BJØRNENE PÅ GEITRYGGEN
TAu – Kilde Telemarksavisa.
Forhistorien
De kom som bjørnunger fra Finnland til godseier Treshow i Larvik i 1951, og
de ble noen år senere mor og far til bjørnene på Geiteryggen.
Godseieren hadde som plan å få gjenopprettet en stamme med bjørn nord for
Siljan i Myklevann-Skrimtraktene. Bjørneparet Pekka og Lisa hadde imidlertid
sin egen vilje. De ønsket ikke å være «alene» i skogen men søkte til folk.
Forsøket ble ikke vellykket og bjørnene fra Finland endte etter mye om og
men til skue i bjørnegård på Nystuen Høyfjellshotell på Filefjell.
I 1958 fikk Pekka og Lisa tvillinger. To små bamsegutter som fikk navnet
Bamse og Tasselass. Pekka og Lisa hadde, som bjørner flest, et bjørnelynne.
De roet seg ikke tilstrekkelig. I 1962 tok Pekka seg ut av den
«rømningssikre» inngjerdinga. Han ble da skutt av Max Manus. Lisa måtte
også avlives etter rømning da hun hadde skremt og skadet en turist med å gi
vedkommende et «vennlig bjørneklapp» på skuldra.
Herulf Gram Dokka skrev bl.a. følgende om bjørnene i TA 25.09.2008 (første
gang 04.03.2006):
På Geiteryggen
«Bamse og Tasselass tok Skien med storm. De ble straks kjendiser - både på
vondt og godt - og var en magnet for besøkende til Geiteryggen. Og mange
av historiene om bjørnene lever fortsatt på folkemunne i Skien.
Det ble bygd en mer eller mindre provisorisk bjørnegård på 50 kvadratmeter
der Bamse og Tasselass lot seg mate og oppvarte som de sjarmører de
selvsagt var i ung alder.
Snorre Kjetilson - mannen som i en årrekke drev flyplassen – eide og sto for
opplæringa av bjørnene. Noen skikkelig dressur var det selvsagt ikke snakk
om - men noen triks ble da overført, bjørnene likte å opptre og sørget stor
underholdning.
I likhet med sine foreldre på Nystuen klarte også Bamse og Tasselass flere
ganger å komme seg ut av bjørnegården. Det går mange historier om det, en
del er sikkert oppspinn.
Men på en gård like ved syntes kona det slett ikke var noen stas da hun en
dag så ut av kjøkkenvinduet og oppdaget tre-åringen som satt på tunet og
lekte med en helt ordentlig og leken bjørn! Kona hadde åndsnærværelse nok
til å storme ut og få en forbauset bjørn vekk fra tunet.

En venn av meg bodde ikke langt unna Geiteryggen. En morgen før han
skulle på skolen, banket det plutselig på ytterdøra. Moren gikk ut, åpnet døra
og stirret midt inn i en frådende bjørnekjeft!
Driftige Snorre var ikke bare flyver, han tok også bjørnene med i flere
underholdnings-show. Og utover på 1960-tallet var de to hannbjørnene i
særklasse Skiens showmenn. Snorre var modig, gikk daglig inn i
bjørnegården der de to sjarmørene etter hvert var blitt ganske røslige dyr.
Bjørne-eventyret på Geiteryggen tok en brå slutt da Snorre en dag ble
angrepet inne i bjørnegården og klarte med nød og neppe å komme seg ut bare lettere skadd.
Det angrepet var også slutten for bjørneshowet i Skien. Bamse og Tasselass
ble straks etter avlivet - ni år gamle! Men fortsatt er det selvsagt mange som
husker bjørnene og alt liv og røre i og rundt bjørnegården ved flyplassen på
Geiteryggen.»

Foto: TAu: Den første «terminalen» - servicebygget til flyplassen med kafeteria. Bildet er tatt fra
plassen der bjørnegården til Bamse og Tasselass lå.

