
den fjellchampinjong, og dette er treffende for så vidt som den
er en førsteklasses matsopp. Ofte kan en finne påfallende gode
kremler i fjellet, mens de skarpe er sparsomme, sammenlignet med
f. eks. de lavere traktene omkring Trondheim. Når en så endelig
tar med kantarellen, som kan opptræ i svære mengder opp mot
skoggrensen, så forstår en at det kan lønne seg å ha med noen gode
poser eller en eske for å sanke i på veien.

Ove Ar bo Høeg.

Studenter på vinterferie
i Trollheimen
Av Øyvind Wergeland

Stor oppstandelse i Aulaen.
Trondhjems Turistforening har stilt to av sine hytter i Troll-

heimen til rådighet for studentene. Alle som har lyst på en fjelltur
midt i semesteret kan tegne seg!

Det er laget en firemannskomite som ordner alt og der vil bli
5 eller 6 partier, hvert på ca. 35 gutter som blir borte l uke.
Takket være bidrag fra forskjellige bedrifter og firmaer, samt
betraktelig reisemoderasjon er prisen blitt latterlig liten. Noen av
guttene regner ut at det er like billig å dra tilf jells som å oppholde
seg i Trondheim.

Snausenseter. Fot. Arne Falkanger. Bort fra lesesal og pugg — fram til snøhvite vidder. F°'- Thor Bach-
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Studentikos stemning på Trottheimshytta.
Fot. Thor Bach.

Alt tyder på at det
blir et strålende
arrangement, og da
tegningslistene blir
lagt ut, står gutta i
kø for å bli med.

Første parti drar
avgårde med Orkla
den 18. mars. Komi-
teen har ordnet med
middagsmat og alt
felles utstyr så gutta
har bare med seg
brød og personlig
utstyr plus en ekstra
rasjon godt humør.
På Løkken overnat-

ter de i en gymnastikksal. Været er strålende, men vil det
holde seg? De fleste gutta har gjort sine erfaringer om de
ustabile værforhold i Trondheim. Men været holder og i stor
stemning busser vi til Grindal. Så bærer det videre på ski inn-
over til Nergård på Lauvåsen hvor der er megen proviant som skal
til Jøldalshytta. Turen går tregt for enkelte lassdragere, men mid-
dagen etterpå går det i allfall ikke tregt med. Selv om det bare
er sild og poteter går den ned for fulle mugger. Berit har nok hatt
mange sultne fjellvandrere til middag, men maken til storetere
har hun aldri sett. Hun spør forsiktig en av gutta om de ikke har
sett mat før.

Så går dagene med skiftende vær og turer bortover viddene og
opp på toppene. Studentene skifter med å hente proviant, kjøre
fram ved på kjelke, og hjelpe Berit i kjøkkenet. Om kveilen koser
man seg om peisen, spiller kort, leser og synger.

Da første pulje skulle hjem, blåste det full storm av vest og
gutta fyker nedover til Lauvåsen. Værre ble det for det nye parti
som ventet der og måtte gå mot været. Det endte med at partiet
lot seg blåse tilbake til Lauvåsen og fikk nattlosji i stua hos Ner-

gård, for hvor der er hjerterum er der også husrum. Neste dag
kom guttene fram til Jøldalshytta og er begeistret, men to dager
etter flytter de til Trollheimshytta og begeistringen stiger ennu
høyere. En bedre hytte i mere storslåtte omgivelser kan ikke
tenkes. De sprekeste karer kommer seg opp på Snota og har god
lønn for slitet for de har en aldeles storslått utsikt.

Tredje parti bor også på Trollheimshytta og har en drøy marsj
fram på dagen. Mathentingen på Lauvåsen er en slitsom jobb, men
alt går med godt humør.

Fjerde og femte parti holder til på Jøldalshytta og er heldige
med været. Nå får alle toppene merke at der er kommet studenter
i Trollheimen, for gutta trekker sine spor opp på toppen av Geit-
hetta, Svarthetta, Blåhø, Snota og selveste Trollhetta blir beseiret.
Dagene går som en røyk og tirsdag den 21. april forlater det siste
parti Jøldalshytta.

170 studenter har, takket være Trondhjems Turistforening, fått
en strålende vinterferie i Trollheimen. I otte dager har de kommet
bort fra skoleslitet og byens jag, inn til Trollheimens majestetiske
rike,.Fra kaffeenes slunkne fiskegryter til Trollheimens gryter som
bugnet av poteter, fisk og sild! Her har de fått nye krefter til å ta
fatt på eksamenslesningen. Alle sammen vil nok med glede og
takknemlighet se tilbake på vinteren 42 da de var på vinterferie
i Trollheimen.

Øyvind Wergeland

Redaksjonens P. S.
Studentene fortjener å ja på «trøkk» husmor Berits svar på

Turistforeningens spørsmål om hvordan dette eksperiment falt ut:
«Det var usedvanlig greie, reale, hjelpsomme og takknemmelige

turister å stelle for!»
Red.
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