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Ved Langen, Meråker G. Størseth

PÅ «FELLESTUR» MED T.T.
Av Berit Grill

T.T.:s fjallvandring med Helge Foss
som ledare for norska och svenska lårare
tedde sig så hår från svensk sida.

år jag steg av tåget på Meråker station, dår den svcnsk-norska
fellesturen startade, kånde jag mig litet orolig for vad jag

givit mig in på, helt ovan vid fjellen sommartid som det var. Så
fick jag syn på en person, som uppebarligen representerade T.T. —
han hade ett fint mårke på jackårmen och jag forstod, att jag borde
kanna mig enbart hogtidlig till mods. Den forstå fellesturen var
uppenbarligen en smått historisk håndelse, når T.T. skickade hit
folk. Manne Reuters och A.P. också var representerade? Illusionen
brast, når T.T.-mannen kom fram, presenterade sig och halsade
mig valkommen. T.T. våster om kolen var ingen nyhetsbyrå. Nåsta
overraskning var synnerligen trevlig. Det visade sig att det trots
alla tidigare rapporter skulle vara några norrmån med på turen.
Inget ont om svenska lårare, men det finns ju så gott om dem
hemma.

Så snart vi hålsat på varandra, stuvades vi in i en buss och
kordes till Stordalsvoll i skymningen, dår kvallsmat våntade oss.
Alla utom trondheimsborna, som kom direkt hemifrån kastade sig
ivrigt over maten — ja, så ivrigt att vi blandade de mest skilda
saker på tallrikarna. Såkert hade man aldrig dår i huset sett folk
åta stekta agg med jordgubbssylt, och svenskan, som var ivrig
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att ta sedan dit hon kom, har nog i stållet satt i gang de under-
ligaste rykten om svenska matvanor.

Som vål var, var gruppen synnerligen vandringssugen, varfor
vi bad om frokost tidigare an ledningen foréslog — eller ville alla
gora ett gott intryck? Når Helge så orienterade oss om dagens
tur, beskrev han endast vågen fram till den plats, dår vi skulle
ha matpaus — varfor forstod vi fore kvallen.

Vandringen borjade helt oskyldigt på en såtervåg, och vi fick
snart stifta bekantskap med en av turens många hårligheter s.k.
teknisk pause. Tyvårr kan ingen norrman forstå hur roligt det år
for en svensk båra att uttala ordet. Då tog man av eller på sig
klåder, skor, pjåxor, plaster eller regnplagg och låt sig bjudas på
russin, karameller, apelsiner och vad mer Ole och andra vånliga
norrman forde med sig for att stårka den nordiska kånslan och de
svenska vandrarna. Alle fann snart ett ådelt motiv att ta emot alla
gåvor — man låttade ju givarens packning.

Dagens andra paus blev hos Peter Rotvoll, som tillsammåns
med sin hustru låmnade hobårgningen for att bjuda oss på kall
mjolk. Att vi fick tillfålle, att tråffa månniskor utanfor hyttorna
uppskattade vi mycket, och att få tråffa Peter Rotvoll i synnerhet.
På gårdens hårligt grona tun hade vi garna suttit lange, men vi
måste vidare och under allmånt småprat kom vi fram till vandrin-
gens forstå back. Dår fick vi prova balanssinnet och pjåxornas
tåthet och på andra stranden møtte oss myggen. Alla ble glada.
Packningen borjade kånnas nu, och det hade ju varit harmligt att
ha burit myggolja med sig i onodan. Troligen var det sådana skål,
som fick några att bada långre fram under veckan.

Når vi kom upp på fjållheden borjade några dra ifrån med vål-
diga kliv, men inte vårre an att passade rått plats for matrasten.
Den anvåndes inte båra till att åta och vila, utan också till fot~
vådring och «gnagsårssyn» och ivriga diskussioner om fordelarna
med pjåxor respektive gummistovlar. Vi «pjåxfolk» hade kant oss
avundsjuka under dagens vandring, men vi dromde om torra mar-
ker och klippterrång. Så orienterade Helge oss bland topparna och
dårefter avtågade fortruppen med order att stanna vid den forstå
stora backen, dår vi skulle tala om Armfelts marsch. Hårligt nog
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få se hus med torvtak, som varken
stod på Skansen eller var hembygds-
gårdar. Att dessutom få se en få~
bodstuga med rok!hål i taket i bruk
blev ytterligare ett uppskattat minne
från plasen, dår vi for ovrigt båra
åtit och sovit. Fården gick nu vidare
med båt over Essandsjon, dår det
blåste så friskt, att vi trots regn-
klåder blev rått blota. En av
flickorna hade råkat så illa ut, att
hon maste byta byxor, når vi kom
fram till Brandfjell på Essandheim,
dår vi fick en trevlig pratstund —

naturligvis medan vi drack kaffe. Tore från de vårmlåndska
grånsskogarna drack som vanligt minst fem koppar. Hans
kaffetorst var sådan, att det år såkert att inte avsloja någon-
ting om metoder att få en eller ett par koppar extra — hyt-
terna på bada sidor om grånsen skickar kanske kravbrev till T.T.
då. Dagens marsch var — jåmfort med gårdagens — mycket kort.
Dårfor passade jag på att leka spånstig och f olja med fortruppen.
Når vi gått ett par hundratal meter efter en rejål paus vid en
vacker sjo, fick vi syn på Nedalens vimpel borta i bjorkskogen.
Våra oforbrukade krafter ågnade vi åt bastubad och når det blev
tid for middag åt vi fore de andra gåstarna, for att sedan, når de
åntligen fick mat, kasta oss over de basta platserna i «peisestuen»
for kvallen. Finns det något vårre an grupper på tåg, båtar, hotell
o.s.v.? Så satte vi i gang att s junga— T.T.:s håften blev nåstan
utslitna. Långre fram på kvallen visade det sig att vi hade en
gitarrspelare bland oss, Øivind, och sedan kunde ingenting stoppa
oss. Till all lycka deltog de andra gåstarna i sangen, så de kanske
inte tyckte att vi storde alltfor mycket. Sårskilt stor lycka gjorde
de sånger, som Øivind sjong for oss, och som vi sedan arbetade
ivrigt for att låra oss.

Morgonen dårpå deputerade Ole som skomakare, medan vi stod
utanfor hytten fyllda av energi efter vilodagen. Vi gymnatiserade,

hoppade tresteg och sjong, framfor allt sangen om bymannen och
fjellkaren. Våra klåder var nu i det skick att vi uppskattade den
sårskilt. Så vandrade vi mot grånsen och når vi krupit genom
renstaketet, gjorde vi teknisk pause. De som kom forst lekte tullare.
men alla vågrade att betala tull for smorgåsar, och ingen hade
något margarin med sig — inte ens de lagliga fem kilona. Vad
var det hår for norgeresenårer? Men egentligen kånde sig sven-
skarna litet rådda just då. Skulle de svenska hytterna vara lika
trevliga som de norska och skulle månniskorna vara lika vånliga?
Annars kånde vi oss som en enhet under turen, fast vi naturligtvis
passade på att låra oss norska — ett så trevligt språk det år! —
respektive svenska och i någon mån skånska och vårmlåndska.
Solen var vanlig nog att lysa på fjållen, Sylsjon och oss, och
vandringen från grånsen upp genom Ekorrpasset •— åtminstone
till den skarpa stigningen, dår de flesta av oss flåsade som ånglok
— blev en av veckans hårligaste. Vi måste ideligen stanna och se
på utsikten eller beundra alla de vackra blommorna och vi måste
kasta snoboll, når vi tråffade på sno. Någon provade badvattnet i
en tjårn. Efter som det var en flicka måste ett par pojkar bada på
dagens langa rast for att forsvara det manliga slaktets åra. Snart
tog så det vackra vådret slut och vandringen, som borjat under
sång slutade i regn och med två stycken betånkligt linkande vid
Sylstationen.

Det vackra vader, som vi onskat oss nåsta dag, då vi skulle upp
på Syltoppen, kunde vi inte upptåcka på morgonen, men vi vand-
rade ivåg helt optimistiskt ånda. Snart hamnade vi i dimma bland
blockmorånen, dår vi krop på alla fyra emllanåt, och vi vålsignade
dimman, som hindrade oss att se nedåt och upptåcka hur brant det
var. Dessutom var det lugnt, så vi kunde rasta på toppen. Henry,
som hade sjungit nationalsångerna, når vi passerade grånsen dagen
innan, hålsade nu några skåningar, som kom efter oss med skåne-
sången. Molnen var vånliga nog att flytta på sig helt kort, så att
vi hann få en glimt om omgivningen, men når vi borjade klåttra
nedåt, satte det i gang att snoa. Just vad en sorlånning drommer
om skall ske till fjålls om sommaren. Det låter så bra att beråtta
om sådant for de hemmavarande. Så kom vandringens roligaste

39



i iiiiiicier _ kanåkningen utfor shon. Alla tånkbara stilar i kan-
åkhing kunde studeras. De flesta sått på sin regnplagg och akte,
några stod, andra låg på mage och många kunde inte reglera farten
utan kom nedhasande på rygg eller mage med *egnrocken slåpande
efter sig. Men det hade gått alltfor fort. Vi beståmde oss for att ta
en omvag hem och kika in i Tempeldalen, och så fick vi en kantur
till. For en pojke — ej deltagare i fellesturen — blev den omvågen
rått fatal. Hans byxor talde inte påfrestningen, utan han fick fort-
såtta vandringen med två prydliga hål dar bak. Sista delen av
vågen blev det kapplopning mellan Luppio, Tårneådalen och Voll-
sjo, Skåne, som vann med fem meter efter en oerhort skarp strid.

De hemvarande hade fordrivit dagen på basta sått, så att de
skadade kunde linka med nåsta morgon, men den flicka som vand-
rade de två milen til Storulvån och dagen dårpå ned till Handol
med en uoerhort svullen fotled gjorde veckans finaste prestation.
For oss andra tycktes vågen nu semesterlikt lått. Vi såg turens
sista renar, inlåt oss i sångarstrid med en grupp blivande agroner
under en rast. Ingen kan forresten tro, vilken hjålp och glådje vi
haft av T.T.:s och Øivinds sanger, når vi besteg Sylarna. Texten
kunde alltid åndras efter behovet. Vi kom nu fram till Storulvån
så fort, att en mindre styrka gick upp på Getryggen. På vågen upp
fanns det inte båra underbara blommor utan också mogna hjortron
— dittills hade vi åtit kart. Utsikten från toppen — det hade blivit
solsken på eftermiddagen — var helt fantastiskt. Vi sått lange
dåruppe och kunde inte se oss måtta på fjållen och på sjoarna
och båckarna, som blånkte klarblåa i solen. Men vi kunne också
se, hur vi blivit ledda en lang omvåg runt fjållen, når vi kunde
travat rått fram på en dag. Hår hade vi nu gått runt från forstå
stund och tyckt att vi hade haft en idealisk ledare och så skulle
sådant avslojas i sista stund! Når vi resonerade om saken enades vi
om att vi ju haft så trevligt under «kringvandringen» att vi skulle
tiga och inte rapportera till T.T.

Vid middagen talade vi så entusiastiskt om Getryggen, att några
av de beståmde sig for att gå upp vid femtiden nåsta morgon och
vandra upp sjålva — på dagen skulle vi vandra ned till Handol och
tågen — men endast en av flickorna gjorde det verkligen. Den

sista kvallen tilbringade vi med lekar och sanger. En nydiktad på
den omtyckta fjellkarsmelodin gjorde stor lycka. Också hår fanns
det vånliga månniskor, som protesterade, når vi stångde dorren
for att inte stora. Alla sokte skåmta bort det vemod som smog sig
over oss innfor avskedet. Innerst inne kånde vi den storsta tack-
samhet mot T.T., som inte båra fick vackra idéer utan också kunde
genomfora dem så fint, att deltagarna inte i ord kan for andra
tolka, vilken lycka turen skånkt dem.

Fore skilsmåssan nåsta morgon tillåt vi oss att vara allvarliga
en stund och sjong våra nationalsångar, innan vi skildes. Så sokte
vi trosta oss med att deltagande i 1956:s års fellestur såkert måste
innebåra fortursrått till 1958:s.

Det hoppas åtminstone T.T.:s synnerligen tacksamma Berit Grill.

Gå Geithetta — havfruer der! S. Sir


