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Formannen har ordet

Trondhjems Turistforening, eller TT
som er den populære betegnelsen, har
alderens verdighet og alderens styrke,
men er likevel stadig ungdommelig
aktiv og vital. Den følger generasjo-
nenes skiftninger. Gamle medlemmer
forsvinner mens nye kommer. Ved
stadig å fornye seg selv er foreningen
i pakt med livet og naturen.

TT går aldri i dvale, men er i
travel virksomhet året rundt. De
store sesongene er jo sommeren og
påsken. Da er oppmerksomheten og
aktiviteten naturlig nok rettet vesentlig mot de to storslåtte fjell-
områdene Trollheimen og Sylene. Men også mellom disse sesongene
er foreningen i virksomhet med populære kvelds- og dagsturer til de
forskjelligste andre deler av Trøndelags herlige natur.

Mennesket trenger kontakt med naturen. Det blir stadig mer
aktuelt å legge forholdene til rette slik at menneskene gjennom fri-
luftslivet kan koble av fra vårt travle og oppjagede samfunn og
finne sunnhet og styrke, ro og harmoni. I dag er det dessuten blitt
påtrengende nødvendig å bevare våre største naturaktiva også for
kommende generasjoner.

De som startet TT og som drev den fram til det den er i dag,
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gjorde dette i kjærlighet til naturen og for at andre også skulle få
oppleve skjønnheten i vår praktfulle fjellverden. I dag står det til
oss å føre det arbeidet videre som våre forgjengere begynte. Men
det er også opp til oss å gjøre bruk av de store og gode mulighetene
som består.

Det er og skal være både en glede og en æressak å være TT-
medlem. TT trenger aktiv deltagelse fra alle i arbeidet med å styrke
foreningen. Vi må øke medlemstallet, utbre forståelse for bevaring
av våre naturherligheter og oppmuntre «fotvandringen og fjellski-
løpingen» særlig i våre fjellområder, men også ellers i vår herlige
natur. Ved slik innsats fra alle kan vi tilfredsstille foreningens innad-
vendte og utadvente motto:

Gå deg glad i fjellet!
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ARNE FALKANGER

Elsk fjellene

Dette mystiske tegn betyr «Elsk fjellene». Er det et råd som en
japansk vismann gir oss med på veien? Det kan iallfall være verd
å tenke et øyeblikk på budskapet.

Hvorfor elske fjellene? — Ikke noe er så upersonlig som fjellene.
Skal vi elske disse fjerne, ufølsomme, evighetsgamle kjempene —
vi som står oppe i et pulserende liv med en rytme så intens at vi
ofte er på bristepunktet? Vi som daglig er opptatt av vårt timelige
vel og som stadig føler faren ved menneskehetens kaos, skal vi vir-
kelig gi oss tid til å tenke på fjellene og elske dem?

La oss gi det hele litt mer perspektiv og gå tilbake i tiden, helt
tilbake til urtiden. Den gang levet menneskene like innpå uberørt
natur, og den ga dem alt de trengte til livets opphold. I dag er det
også naturen som gir oss alt vi trenger, men gjennom så kompliserte
prosesser at vi som oftest ikke tenker på tingenes opprinnelse. Det
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