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Ny rute

Sivilisasjonens «velsignelser» har ennå ikke ødelagt oss i den grad
at vi uten videre godtar skjemmende spor etter menneskehånd i
naturen. For de fleste mennesker er fremdeles damanlegg, veier,
hyttebyer, staker og rødmaling i fjellet en vederstyggelighet.

At TTs løypesjef, en av fjellets vandaler, hører med til denne
kategorien høres nesten ut som et paradoks — men slik er det.
Løypesjefen reiser alltid bust når han anmodes om å legge nye
ruter. Etter min mening er rutenettet tett nok. Vil noen vandre nye
veier anbefaler jeg kart og kompass i stedet for staker og varder.

Når jeg som regel bøyer meg for min «embetsplikt», er det
fordi jeg håper at jeg på denne måten kan yte min lille skjerv til
arbeidet med å lære medmennesker naturgleden å kjenne. For det
kan sannelig trengs i vår rastløse og oppjagete tilværelse.

Tanken på at jeg kanskje har vært med på å åpne et menneskes
sinn for de inntrykk skogen og fjellet alene kan gi, gjør det lettere
for meg å utføre oppdrag som ikke harmonerer med min innerste
overbevisning.

Ser jeg det på denne måten føler jeg meg ikke i den grad som
fredsforstyrrer og vandal om jeg stabler steiner hist eller søler
maling her.

Årets nye løype går fra Nerskogen til Jøldalshytta og forkorter
innmarsjen dit med et par timer, — dessuten innebærer det en
variant av den tradisjonelle ruten til Jøldalen.

Skissen viser ruten i grove trekk, i fjellturistenes Baedecker «Til
Fots» ville den nøkterne turbeskrivelse se slik ut:
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løldals- D

Den -nye ruten Ul
Jøldalsliylta *••••

Men

«En tar av fra hovedveien gjennom Nerskogen ved anviseren
«Til Jøldalshytta» og beveger seg langs setervei frem til Harstad-
seter og Rishaugseter. Ruten går i vekslende skogs- og fjeUterreng
og er lett å gå. Til Rishaugseter må en regne med ca. l /2 time trå
hovedveien. , ,

Det er fremdeles seterdrift her, og en tørst og sliten vandrer kan
sikkert regne med å få kjøpt melk - kanskje rømme til og med

Fra Rishaugseter går veien over multenke strekninger frem til
skaret mellom Andusfjellet og Skrikhø. En har hele tiden det mek-
tige Trollhettamassivet i bakgrunnen som et naturlig siktepunkt tor
retningen til Jøldalshytta. . .

I skaret ligger det et romantisk lite tjern som riktig innbyr til
kafferast. Etter denne bærer det nedover i pent og lett fjellterreng
mot Jøldalshytta. Hele turen vil ta ca. 3 timer med moderat marsj-

uten er vardet sommeren 1960 og vil bli «rødmalt» før seson-
gen 1961. Og så overlater vi til fjelltraverne a trakke stien til.
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