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Den nye
formannen vår få fiske-
og moltetur
i Hedalen.

D.N.T.S gullknapp
tildelt Eivind Kierulf

OLE CHR. LAGESEN

På høstmøtet i Frimurerlosjen den 16/11-67 holdt Ole Chr. Lagesen,
styremedlem i D.N.T. følgende tale:
Mine damer og herrer,
Jeg har i kveld to gledelige oppdrag.

Først skal jeg, på vegne av Den Norske Turistforening, få gra-
tulere Trondhjems Turistforening med 80-års jubileet, — gratulere
med det store arbeid som er gjort og ønske lykke til i det videre
virke, som stadig får større betydning. Det er uten tvil riktig i dag
å se på landets turistforeninger som en slags helseorganisasjoner —
organisasjoner som nedlegger et uvurderlig arbeid for folkehelsen i
et land som stadig mer blir preget av teknisk sivilisasjon og ut-
vikling. Samtidig gir dette arbeidet muligheter for et rikere liv for
nåtidsmennesket, og det er veien inn til større opplevelse av skjønn-
hetsverdier, og større glede over møte med naturen.

På denne bakgrunn — der Trondhjems Turistforening både
kan vise til rike tradisjoner og godt utført arbeid gjennom 80 år —
og dessuten har rike perspektiver for sitt framtidige virke — er
det en glede for meg å overbringe DNT's hilsen og gratulasjon.

Min andre oppgave er imidlertid ikke mindre gledelig, og la
meg legge til at jeg er særlig glad for at jeg kan stå her som en
slags ungdommens representant. Det er nemlig pionerer som skal
hyldes, og de skal og bør hyldes av oss unge. Det er nettopp det
at ungdommen følger etter som viser at foregangsmannen var en
virkelig pioner — og samtidig er det vi unge som vet vi ville vært
fattigere uten pionerens innsats og som føler trang til å takke for den.

La meg imidlertid som en innledning gå omlag et hundre år
tilbake i tiden. I 1871 skrev forfatteren Kr. Elster d.e. en novelle
han kalte «En Korsgang». Novellen foregikk i stor grad på fjellet,
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på «vidderne», og fjellet var for Elster truende, livsfiendtlig, knu-
gende, — ja, fjellet ødela menneskene og gjorde dem onde og
uansvarlige. — Men Elster var i utakt, rned |in tid. Hans syn på
fjellet skulle ikke seire, hverken i samtiden eller i framtiden. Det
var bare 3 år før — i 1868 — at noen menn i Chistiania stiftet
Den Norske Turistforening, og det var deres ideer og syn på fjellet
som rekreasjonsområde for fotturister som fenget landet rundt, —
Trondhjems Turistforening var blandt de første lokale foreninger
som ble stiftet.

I dag er mer enn 100.000 mennesker organisert i turistforeninger
landet rundt — til fremme av fotturismen i fjellet vårt. Disse slutter
seg til det synet som Elsters dikterkollega, A. O. Vinje, (han var
tilstede ved DNTs stiftelsesmøte) formulerte slik:

«Eg er, som vel du veit, ein fjellets mann,
og derfor dreg til fjells so tidt eg kan,
å friska meg på fly og bratte bryn
og sjå ikring meg alle store syn.»

Og som en annen dikter formulerte det en del tiår senere —
Olav Nygard:

«Til fjells, til høgd og vidd —
det er mi trå,
til topp og tind, or låge, lymre dalar.»

Dette var pionerenes syn, slik det er blitt vårt. Og med pionerer
mener jeg ikke bare dem som for 80 eller 100 år siden stiftet for-
eninger og begynte arbeidet — pionerer er også de som tok opp
lederskapet siden, fulgte etter og holdt ikke bare gamle stier i hevd
men gikk også opp nye — bygde til og bygde nytt og viste nye
slektsledd veien til fjellet og fjellgleden. DNT har tidligere hedret
to av disse pionerer i TT — Arne Falkanger og Reidar Jørgensen.
Men det finnes flere i TTs rekker som har utført slik pionerinnsats
— først og fremst en mann som har sittet 14 år i Trondhjems Turist-
forenings styre, 8 år som formann — i en periode da de fleste av
foreningens hytter ble bygd eller modernisert og medlemstallet steg.
Dessuten har han også gjort en stor innsats for det samlede fjell-
turistliv i dette land — bl.a. gjennom 4 år i Turistforeningenes sam-
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arbeidsutvalg og sans for og vilje til kontakt med andre organisa-
sjoner og foreninger til fotturismens fremme:

Det er derfor en glede for meg — på vegne av et enstemmig styre
og råd i Den Norske Turistforening — å kunne meddele at

Turistknappen i gull
er tildelt

Eivind Kierulf
Generalsekretær Toralf Lyng festet så turistknappen på Kierulfs

jakkeoppslag.
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