
Kraftverket er derimot ikke pålagt å treffe noen tiltak for å 
avhjelpe de ulemper som reguleringen og utbyggingen måtte påføre 
fjellturistene sommer eller vinter. 

Det meste en finner er i Manøvreringsreglementet pkt. 6, hvor 
det heter at dersom vannstanden i Gjevilvatnet i sommerperioden er 
lavere enn kote 659 pr. 15. juli eller senere plikter en å innstille all 
tapping gjennem Driva kraftverk. 

T.T. har ved forhandlinger med kraftverket inngått en avtale 
om erstatninger eller tiltak for eventuelle ulemper for T.T. ved 
tappingen av Gjevilvatnet og for T.T.'s virksomhet i Storlidalen. 
Dette gjelder T.T.'s varetransporten over Gjevilvatnet, kloakkled
ningen fra Gjevilvasshytta. T.T.'s båtnaust, vannhenting fra Gje
vilvatnet vinterstid m.m. Videre har kraftverket erklært seg villig 
til å yte T.T. et bidrag for oppføring av en selvbetjeningshytte i 
Hyttdalen. Kraftverket har også i samarbeid med Oppdal Elektrisi
tetsverk bekostet og bygget en høgspentlinje fram til Gjevilvass
hytta slik at en nu har tilstrekkelig elektrisk kraft for lys og varme. 

For våre fjellturister vil neppe reguleringen av Gjevilvatnet og 
Tovatn medføre større ulemper om sommeren. Tovannene vil imid
lertid efter reguleringen gå i ett og kan ikke krysses uten med båt. 
Dette må fotturistene være oppmerksom på. Ingen av T.T.s ruter 
krysser imidlertid vannene. 

Vinterstid og særlig om påsken vil en nedtapping av Gjevilvatnet 
opptil 15 m medføre problemer. En må regne med at isen vil sprekke, 
særlig i strandsonen slik at det blir vanskeligheter med opp- og ned
kjøringen. Isdekket på Gjevilvatnet kan bli ujevnt, og ved snøsmelt-
ning må en regne med mere overvann som kan hindre ferdsel på 
isen. Skiløpere bør derfor undersøke hos vertinnen på Gjevilvass
hytta om forholdene før de legger avsted over vannet. 

Naturen og det moderne menneske 
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AV DIVERSE FORFATTERE 

For noen år siden ble det på Beitostølen holdt et seminar og et 
utdrag av innleggene ble utgitt som et hefte på 80 sider fra Uni
versitetsforlaget. Fra denne lille boken henter vi endel uttalelser. 

Tidligere sosialminister Egil Aarvik: «Det skal slåes et slag, 
ganske enkelt. Kanskje noe i retning av et felttog under et gammelt 
kamprop — tilbake til naturen! Vi skal gjøres til friluftsmennesker, 
til naturelskere — og det ikke bare i ord — men i gjerning og 
sannhet. For å elske naturen, må man kjenne den og innvies i dens 
mysterier og lære tydningen av dens tegn og tale. 

Vi må erkjenne vår samhørighet med den naturverden som omgir 
oss, lære å forstå at når alt kommer til alt, så er de virkelig verdier 
og den mest opphøyede skjønnhet blitt til uten vår virksomhet. 

Jeg mener å ha gjort den oppdagelse at de største gleder, de 
mest sjeleforyngende opplevelser — det er noe vi kan få gratis. Og 
kanskje er det nettopp derfor det blir oversett. Vi tror for mye på 
at de dyreste gleder også er de største. 

Det å oppleve naturen er det enkleste som finnes. Vi er utstyrt 
for det og naturen likeså. Det som må til — tror jeg — er å opp
leve naturen som mennesker. Med det mener jeg at vi bruker de 
evner som er særegne for oss mennesker — bruker disse evnene 
på det vi ser og hører og føler. Det særegne for oss er at vi kan 
tenke over tingene, reflektere over dem, skjønne sammenhengen, 
dikte om dem og tro på dem. Det er når vi begynner med dette 
at naturen åpner seg for oss, avslører seg, gir seg til kjenne. Men 
forutsetningen for all menneskeverdig naturopplevelse er kjennskap 
til tingene og fenomenene.» 

Professor Otto Bastiansen: «Hvordan vi enn liker å se på oss 
selv og hvilken filosofi eller religion vi bekjenner oss til, kan vi 
ikke komme bort fra at vi i alle fall biologisk sett, må henregnes 141 
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Glitrende vidder som lokker og drar (Foto: Th. Tharaldsen) 
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til pattedyrene som en gang i tidenes morgen fra et begrenset 
område spredte seg utover nesten hele vår klode. 

De kanskje mest alvorlige samvittighetsspørsmål mennesket 
kan stille seg idag, er følgende: Har vi gjennom vår historie brukt 
denne vår intelligens på en god måte, og er vi istand til å sette 
den inn for å fremme det gode i fremtiden? Hvordan har mennesket 
med sin intelligens behandlet den natur det lever i, og hvordan vil 
mennesket i fremtiden klare å ivareta sitt ansvar å skulle være 
naturens fremste representant og dens hersker? 

I kraft av sin intelligens er mennesket plassert på toppen i na
turen, mennesket er tildelt det største privilegium og dermed det 
største ansvar.» 

Professor Svein Haftorn: «For de av oss som er glade i naturen 
kan ingenting sammenlignes med våren, denne herligste av alle års
tider. Våren er dynamisk, det er stigende temperaturer, smeltende 
snø og bekkesilder, knopper som brister, fuglesang, det er våknende 
liv, det er opplevelsen av alt det som forenes i det store klimaks — 
livets fornyelse. Slik har det alltid vært, og vi opplever det igjen og 

igjen. Og vi tar det som en selvfølge. Ja, det må være slik — hvis 
livet fortsatt skal bestå i den form vi kjenner det. Men hvem har 
brev på at livet på jorden skal fortsette? Ingen generasjon i men
neskets hundretusenårige historie har vel noensinne følt damokles
sverdet hengende over seg i en så tynn tråd som nettopp vår gene
rasjon.» 

Professor Olav Gjærevoll: «Den natur som omgir oss, og som vi 
selv er en del av, byr på et uendelig variert og opplevelsesskapende 
innhold. Men da kan det bli nødvendig å følge dikterOrdene om å 
— gange seint og sjå seg vel ikring. Altfor mange går gjennom vår 
natur uten å se noe. 

Jeg har lyst til å sitere hva der står over inngangen til Naturens 
Hus i Salzburg: Grunnlaget for all tilværelse er naturen. Ingen 
ting, ingen tanke, ingen handling kan løsrives fra naturen. Naturen 
er det eneste som er felles for alle mennesker fra begynnelsen av, 
og som fremdeles er det. Derfor skal arbeidet som går ut på å lære 
naturen å kjenne danne det første grunnlag for all tekning. 

Hvordan opplever vi naturen? Det er utvilsomt noe vi fanger 
inn med våre sanser, bevisst eller ubevisst. Vi får den i høy grad 
inn gjennom synet. Vi møter en uendelighet av synsinntrykk, i form 
av farger, fra de minste detaljer til kvadratmilutsyn fra en fjelltopp. 
Vi får den inn med hørselen, fugler som synger, vind som suser, bekk 
som sildrer og klukker. Vi får den inn med luktesansen. Det dufter 
forskjellig av barskog og lauvskog, av en kløvereng og en setervoll 
med villgrasarter, av mosebunnen i en granskog, og krekling og 
tyttebærmatten i en tørrfuruskog. Går vi så langt som til å ta i 
planten og gni dem, åpner det seg et duftrepetoar av de store. 

Jeg har lyst å si til slutt at når menneskets fundamentale ma
terielle behov er dekket, så viser det seg at en stadig større del av 
standardøkningen brukes til frilufts- og naturgoder. Kortere ar
beidsdag og tid fører til at stadig flere får anledning til å dra ut i 
naturen. Det som engang var en luksus for et fåtall er i ferd med å 
bli allemannseie. Stadig flere ønsker å lære naturen å kjenne og vil 
oppdage at viten og opplevelse går hånd i hånd, og at naturen har 
mye å gi det moderne menneske. Det gjelder å lære seg til å se. 
Det gjelder å lære seg til å lytte og føle. 

Erling Stordahl var innbudt til seminaret på Beitostølen, og han 
fremholdt at blinde og andre handikappede kan ha like rike opp- 143 
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Løvetann. (Foto: Arne Falkanger) 

levelser som friske mennesker når der skapes mulighet for dem til å 
komme i nær kontakt med naturen. «Det vi er, er først og fremst 
m^ennesker. Individuelle mennesker som strir og sliter for å beholde 
vår egenverdi. Kan vi lykkes i dette — å beholde egenverdien som 
menneske, er vi kommet uhyre langt. For da står vi der med et opp
komme av skjulte resurser, med muligheter som vi aldri har tenkt 
oss. Man kan si det slik, at skal man erobre naturen, så må vi først 
og fremst erobre oss selv. Naturen kan være med å skape oss om til 
overskuddsmennesker. Der har naturen en enorm mulighet.» 

Helsedirektør Karl Evang sluttet sitt innlegg slik: «På grunn av 
den store forskjell på vårt legemlige og sinnsmessige utstyr har vi 
skapt en verden som i seg selv er umenneskelig i den forstand at 
kroppen nødvendigvis blir liggende etter. Dette kan vi ikke endre 
på. Det er ingen vei tilbake, bare en vei frem. Vår oppgave er derfor 
innenfor rammen av det siviliserte samfunn som vi skal bygge videre 

1 4 4 ut, å innrette oss slik at vi bruker den fysiske aktivitet, friluftsliv 

og naturopplevelsen til kontaktledd. Fysisk aktivitet er et vilkår 
for å kunne nytte friluftslivet og friluftsliv er et vilkår for natur
opplevelse. Vi må over fra et oppdelt til et samlet syn.» 

Rektor Halvard Grude Forfang sier: «Det er avgjørende hvilken 
holdning vi inntar til naturen - på hvilken måte vi mener den skal 
være uunnværlig for oss og på hvilken måte den skal få være_ det 
ut fra sine egne forutsetninger. Derfor vil det være nødvendig a 
holde levende en utvidet tenkning om naturlivet og menneskenes 
delaktighet i det — en tenkning som må få sin plass i de høgre 
skolers undervisning og ikke minst på våre pedagogiske institu
sjoner. Rent praktisk tror jeg man skulle få artikulert den filosofi 
som ligger bak professor Godskes praktiske arbeid med å føre de 
unge inn i naturopplevelsen og naturforskningens rike verden. I 
Norge er dette et enestående tiltak. Sammenholdt med våre fjell-
skoler og de mange eksempler på pedagogisk eksperimentering vi 
har, skulle en våken forskning finne stoff nok til å sette våre tan
ker' i sving med helt nye og lokkende utfordringer. Men det haster 
å få gjort dette.» 

Fra Nansens Røst — Friluftsliv 

Men en viktig side av idretten skulle jo nettopp være friluftslivet, 

dette å komme litt bort fra de mange, bort fra den forvirrende 

larm hvori vårt liv så altfor meget føres, dette å komme ut i naturen, 

få nye og store inntrykk av skog og mark, de vide vidder, fra det 

store rom. Dette står nok for meg som kanskje den største side av 

friluftslivet. 145 



HUSKELAPP 

Påkledning: 
Lue 
Skjerf 
Undertrøye 
Underbenklær 
Sportsskjorte 
Tynne sokker 
Frottesokker 
Gode støvler av 
lær eller gummi 
Innleggssåler 
Solide bukser 
Vindjakke eller 
anorakk 
Kniv 

I lommene: 
Penger, nøkler 
Medlemskort i 
turistforeningen 
solbriller 

I ryggsekken: 
Niste - sjokolade 
Solid regntøy 
Tykk genser 
Ekstra sokker 
Undertrøye og lange 
underbukser helst ull, 
eller treningsdrakt 
Skjorte 
Votter eller vanter 
Lommetørklær 
Varmt drikke 
Fyrstikker 
Kart i mappe 
Kompass 
Enkeltmannspakke 
Plaster, sårsalve 
Myggolje 
Toalett-saker 
Talg mot gnagsår 
Lakenpose 
Vaselin 
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