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En hyldest til Gjevilvaiftiet
TORLEIF NISSEN

Jeg sitter ved hytta en solskinnsdag
og skuer mot Skarfjell der vester.
Langt borte er byens larmende jag,
her er intet som luften forpester.
Gjevilvann ligger der klar og stille
omkranset av høye fjell,
mens fuglen i lien spiller sin trille
og brus i det fjerne frå fosseveld.
Ja, det er herlig å sitte i gresset
ved hyttas rødmalte vegg
og la blikket gli langs stranden mot nesset
til Oklas høye majestetiske egg,
og langt derinne bak vannets bunn
Storbekkhø kneiser mektig og rund.
Ja, strålende vakkert er alt sammen
med Hornet, Blåhø og Gjevilvasskammen.
Jeg ser med vemod mot tider som kommer
etter menneskets vold mot den vakre natur,
når vannet skal senkes med halvtusen tommer
til et bilde på en moderne kultur.
Men kraft vil man ha for en økende velstand
seiv om det går utover skog og vann.
En fordel har dog de hvite kull
at luften ikke av skitt blir full.

Den Norske Turistforening har nedlagt meget arbeide og kapital
i utvidelse; av de betjente sentralhytter i de senere år. Trafikken
øker fra sesong til sesong, og det later til at modernisering og utbygging kommer igjen på de enkelte anlegg hvert 10. år, er det
opplyst på en pressekonferanse.
I år er det således igjen Rondvassbu som står for tur til utvidelse. Det skal bygges et nytt hus med 46 senger og oppholdsrom
i tillegg til den utvidelse som ble foretatt i 1960, og stedet får
dermed 112 senger — mot 70 i dag.
Av det øvrige byggeprogram kan nevnes at man til påske tok
i bruk Lufsjå i Tinn, bygget for midler gitt av Oslo Sparebank, og
at Caskashytta i Troms — som Den Norske Bryggeriforening har
finansiert — vil stå ferdig til sommertrafikken, som siste hytte på
ruten Skibotndalen — Altevann. Videre er det planlagt en selvbetjeningshytte, Sulebu, på Pilefjell, som delvis skal bygges for
midler gitt av Storebrand og Idun, mens Christiania Spigerverk og
A/S Elkem delvis finansierer selvbetjeningshytten Oskampen i Espedalen.
Årboken 1970 har «Vinter i fjellet» som hovedemne.
DNT skulle ellers arrangere 62 fellesturer med ledere i forskjellige fjellstrøk sist sommeren, foruten de vanlige rideturer, klatreog brekurs.
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