
Afår ørreten biter Terje Horsbesg
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Å R B O K A 1957

Så presenterer vi årboka for 1957 og det er med en oppriktig
glede vi sender den til alle våre medlemmer i by og bygd. Som

vanlig gir boka et friskt pust fra den herlige fjellheimen, frå nære
og fjerne strøk, og den tar oss også med til daler og sjøbygder og
på rundferd på historisk grunn. For alle som var til fjells i sommer
håper vi boka vekker de glade minner til live, og for dem som bare
slet bygatene i år håper vi boka vil være en trøst for det som
gikk tapt. ,

Årboka sendes denne gangen til over 8000 medlemmer som står
tilsluttet Trondhjems Turistforening. Det er et høyt tall. At
medlemstallet stiger jevnt fra år til år er likevel ikke til å undres
over. Den hektiske tiden vi lever i krever mer av mennesket enn
noen gang tidligere. Til tross for kortere arbeidsdag, et utall av
tekniske hjelpemidler og en lang rekke sosiale tiltak ser det ut som
vi har vanskelig for å nyte disse goder. Den hektiske rytmen sliter
i oss alle, og det er vanskelig å kople av seiv om man har nok av
fritid å ta av. Støyen omkring oss er nok også skyld i at nervene
står «mer på høykant» enn før. En savner det stille område, et
sted hvor støy og uro er bannlyst. Nettopp derfor er det så mange
tar veien til fjells i dag. Turistforeningene trenger ingen helte-
glorie, men allerede for en årrekke siden så de nødvendigheten av
å finne plasser i fjellet hvor bymennesket kunne søke ro i pakt med
den mektige, alltid velsignet fredelige naturen. På de vakreste
steder i Trollheimen og Syltraktene har Trondhjems Turistforening
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funnet slike fredens oaser. Tusener på tusener har søkt dit for
å finne seg selv igjen. Og nye tusener vil komme.

Vi skulle ønske at enda fler ville • støtte opp om dette gode
tiltaket. For hvert år som går, for hver ny larmende maskin som
tilføres samfunnet, får mennesket mer og mer behov for den stille
freden i fjellheimen. Alle burde være med og sikre turisthyttenes
framtid. Det trenges store økonomiske løft for å drive dem. Fikk
vi enda flere medlemmer ville arbeidet gå lettere, og vi kunne satse
på enda flere fredete plasser i fjellet. Du som er medlem: Fortell
andre om T.T.s arbeid, om hyttene, de mange mil med vardete ruter
i fjellet, om de hyggelige fjellturene og om hva T.T. ellers har gitt
deg. La oss få skoleungdommen med! Det er nemlig en kjenns-
gjerning at: En gang i fjellet, alltid i fjellet!

Trondhjems Turistforening er 70 år i år. Vi i årbokkomitéen
retter en hjertelig takk til alle trofaste bidragsytere gjennom årene.
Mange har sendt oss verdifulle artikler gjennom en lang årrekke,
og nye er kommet til, med stoff fra kjente og ukjente trakter. Vi
er glad for hvert bidrag og hvert godt foto.

Så ønsker vi alle våre lesere et nytt godt T.T.-år med mange
opplevelsesrike turer.

I ÅRBOKKOMITÉEN:

Henry Strand,

Helge Foss. Magne Haave.
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V Å R N Y E F O R M A N N

Da Reidar Jørgensen ifjor etter
fem års utrettelig arbeid,

frasa seg formannsvervet i T.T.
var vi så heldig å få Eivind
Kierulf på lederplassen. Dermed
fulgte man tradisjonene i vår
forening. Eivind Kierulf var vise-
formann i mange år før han over-
tok roret etter Reidar Jørgensen
som i sin tid var viseformann un-
der Arne Falkangers formannstid.
Det er som om svennen har lært
hos sin mester, og det er ingen tvil
om at Kierulf nå er fullt kvalifisert
til å få «mesterbrevet». I en lang
årrekke har Kierulf vært et tro-
fast medlem av T.T. Tidlig kom han med i foreningens byggekomité
og ble siden dens formann. Som ingeniør, med spesialitet i sanitær-
anlegg- var han en uvurderlig støtte for byggevirksomheten. Rett
som det var stakk han til fjells og ga gode råd til arbeidsstokken
både på Gjevilvasshytta, Storerikvollen og Nordpå. Han var også
med i byggekomitéen under arbeidet med Trollheimshytta, Jøldals-
hytta og Nedalen og han satte bokstavelig talt friske spor etter
seg i T.T.s fjellverden. For fjellmann er han. Han kjenner vårt
fjellterreng ut og inn og gjør sitt til at også andre skal bli glad i
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