
Derfor går vi i fjellet
Redaktøren småprater med folk på hytta

Hva er det som trekker folk til fjells år etter år, som får dem til å
pakke sekk og smøre «bekkerter» og legge i vei innover vidda? I
sommer møtte jeg mange slike travere, og jeg slo av en prat med
dem, så å si i «løypa». Da fikk jeg mange svar på dette spørsmålet.

To av de spreke traverne var Signe og Olav S t r a n d fra Oslo.
I tretti år har de vært medlem av Den Norske Turistforening, og i
like mange år har de vært til fjells. De er lokalkjent i Rondane og
Jotunheimen og på Hardangervidda, i strøket nord for Bergens-
banen.

Nå er vi såpass gamle at vi tar det litt med ro, sier de. —
Dagsturer over ti timer tar vi ikke mer! Men til fjells må vi. Mange
reiser til utlandet, og det er vel og bra. Vi har reist litt vi også,
men tilbake til fjellet drar vi alltid. Det er forresten bra at folk drar
utenlands, så får de se hvor godt vi har det her hjemme — i fjellet.
Vi vil ikke bli slave av bil. Det følger et slikt rastløst jag med
mange bilister. Fjellet er medisin det, både for sinn og helse. Men
det må ikke være for tett mellom vardingene. En skal ha litt å
spekulere på også.

— Hva synes dere om Trollheimen?
— Det er første gang vi er her, merkelig nok. Det er jo vidun-

derlig her! Det er mer vegetasjon her enn i andre fjell, og det er
så vakkert. Gjevilvassdalen med alt som vokser her, vannet og
snøfjellene i bakgrunnen er noe av det skjønneste vi har sett.

Signe Strand

11-åringen Gunnar Q v e-
n i l d fra Ranheim var
for første gang på lang-
tur i fjellet. Sammen med
foreldrene hadde han tra-
vet fra Grindal til Jøl-
dalshytta, videre til Troll-
heimshytta og Gjevilvass-
hytta. En dryg marsjrute
for en 11-åring.

Gunnar hadde alltid
før ligget i ro på hytter i
sommerferien. Nå vil han
gå fjellturer hver som-
mer! Det var slett ikke
slitsomt, sier han, enda
han hadde en bra tung
ryggsekk også. Han har
sett både hare, rype og
reinsdyr på turen, og nå
vil han «reklamere» for

i fjellet blant alle kompise-
i i ne på Ranheim. — Fjellet
l er alle tiders! sier Gunnar.
|| — Husmorvikarer har

lUpgså godt av fjelltur, sier

Olav Strand Gunnar Qvenild

Ragna Johnsen Georg Holm

Ingebjørg Løvaas Brit Estensen
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Ragna J o h n s e n fra Trondheim. — Yrket er nokså krevende, og
en trenger ferien til virkelig god avkobling. Da kan jeg ikke få noe
bedre enn fjellet. Jeg har gått i mange år både i Sylene, Jotunheimen
og Trollheimen, og selv om det har vært gariske lange dagsmarsjer
har turene likevel vært som en hvile. Turistforeningenes hytter er
utmerket, ja, bedre enn noe hotell. Det er trivelige folk som en
treffer der. Folk blir så greie og skvære i fjellet. Men ett ønske har
jeg: La det ikke bli for mange biler innover fjellheimen.

Georg H o l m fra Orkanger er en av dem som går i fjellet for
kondisjonens skyld, men ikke bare av den grunn heller. Han er
hullkortoperatør i Oslo, og det blir lite muskeltrening av å bla i
kort hele dagen, sier han. Nei, til fjells må han hver sommer for
å friske opp kroppen, og så er en så herlig fri i fjellet. Vel, en kan
ha det godt på badestranda også, eller på en biltur. Men det går ofte
«på klokka» når en ferierer på det viset, sier han. I fjellet har en
hele dagen til rådighet. Ingen ferger skal nåes. Ingen avtaler er
bestemt.

— Det er forunderlig å legge merke til, sier Holm, — men jeg
synes folk i fjellet er annerledes enn folk en møter i byen! De er
så koselige og trivelige. Slik er betjeningen på hyttene også. Det er
som en skal være i familie med dem alle sammen. Ja, jeg anbefaler
fjellet til alle. Og en rimelig form for ferie er det også. Jeg liker
å trave innover heiene og se på de store linjene i naturen. En må til
fjells for å finne noe slikt. Men si meg, hvorfor får en ikke kjøpt
buljong på hyttene? Buljong er det beste en kan ha på termosflasken!

Vi traff Ingeborg L ø v a a s fra Heimdal. Hun har allerede et
kjent navn fra orienteringsløypa, så hun har alltid kart og kompass
med seg når hun flyr til fjells. Ingebjørg har travet omkring både i
Selbufjellene og Haltdalsfjellene og har vært fast gjest på Reins-
fjellet, både vinter og sommer. Nå er hun håndarbeidslærerinne i
Brønnøysund, og der oppe prøver hun også å stikke til fjells så
ofte hun har tid.

— Jeg synes alle unge skulle dra til fjells om sommeren, sier
hun. — Det er enda bedre enn å ligge på badestranda. Og så er en
ikke så avhengig av været. Men ta kart og kompass med. Orien-
tering er alle tiders sport, og i fjellet kan det være livsviktig å
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kunne orientere seg. Skriv at jeg er storbegeistret for T.T.-hyttene!
På Gjevisvallhytta møtte vi også Brit E s t e n s e n fra Velfjord.

Fjelltraktene i sitt eget distrikt er hun godt kjent med, og hun har
travet mye i grensefjell også, innover mot Nordli. 19 år er hun bare,
men hun kan «snakke fjell» som en gammel veteran!

— Allerede på stasjonen fikk jeg høre at Gjevilvasshytta er det
beste stedet i Oppdal, så jeg gleder meg veldig. Og her er det herlig!
Turistforeningene gjør et strålende arbeid. Det er mye ungdom her
også, men det skulle jo vært enda fler. Alle unge burde dra til
fjells i skoleferien, sier Brit. — Da har en rike krefter til å begynne
på et nytt skoleår.
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