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KARI AUNE
Av Magne Haave

E

n vakker høstdag ifjor traff det seg slik at jeg ble sittende og
drikke kaffe sammen med hele tre damer som hadde vært
vertinner på Nedalshytta •— Kari Aune, Ragnhild Lien og min
egen kone. Den eldste av dem var Kari Aune •— en staut og smilende ungdom på 78 år. Det slo meg straks at hun hadde tatt på
seg vårt hederstegn — reinrosa med gullkrans. Hun satte øyensynlig
pris på den.
Det ble mange kopper kaffe i Ragnhild Liens vakre hjem, Bønsbo,
denne ettermiddagen, og som det gjerne går når mennesker med de
samme interesser og felles minner
frå et vakkert sted møtes, ja da ble
det turistprat omkring Nedalen. Det
hersket full enighet om at Nedalen
er en idyll av de sjeldne. Bortsett frå
myggen, som herinne stikker gjennom 3 toms planker, var vi enige om
at alt levende ellers bare hadde gitt
oss gode minner. Småhistorier om
Per og Pål og hverdagens problemer
ble servert med et smittende humør.
Men tilbake til hederstegnet. Kari
Aune fikk det under 50-års-festen
i 1937, og da hadde hun vært vertinne på Nedalshytta i 13 år. — — Kari Aune

For første gang slo det meg at tallet 13 var uheldig. Ett var at vi
mistet en avholdt og klok vertinne, et annet var at det ikke ble
notert i.noen av våre årbøker at hederstegnet yar tildelt henne.
Det er denne forglemmelse vi nå vil gjøre god igjen. Beskjeden som
Kari er, vil hun ikke at det skal gjøres vesen av dette, men hun har
så mange gode venner blant turistene at de har krav på å få vite
at hennes store innsats for dem har fått noen påskjønnelse.
Like før påske iår var Kari med en tur til Nedalshytta, og hun
syntes det var store forandringer. «Da jeg tok over Nedalshytta,
var det bare 3 små gjesteværelser, nokså mørk spisesal med en
diger peis og et lite kjøkken. Men så ble det jo nybygg med både
telefon og mye annet. Det var ikke som nå å reise dit, for snøbilene
stod ikke og ventet på en. Nei, det var å ta skiene fatt frå Ås til
hytta — en tur på 38 km.»
Men stort sett syntes hun det var veldig hyggelig på Nedalen,
og det samme inntrykk hadde gjestene som var så heldige å komme
til Nedalen i hennes vertinnetid.
Vi hilser Kari Aune — ungdommen på 78 år — og takker for
gode minner.
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«VED TROLLTJØNN»
Av Fredrik Bødtker Lund

Ved Trolltjønn stiger stille røyk
mot høstmørk nattehimmel

fra røde glør
som langsomt dør
i lyset frå en strimmel
av månestrålers trollske dans

i tjønnets bunnløst dype glans.
Langs stranden suser sakte siv
i slike senhøstnetter
og imot syd
seg hever spyd
av gran i silhouetter
som møter gjenglans fra min ild
i et fantastisk skyggespill.

Og skogens dystre, kalde pust
av såre nattelyder
blir ofte slukt

av fugl i flukt
og viser at det syder
av liv på taus, men vaktsom post
Kjekk jente

Erling Haaberget

i senhøstnattens første frost.
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