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TURISTLANDSMØTET PÅ GJEVILVASS-
HYTTA 26. OG 27. JUNI 1954

Av Magne Haave

P å Turistlandsmøtet i Bergen 1952 ble det vedtatt å legge
neste landsmøte til Gjevilvasshytta med vår forening som

arrangør. Allerede utpå høsten 1953 begynte forberedelsene for
møtet. Styret fikk etterhvert vite hvilke foreninger som kom til å
delta og planla ordningen på hytta under forutsetning av fullt
belegg. Innkvarteringen ble utarbeidet i detalj, møtetider og mål-
tider og ordningen med turer og hyggekvelder ble diskutert og
såvidt mulig vedtatt. Turistlandsmøtets styre godtok etterhvert de
forskjellige forslag.

I pinsen reiste hele styret pluss sekretær og forretningsfører _
alle med damer — opp til Gjevilvasshytta for sammen med vert-
inna, frk. Anna Grendal, å gjennomgå planen for møtet og drøfte
detaljene. Samtidig ble det ryddet kraftig rundt hytta og uthuset
malt. Kort sagt, alt ble gjort for å gjøre møtestedet så tiltalende
som mulig.

Den 23.. juni reiste styrets medlem, Bjarne Eriksen, og sekre-
tæren opp med resten av alt det som skulle brukes under møtet,
deriblant fullt kontorutstyr. Samme dag ankom generalsekretær
Andr. Backer fra Oslo for å gjennomgå arrangementet, og det var
morsomt å konstatere at alt ble godkjent. Nå var det bare været
som måtte fikses, men da vi ventet representanter fra Bergen, lot
vi dette spørsmål utstå. Det viste seg at denne ordning var prima
— vi fikk et par dager med herlig solskinn og en kraftig, våt på-
minnelse søndag middag.
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Så begynte gjestene å komme. Formannen i styret for lands-
møtet, adv, Edvard Løchen med frue, P.N.T/s formann, Martin
Mehren med frue og vår svenske gjest jågmåstajre Nils Froling
med frue var blant de første som kom. Der møtte representanter
fra 20 foreninger fra Narvik i nord til Kristiansand S. i syd. lalt
møtte 37 representanter. I tillegg til disse kom endel pårørende
av repr. og fra lørdag middag resten av styremedlemmene i vår
forening. Vi bør også nevne et par hollenderpiker som hadde
«gjort» Trollheimen og ankom som gjester midt oppi all denne
stasen. De ble innvitert som «utenlandske gjester» og lot til å
stortrives i denne nokså maskuline forsamling. Vertinna, Anna
Grendal, hadde vært oppe på hytta noen dager for å se etter at
alt var blåst og fint og hun hadde sikret seg nok og god hjelp.
Det er ikke så lite som kreves når 50—60 mennesker skal ha møte
i 3—4 døgn. Betjeningen bestod prøven med glans og fikk da
også en pen takketale av Martin Mehren ved middagsbordet søn-
dag kveld.

Selve programmet for møtet skal ikke kommenteres her. Det
får være nok å slå fast at den positive vilje til samarbeide for-
eningene imellom viste seg å være levende og sterk. Neste lands-
møte ble besl, lagt til Kristiansand S. om 2 år.

Under middagen lørdag kveld ble Arne Falkaåger overrakt
H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull av D. N. T.'s formann,
Martin Mehren. Under middagen søndag ble Edv. Løchen og
Andr. Backer overrakt T.TVs hederstegn, reinrosa i gull, av Rei-
dar Jørgensen. Talene i anledning disse overrekkelser finnes inn-
tatt på annet sted i denne årbok.

Mandag morgen begynte møtedeltakerne å dra hjem. Været
var slått om til gråvær med utsikt til regn og skodde på toppene.
Utpå dagen startet endel av møtedeltakerne på en 3 dagers rund-
tur i Trollheimen. Humøret var på topp og turen til Jøldalshytta
gikk kvikt med kaffekoking ved Minilla tross vinterlige fornem-
melser. Frk. Magna Kielland på Jøldalshytta hadde gjettet del-
takernes innerste ønsker og serverte en ekte hyttemiddag med
rømmegrøt og spekemat og godt hjemmebrygget øl. Etter en kos-
lig kveld ved peisen var det godt å få legge seg den kvelden.

Edv. Løchen mottar T.T.s gullmerke Lund Hvoslef

Tirsdag morgen ble vi vekket med sol og drivende skyer. Etter
å ha fått frokosten innabords, tok vi farvel med det greie vert-
skapet og satte kursen mot Trollheimshytta. Så vidt tidlig på
sommeren var ingen kommet opp på setrene enda. Heller ikke var
kloppen lagt ut over Svartåa. Det ble da sekretærens jobb å ordne
dette. For å lage et motiv eller to for Stavangeren og andre gikk
da sekretæren grundig i vannet — fy, det var både vått og kalt.
P. gr. a. skodda som enda lå på toppene, ble Geithytta sløyfet og
vi gikk Svartådalen.

På Trollheimshytta hadde frk. Karen Bolme med drabanter gjort
alt så innbydende som vel mulig. Først en herlig omgang med vask
og barbering og så god, varm middag i den nye spisesalen med
påfølgende kaffe etc. i den hyggelige peisestua. Vi som fikk
oppleve denne sommerkvelden her i Trollheimshytta vil bevare
minnet om godt kameratskap, vilje til samarbeide og vakre inntrykk
fra en storslått natur.
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Reidar Jørgensen taler ved T.T.s middag.
Turistlandsmøtet 1954.

Kjell Lund Hvoslef

For å orientere en som neste dag skulle forlate oss og gå alene
til Todalen, tok vi alle en kveldstur til heisstolen over Folla. Vi
hadde faktisk ikke råd til legge oss denne kvelden.

En del karer av følget besluttet å ligge over på hytta. Vi var
derfor ikke så mange da vi onsdag morgen skulle ta fatt på Mel-
lomfjell. Først fikk vertinna og betjeningen sine velfortjente hurra
med takk for utmerket stell, så heiet vi avgårde dem som skulle til
andre kanter eller ligge over og så: avsted.

Den er tung stigningen opp på Mellomfjell — 800 m i ett rykk.
Men en får lønn for strevet når en endelig er oppe:

Praktisk talt hele Trollheimen rundt omkring en, — en vakker
fjellheim som søker sin make. Her på Mellomfjell hadde vi ordnet
med en titt på solformørkelsen. Ikke før var kaffen kokt, så rev
det i skylaget, og en liten skalk av sola la et matt halvmørke over
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fjell og dal. Innpå fjellet delte selskapet seg igjen. Noen dro til
Kasa og resten til Gjevilvasshytta. Turen var ugjendrivelig slutt.

Været hadde bedret seg betydelig og gjorde turen til litt av en
opplevelse. En tur i den arrangerende forenings fjellområde viste
seg å slå meget godt an, og vi som fikk gleden ved å delta i turen
vil bevare minnet om den som noe av det kjæreste vi eier.

Er det mere som skal vaskes
idag?

Alf Lund
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