
HANS KRISTIANSEN

Fager er lien

Vi vet jo det er mange
som synes ferien her nord
er kald og vassen.
De vraker skog og knaus og koll,
de reiser til Italia
og teiler duene på Markusplassen.
De sier det forynger,
det gir en overstadig glede
å vandre rundt i sydens sol.
Det skal visst finnes folk der nede
som faktisk både ler og synger
på blanke formiddagen
foruten jubileum eller alkohol.

Ja, d e t er noe annet
enn deg det, Norge:
hytter og hus og sure fjes
og masser av sorge,
en skoddeheim
der himlen sjelden er blå,
en snehaug under polen,
en veldig gråstein med mose på.
Nei, varmen og livsgleden
har ingen tolk her.
Det skulle visst aldri
i livet bodd folk her.
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Men bo her, det gjør vi.
I sne haugen leker og lider og dør vi.
Og har vi da annet å gjøre i grunnen
enn elske vår snebaug
— isner når den smelter.

Den e r smeltet — nu.
Forjettelsens vinder blåser, >
og bjerkene lyser
mo,t de blågrønne åser.
D&b pipler og renner i bakkehellet,
og snart kan vi ferdes i fjellet.
Så hvorfor Italia
og enda lenger?
Det "år våre sommergleder
mor Norge trenger,
om aldri så små:
de ydmyke blomster vi plukker her
på de gamle steder,
prestekragen langsmed stien,
hundekjeks og marihand og smelle, ;

geiteramsen rundt den gamle smien . .

Nei, hvorfor syden
en tid som denne?
Jeg ber for alt det
som fikk Gunnar til å vende
hin sommerdag på Lidarende:

Fager er Hen.
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Tanker ved
75-årsjubileet

'*VSer man tilbake på de 75 år som Trondhjems Turistforening har
eksistert, finner man en forening i stadig vekst. Fra et beskjedent
medlemstall ved starten til over 8 000 medlemmer i dag. Foreningens
hovedoppgave har hele tiden vært, som det også heter i formåls-
paragrafen: «Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløping
ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til land og folk.»

Det er et kjempearbeide som i årenes løp er utført av dem som
har stått i spissen for foreningen. Den første hytte, Troll heirn^fytta,
ble bygget i 1890, ved 50-årsjubiléet hadde foreningen 6 hytter med
tilsammen 182 senger, og har i dag 12 hytter med tilsammen 404
senger, fordelt på de 2 sentrale fjellområder i Trøndelag: Sylene og
Trollheimen. Utnytter vi nå de muligheter Trondhjems Turistfore-
ning gir oss som er glade i naturen?

Svaret må dessverre bli nei. I begynnelsen og slutten av sesongen
er trafikken alt for liten,' og utenom sesongen er også trafikken på
vår (og Norges eneste) helårs turisthytte Nordpå skuffende liten.
Et av ønskene ved jubileet er derfor at stadig flere må få øynene
opp for de muligheter TT her byr til å dra til fjells. «Hytter som
små hoteller», for å sitere vår kjære fjellsang, står ferdig og venter
på besøk.

Foreningens arbeidsoppgaver har nok skiftet noe disse år, frå
å bygge kjørevei for hest til Fjellseter, til i dag å skaffe parkerings-
plasser for biler på sentrale utgangspunkter, men dens ledende menn
har alltid hatt et våkent øye for å bevare fjellet og dets herligheter,
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