
lettet sekkene for proviant og ved. Det trakk over igjen utpå etter-
middagen, og tåken begynte å drive rundt tindene. Da vi dm kvel-
den nærmet oss Grasdalssetra, la den seg ned i dalen, tykk som
en grøt. Dette muliggjorde at vi kunne komme tjjennom faresonen
uten å forstyrre oksene, hvilket passet oss utmerket. Noe over-
skudd av krefter til eventuell ny tyrefektning var vi da ikke i besit-
telse av.

Nerdal ble nådd i god behold kl. 11 om kvelden. Det var en
fryd å slenge av seg ski og sekker og stable alt utstyret på Olavs
bil. Denne brakte oss opp til Innerdal etter vanlig artistisk kjøring
av Olav på kongeriket Norges sikkert mest dramatiske bilvei.

Den enestående gjestfrihet på Innerdal fornektet seg ikke denne
gangen heller. Tenk ~ Betzy var oppe og serverte en større fest-
middag kl. l om natten i anledning Vinnufjells førstebestigning
på ski.

Det er en lykke at mat og drikke ikke smaker så godt til daglig.
Dermed var denne lenge planlagte tur gått over i de alpine krø-
niker, og en suksess var den til gagns.

Sikkerlig vil ingen av ekspedisjonens medlemmer glemme disse
særdeles hyggelige og interessante dager.

Slitsomt var det — -—, men du verden for en lønn vi fikk for
slitet.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

V Å T ST. H A N S
Av Elisabeth Næumann

Jeg vandrer langs en grågrønn elv —
den går i stryk og kast,
den speiler intet himmelhvelv,
har bare sinnssvak hast.
Den spruter over stokk og sten,
den hvirvler langsmed stranden,
og ingen bredd er hvit og ren
med solvarm glød i sanden.
— Og ovenfra så øser det,
det plasker jevn og tett.
Så lenge riktig pøser det,
forlengst er jorden mett.
Men elven bare svulmer opp,
den drikker i seg alt,
den milelange elvekrop,
vi håpet ville falt. — —

Var det ifjor du slengte deg i gresset her med boken,
og skulle jeg når laksen bet la'n røke eller koke'n?
Var det ifjor at gjøken gol så morsomt her i lia?
Var det ifjor at det var sol sån just på denne tia?
— Jeg vet jo vel at laksen spratt
og det var kaffebål på stranden
den lyse, varme St. Hans-natt
(og nistekurv til fiskemannen)
og deilig, varm var sanden.
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