
Finn Ouren.

med kaffe på senga. Andre — vinters dag — måtte nøie seg med en
gammel sopelime dekorert med fargete papirbiter (blomster).

Nå er jo ikke TT noe ekteskapsbyrå, men vi synes ikke vi kan
unnlate å ta med et lengtende brev frå en ung dame i Moss:

«Til den OSLOGUTT som jeg traff første gang på Gjendebu
i august 67 og andre gangen i august 68. Du kom frå fottur i Troll-
heimen og skulle haike mot Oslo. Jeg kom fra Jotunheimen og
tok bussen til Otta. Vi ble enige om å treffes i Trollheimen neste
år (altså i år) i begynnelsen av august. Dessverre er jeg forhindret
fra å holde avtalen, men det ville være hyggelig og ønskelig om vi
kunne komme i kontakt pr. brev. Skriv i så fall til undertegnede.»

Det overlates til leseren å avgjøre om også damene kan være på-
gående.

All skrift er symbolsk for ett eller annet. Vårt medlem Finn
Ouren har fanget inn en forelskelse, beundring, lengting eller kan-
skje bare en prosaisk beskjed — pilen tyder på det. Elisabeth står
det med småstener.
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Dindalshytta
KNUT NIELSEN

Qline og Sivert Uv, Dindalsbyttas vertskap.

Hvor mange av foreningens medlemmer har vært på Dindals-
hytta? Vi har erfart at forbausende mange ikke engang vet hvor
Dindalen ligger og hvordan vi kommer dit.

Dindalen er en prektig seterdal, som strekker seg sørover frå
Ishol i Drivdalen. Vi kan ta bussen frå Oppdal til vegkrysset ved
Ishol bru. Her finner du også vegviseren til Dindalshytta. Derfrå
bærer det jevnt unna ned til brua. Ta en kikk over brukanten ned
på Driva, på det trange juvet og hvordan den har hulet ut fjellet.
I vegkrysset etter brua tar du til høyre og finner like etter melke-
rampen, et av Hjalmar Olsens originale gamle skilt med DINDALS-
HYTTA i snirklete bokstaver. Et liknende skilt finner du like etter
hvor den rødmerkete stien tar av frå gårdsvegen til Blokhus. Stien
tvinner seg opp gjennom furulia til du treffer på setervegen frå
Blokhus. Nå er du blitt god og varm i tøyet. Jevnt og trutt bærer
det opp gjennom lia en halvtimes tid, men så flater dalen seg ut,
og på god gammel seterveg bærer det i småkupert lende innover
Dindalen en ny halvtime til den rødmalte Dindalshytta plutselig
ligger der under bakkekammen.

Den som ikke har besøkt Oline og Sivert Uv på Dindalshytta,
har gått glipp av noe vesentlig. En alltid geskjeftig Oline vet ikke
hva godt hun skal gjøre for sine gjester. Maten — og hennes
hjemmebakte kaker! Sivert med sitt lune blink i øyet er like rolig
som Oline er geskjeftig, og få kjenner fjellet der oppe som han.
Alle vi treffer, som har besøkt Oline og Sivert disse 4 årene, ber
oss hilse takk for sist og ønsker å se dere mange år ennå på Din-
dalshytta!
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Hva kan .så Dindalshytta by sine gjester av omgivelser? Du
kan gå til Brattskarven og til Snøfjellkollene eller på toppen av
Gråhø og kikke over Sunndaleå til Trollheimen og sørover til Snø-
hetta og Larstinn. Eller du kan ta med deg kaffekjelen til Snøfjell-
tjønnene eller gå på setertur til Veggasetra. Og i bekken er det
rikelig med bekkørret. Sivert er ekspert og kan gi gode råd.

Akter du deg videre inn i fjellet, er det en 8-9 timers tur til
Åmotdalshytta. Men du kan også gå direkte til Reinheim. De gamle
tråkkene over til Driva og Engan øverst i Drivdalen er lite brukt,
men bruk kartet og vegen er grei. En tur som er vel verdt å ta
med, er å fortsette innover Dindalen forbi Veggavatnet og ned til
Jenstad, som er privat kvarter. Jenstad gård er en serverdighet.
Fra Jenstad kan du komme ned til Gjøra i Sunndalen eller fort-
sette inn i fjellet til Kr.sund og Nordmøre Turistforenings nyrestau-
rerte hytte i Gruvedalen, som er kjent for sine botaniske sjelden-
heter.

Velkommen til Dindalen til sommeren!

Med hilsen fra Tilsynet,
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Gravferd for Nedalen
Ved «Klubb Storsylen's» 10 års

jubileumsmøte på Nedalen
påskeaften 1969.

BJARNE T. SALBERG, STJØRDAL

Fjellfolk!

Vi er kommet fra dalene
fra slettene og fra byene
fra trikkene og fra bilene

ikke til fest mer

men avskjed.

Fjellfolk!
Før kom ingeniørene

kontoristene og arbeiderne

fra trikkene og fra hallene

til fjell-liv

og møte.

Fjellfolk!
Kjærlighet skal ikke vare
men betong skal alltid mer
fylle fjellene og elvene

til skjendsel
og avskjed.

T. T. 7
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