
Frk. Marie Aas, 90 år. Her utenfor J øldahhytta.
Hun har vandret i Trollheimen i de 8 siste år.

Frk. Marie Aas, fhv. lærerinne i Id ved Halden. Alder 90 år den 30.10 d.å.
Hun ble i sin tid anbefalt av lege å dyrke friluftsliv. Dette resulterte i mange
fjellturer i feriene — over det hele land. Trollheimen har hun besøkt flere
ganger. Redaktøren traff henne på Gjevilvasshytta den 17.—22.8., og det ble
en hyggelig prat. En annen gjest på hytta, Olaf Bjerke, kjørte henne i sin bil
til Oppdal, og det gledet henne meget å ha fått en så omtenksom «far» i 90
årsalderen. Søndag den 17.8. var en strålende sommerdag med badeliv på «Gull-
kysten», hvor også frk. Aas deltok. Godt gjort syntes vi.
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Småplukk
MAGNE HAAVE

Som vertskap på hyttene har vi lagt merke til mange pussige
hendelser. Vi tror gjerne at ungdommen er raskest til flørt — og
de fleste mener vel også at guttene er de mest aggressive.

Vår erfaring er at alderen ingen rolle spiller. Vi har sett eldre
årganger tenne kraftig — og i mange tilfeller er det blitt gode,
varige forbindelser. Vakrest sa han det overbibliotekaren som sa at
han hadde funnet to vakre blomster i fjellet: Sin kone og isranun-
kelen.

Ikke var de borte de to ungdommene som kom til Storerik-
vollen, Olsokaften, 1948 heller. De røbet at de var nygifte. Om-
gående ble det ordnet med «bryllupsuite», og mens hele belegget
på hytta var på Blåkåkleppen og brente bål om kvelden, — en norsk
hilsen til svenskenes midtsommarsvaka på Blåhamaren, — ble det
dekket bryllupsbord i peisestua. Og da gjestene kom ned til boller
og sjokolade, måtte «brudgommen» takke for bruden — og det
gjorde han i velvalgte ord og på en meget morsom måte, ikke uten
alvor.

Etter evne har TT forsøkt å markere begivenheter på hyttene.
Kong Håkon 7 fikk telegram på sin 50 års jubileumsdag. Det var
forfattet av Helge Holst og lød:
«Hør begeistringshylene frå oss under Sylene. Gjester og betjening
på Nedalshytta.» Statstelegram med majestetens takk kom omgå-
ende.

Blant våre medlemmer er det flere ektepar som har feiret runde
dager på hyttene. — Noen med opptog, sang og musikk, ja kanskje
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