfjell til del de siste par årene. I dette dobbeltnummeret skal vi 
følge opp noen av de enkeltsakene vi tok opp sist, med de siste oppdateringene.

For etter at de forskjellige sameiene av grunneiere på Tron organiserte seg i spesifikke 
fjellsameier, har de vært særdeles aktive for å hevde sine rettigheter. Det siste er at de 
i januar i år tok ut jordskiftesak om eierskap og bruk av “Tronfjellveien”, som går fra 
Tronsvangen og helt opp på toppen av Tronfjell. Saken har vært oppe til behandling og 
partene har blitt forelagt en skisse til løsning. Endelig avgjørelse avventes nå.



Mange aktører og stor aktivitet i Tron

Ny jordskiftesak
Etter at det i fjor rådet stor forvirring om hvem som fak-
tisk eier Tronfjellveien, gikk Tronsvangen og Nysetra  
fjellsameie, Brandvål fjellsameie og Tylldalen grunneier-
lag sammen om å anlegge ny sak for jordskifteretten for 
å avgjøre eierskap og bruk av veien til Tron. Dette var i 
høyeste grad betimelig etter at Alvdal kommune, som 
faktisk var rettmessig eier av veien og som jordskifter-
etten hittil har vist, ikke lenger ville ta på seg ansvaret 
som eier og i praksis overga hele ansvaret til Tronfjell 
Maskin ved Jan Inge Gjermundshaug, som de tidligere 
hadde engasjert for å vedlikeholde veien, hvorpå han 
gikk ut i lokale media og erklærte seg som den rettmes-
sige eieren.

Under møte med kommunen i mai i fjor fikk vi - rep-
resentanter for Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet - op-
plyst at kommunen ikke var eier av Tronfjellveien, men 
at det sannsynligvis var Norkring som var den rettmes-
sige eieren. Dette var veldig frustrerende siden vi visste 
sikkert at kommunen var eieren - noe jordskifteretten 
også har konstatert både før (1997) og etter (2020) dette 
møtet, men som kommunen nektet for fordi den etter 
eget utsagn ikke ville eie den av økonomiske grunner.

Vårt anliggende, og formålet med møtet, var å få kom-
munen, som eier av veien, til å gjøre noe i forhold til Ral-
ly Tron, som vi var sterkt imot. Men kommunen bedyret 
at den ikke kunne gjøre noe som helst for oss i denne 
saken. Det mest utrolige var at vi avslutningsvis fikk høre 
at: “Men hvis vi hadde vært eier av veien, kunne vi selvs-
agt ha gjort noe i forhold til Rally Tron”.

“Rally Tron”
Arrangøren til det såkalte “Rally Tron” var flinke til 
å hause opp arrangementet på forhånd, men det var 
tydelig at det ikke ble den store suksessen som de selv 
ga uttrykk for. Lokale media intervjuet bare deltakende 
sjåfører etter løpet, som naturligvis var entusiatiske, 
men på FaceBook var det mange sinte og frustrerte pub-
likummere som hadde betalt store beløp for ingenting 
og derfor følte seg lurt. Til tross for stor støtte fra både 
lokale myndigheter og næringsliv, privatpersoner og 
foreninger, gikk arrangementet med et underskudd på 
80 000 kroner, som arrangøren søkte kommunen om å 
kompensere. Heldigvis tok kommunestyret til fornuft 
denne gangen og avviste søknaden. På grunn av Corona-
situasjonen har arrangøren offentlig uttalt at det ikke blir 
noe rally dette året.

Dementering av “Dementi”
Straks etter at forrige utgave av Tronfjellposten ble utg-
itt, ble redaktøren oppringt av Jan Inge Gjermundshaug, 
som i sterke ordelag (for å si det mildt) mente at vi hadde 
gitt helt feil opplysninger da vi skrev om ham som “op-
prinnelig idehaver og initiativtager” til Rally Tron, samt 
at vi karakterieserte dette som “historieløst og respek-
tløst” av ham i forhold til vårt prosjekt med Fredsuni-
versitetet. Siden vi alltid tar folk på ordet og tror at de 
snakker sant, og siden vi naturligvis ikke ønsker å trykke 
noe som er direkte feil, ble det med en gang skrevet og 
ettersendt et “dementi” til alle våre abonnenter. Demen-
tiet ble lest og godkjent av Jan Inge før det ble publisert. 
Der ble det referert at han “ikke har eller har hatt noe 
som helst med Rally Tron eller bilsport i Tron å gjøre”.

Ved nærmere undersøkelse viste det seg imidlertid at 
Tronfjell Maskin og Jan Inge Gjermundshaug faktisk fig-
urerte som “generalsponsor” på websidene til Rally Tron. 
Og senere, kort før arrangementsdagen i begynnelsen av 
september i fjor, kom det klart frem i lokale media at Jan 
Inge Gjermundshaug hadde vært helt avgjørende for at 
arrangementet var kommet istand, at han faktisk hadde 
arbeidet for dette helt siden 2011, samtidig som han ikke 
la skjul på sin store begeistring for denne aktiviteten i 
Tron. Her bør vel videre kommentar være overflødig!

Tronfjell Fredsuniversitet
I forrige utgave av Tronfjellposten skrev vi at vi had-
de sendt brev til Tronsvangen og Nysætra fjellsameie 
(17.07.2019) “for i samarbeid å få til en intensjonsavtale 
for kjøp av tomt til Fredsuniversitetet i det regulerte om-
rådet på Flattron”, og at vi avventet svar på denne henv-
endelsen. Etter flere skriftlige purringer utover høsten i 
fjor, venter vi nå, snart et helt år senere, fremdeles på en 
respons fra dette fjellsameiet!

Vi håper at leseren, gjennom lesingen av spalten med 
samme overskrifter i den forrige Tronfjellposten, kan 
forstå litt av tidsperspektivet i vårt prosjekt med Tronfjell 
Fredsuniversitet, og alle de hindringene vi står overfor 
til enhver tid. Når det ikke primært handler om penger, 
næring eller underholdning, men noe som sikter mot å 
forbedre selve menneskets natur, og man i tillegg bare 
har sine primære, naturlige ressurser å arbeide ut fra, ja, 
da går ingen ting på skinner i samfunnet vårt!

Bokmessen i Frankfurt

Den årlige, internasjonale bokmessen i Frankfurt er 
enorm og verdens største. Den varer en uke og fyller 
store haller i mange fler-etasjers bygninger. I fjor var den 
fra 14. til 20. oktober, og Norge var vertskap. Fra forlaget 
Tronfjell Fredsuniversitet deltok Kent og Bjørn. Formålet 
med reisen var å finne en indisk forlegger som kunne gi 

ut Bjørns engelske versjon av biografien om Baral i India, 
samt også etterhvert mulige andre titler. Bryan Tovey har 
hjulpet til med den engelske oversettelsen, og sammen 
med Bjørn fant han omsider fram til National Book 
Trust, India, og redaktør Kumar Vikram.
Under: Bjørn i midten flankert av Bryan og Vikram.



Rehabilitering av Shantibu

I august og september i fjor ble det gjennomført forskjel-
lig reparasjonsarbeid på Shantibu, etter at foreningen 
“Shantibus Venner” hadde samlet inn midler til rehabi-
literingen. Snekker Inge Slåen med assistenter, samt en-
treprenør Per Arne Bjørn med sin gravemaskin, ble en-
gasjert til oppgaven med å grave rundt hele nord-vestre 
hjørne av gammel-huset, rive den gamle muren, jekke 
opp mellom 15 og 20 cm i hjørnet, som hadde seget ut 
gjennom mange år, legge drensrør, isolere og støpe ny 
såle og ny grunnmur.

Til venstre og under: Det ble også skiftet ut vindskier både foran og 
bak på gammel-huset, samt tettet for vannlekkasje mellom vind-
skier og tak.
Øverst: Det ble et meget bra kjellerrom med støpt gulv, solid opp-
støtting av stuegulv, pipe og søndre vegg på huset.
Over: Det ferdige resultatet etter at også nye takrenner med avløp 
kom på i begynnelsen av oktober. 

Bildene øverst: Det ble gravd helt ned på fast fjell fra 
kjøkkenet og langs hele den nordre stueveggen. Her står 
huset delvis på påler.
Bildene over: Arbeidere og oppdragsgivere studerer re-
sultatet så langt, mens Jack og Erlend gjør sitt til for å 
hjelpe til med å holde huset oppe!
Under: Grunnmur, isolasjon, grunnmurspapp og dren-
srør er på plass, samt ny kjellerdør, mens graveren jevner 
ut og planerer hele det gravde området.



Diverse arrangement og nyheter
Dugnad på Shantibu
I dagene fra 1. juli til 7. juli kommer mange av våre tam-
ilske venner til Tronsvangen Seter, da det blir flere ting 
som skal foregå:

1. juli: Triptimas 70-års dag.

2. - 4. juli: Dugnad på Shantibu med forberedelser til 
maling og diverse hagearbeid.

5. juli: Lite “kurs” i bruk av spiselige vekster i naturen, 
hvor vi går ut i nærområdene på Tronsvangen og ser 
hva vi finner på dagtid. Feiring av Guru Purnima om 
kvelden.

6. juli: Dugnad på Shantibu med maling av hus.

Triptima er dessverre “Corona-fast” i India og ventes 
ikke hjem før senere i juli. Hennes fødselsdag blir feiret 
sammen med Guru Purnima på søndag 5. juli med kon-
takt med henne på WhatsApp i India.

Våre tamilske venner kommer og reiser litt til forskjel-
lige tider, alt etter hvordan det passer med ferie og pro-
gram hos de forskjellige familiene. Men alle skal være 
her samtidig søndag 5. juli og mandag 6. juli. Da blir alle 
sengeplasser belagt.

Indiske tamiler
Thamba leder to forskjellige yoga-klasser. Den ene har 
vanligvis samlinger på Ellingrud utenfor Oslo. Denne er 
den opprinnelige som har vært i mange år og som for 
det meste består av tamiler fra Sri Lanka. I den senere 
tiden er han blitt spurt om også å lede en yoga-klasse i 
Sandvika i Asker, som består av tamiler fra India. Denne 
yoga-klassen kommer til Setra 17, 18 og 19. juli, 27 per-
soner  i alt, inkludert barn, og blir et nytt bekjentskap. 

75 år siden Sri Anandas Mahasamadhi
I år er det 75 år siden Swami Sri Ananda Acharya gikk 
inn i nirvikalpa samadhi i sitt bosted Gaurisankarseter 
på Tronsvangen på fredsdagen 8. mai 1945. Den 13. juni 
forlot han sin kropp, og grytidlig 1. juli ble han gravlagt 
på Tron.
Det blir en enkel markering av dette i forbindelse med 
feiringen av Guru Purnima på Setra den 5. juli.

Snart utgivelse av ny bok
I mai i år ble Bjørn ferdig med sin nye bok: “Søken etter 
Sannhet. Mine opplevelser med Swami Paramananda. 
En vestlig yogis selvbiografi.”

Manuskriptet har 252 tekstsider på norsk og 260 tekst-
sider på engelsk. I tillegg vil det komme et rikt billedma-
teriale. Det er nå under vurdering hvordan og i hvilken 
form denne boka best skal publiseres, og vi ønsker å ha 
en klar strategi før vi foretar utgivelsen.

Boka har et forord og et etterord, en innledning og en 
utledning, og er mellom disse inndelt i seks seksjoner 
med ni kapitler i hver seksjon - tilsammen 54 kapitler. 
De omhandler i kronologisk orden alle Bjørns direkte 
opplevelser med sin gode venn og veileder Paramananda 
gjennom 16 år fra 1983 til 1999, da Paramananda forlot 
sin kropp bare 45 år gammel.

“Innledningen” introduserer, i seks små kapitler, noen 
utvalgte hendelser i Bjørns liv som var med på å lede 
ham til Paramananda., mens “utledningen” er et slags ut-
ledet resultet eller en oppsummering av Bjørns person-
lige sannhetssøken i syv kapitler, basert på hans prak-
tiske erfaringer og den innsikten de har brakt ham. Helt 
sist i boka er det en rikholdig ordliste, samt et “tillegg” 
om “Tronfjell Fredsuniversitet”.

Tronfjell og Alvdalsbygda sett fra Valleråmoen. Foto: BP.

Menneske og natur

Swami Paramananda og Bjørn 
sammen i båt på Vannsjø ved 
Moss, den 12. juli 1989, dagen et-
ter ankomsten til Norge fra India, 
som var Paramanandas første  av 
i alt fire besøk til vårt land.
Foto: Torleif Sund.

Konflikt
Det eksisterer en dyp konflikt mellom menneske og na-
tur, spesielt i den vestlige verden. Her har naturen aldri 
vært bra nok, og vi lever med den tragiske misforståels-
en om at vi selv kan gjøre alt så mye bedre enn naturen. 
Derfor betyr alt som er naturlig (les: harmonisk) ingen 
ting, og vi har arrogant satt oss selv som art utenfor na-
turens orden.

Mennesket - en maskin
Dette har oppstått som en følge av den materielle viten-
skapens verdenssyn - som er det eneste autoritative i 
dag - om at alt liv har oppstått fra “død” materie, og at 
mennesket derfor ikke er annet enn en avansert maskin 
av atomiske, kjemiske og biologiske bestanddeler. Dette 
gjenspeiles bl.a. i den moderne legevitenskapen, hvor 
mennesket definitivt behandles som en maskin.

Covid-19
Corona-pandemien synes å ha kommet som et “friskt 
pust” til en sterkt overbelastet verden, og kan ses på som 
en klar naturlig reaksjon på at noe er fundamentalt feil 
med menneskesamfunnet. For mange ting synes det å 
ha vært helt riktig medisin. De syke og døde får ha meg 
unnskyldt, men det er færre dødsfall nå enn før Covid.

Menneskehetens utfordringer
De viktigste utfordringene menneskeheten står overfor 
i dag er:
1. Klimakrise/forurensning
2. Nedbygging av natur/overbefolkning
3. Tap av biologisk mangfold/økonomisk grådighet

Naturrettigheter
Naturen har ingen egenverdi i menneskesamfunnet, 
og det er et stort problem. I Norge er nesten samtlige 
ansatte innen offentlig naturforvaltning jegere, og Norge 
er antagelig det eneste landet i hele verden hvor man kan 
jakte i nasjonalparkene. Naturen er derfor alltid taperen 
og har ingen som kan være talerør på naturens egne veg-
ne. Naturen bør derfor få sitt eget “naturombud” og sine 
egne “naturrettigheter” på lik linje med våre mennesker-
ettigheter.

Naturen - vår felles mor
Akkurat som karrieresamfunnet og det evige kravet om 
uendelig økonomisk vekst, helt har nedprioritert morens 
avgjørende betydning for barnets sunne utvikling, og 
dermed hele samfunnets harmoni, har man helt glemt at 
det faktisk er naturen som er vårt felles eksistensgrunn-
lag og at ingen kan overleve uten den.
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Denne lille dagsommerfuglen er en fiolett gullvinge 
med det vitenskapelige navnet Lycaena helle. Den ble 
sett og fotografert i svært lite antall ved Storbekkhallen i 
Tronsvanglia, Alvdal, fra medio juni til primo juli i årene 
2008, 2009 og 2010.

Den har et vingespenn på bare 22 til 26 mm, og vertsplant-
en er harerug. Blomsterrike enger med små vassdrag, 
eller fuktige glenner i skogsmark, er gjerne foretrukne 
livsmiljøer. Det store bildet over viser en hunn, og det 
lille innfelte bildet viser en hann. Bildet til venstre viser 
undersiden, og her sitter dyret på fotografens finger.

Det helt spesielle med denne arten er at den er sterkt 
truet i hele Europa fordi vi mennesker ødelegger dens 
biotoper. Her i Norge er den ytterst sparsomt utbredt 
og svært lokal på bare få steder i Hedmark og Oppland. 
Kanskje er den nå allerede borte fra Tronsvanglia...


