
nordøstover fra Gjevilvasshytta til De er oppe på den første bakke-
kammen. Her er det lett å komme over Hammerbekken, som lenger
nede går i et djupt gjel. Så holder De langs sørsiden av Hammerhø
og Svahø. Gå ikke over toppene, men rund fjellfoten. Øst for Svahø
vil De oppdage at det går et skar-nordover. Her skal De gå og snart
vil De finne Langtjønna, som sender vatnet nordover til Grøna i
Skardalen. Omtrent midt på Langtjønflas østside vil De finne åpnin-
gen til Trollkirka. Til sommeren skal vi muligens merke opp letteste
vei her forbi og frem tli Skardalen. Etter et besøk i Trollkirka kan
De ta ned til Grøna, følge denne vestover til Grøntjønna — hold litt
opp fra myrene — og ta på skrå opp til stien fra Jøldalshytta til
Gjevilvasshytta. Er De av den riktig spreke sorten, kan De fra
Grøntjønna ta oppover ryggen (s-sv.) til toppen av Tyrikvamfjell,
plukke med Dem norsk malurt, som det fins mye av her og i skarpt
unnarenn ta veien ned til Gjevilvasshytta. Hele turen kan gjøres
på 3—4 timer, eksklusive rast. God tur.
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VILLFUGLENE I NIDELVA
Av Magne Haave

Det er da blitt litt resultat av arbeidet med å skape et rikere
fugleliv i Nidelva, men slett ikke så rikt som overingeniør Møller
og andre hadde tenkt seg.

Går en over Gangbrua — især vinters tid — vil en finne ikke
så få fugler av forskjellig slag her. Men enda er det langt igjen
til det trengs noen politikonstabel til å dirigere trafikken i gatene
når en andemor med smårollinger er på tur ned til fjorden. Enn
om vi kunne komme dit en gang også her i byen?

Skal vi imidlertid nå et slikt resultat, må vi alle ta på oss politi-
plikter. Stopp ungers steinkast mot fuglene. Stopp eggrøving og
annen plyndring. Hold hunder i band og pass på kattene.

Byen vil vinne på at dette tiltaket krones med held, og hvem
vil ikke at byen vår skal bli rikere også på dette område?
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