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(Bjarne Vestmo) 

TEKSTER TIL FARGEBILDENE 

/ Harald Sohlbergs kjente maleri fra Røros. Dette vintermotivet fra 
Bergstaden tilhører idag Nasjonalgalleriet. 

2. Blålyng - et ikke uvanlig syn for fjellvandrere. Denne lille busken 
av lyngfamilien kan finnes helt opp til 1800 m.o.h. 

(Stig Krogstad) 

3. Nysgjerrig som få stikker en vinterkledt røyskatt hodet frem bak en 

skavl. ^ TT x 
(Jon Østeng Hov) 

4. Trollveggen sto i sentrum for nyhetene sommeren 1981, da 
fallskjermhoppere satset liv og lemmer på å hoppe ut fra 
Bruraskaret. Dette bildet er tatt fra helikopter fra baksiden av 
Trolltindene - Romsdalen og Åndalsnes skimtes i bakgrunnen. 

(Nils Toldnes) 

5. Dindalshytta - nesten nedsnødd. 
Erik Stabell) 

Møllers Gullsmedforretning A/s 188 
Mørch Frants G 196 
Nidar A/S 164 
Nidaros Skomagasin 203 
Norges Statsbaner 150 
Norsk Husflids Venner 187 
Norsk Olje A/S 191 
Norske Esso A/S 190 
Norske Meierier 182 
Norske Skogindustrier A/S 187 
Norvik & Aasen A/S 199 
Paulsen & Co. A/S 199 
Pedersen C. 1 198 
Phihps 146 
Piene I. C. & Søn A/S 200 
Prinsen Hotell 156 
Rutebilstasjonen A/S 189 
Ryjord Nils & Co 208 
Rønning Arne 174 
Sakshaug Sport 201 
Samvirkebanken A/S 154 

Setsaas A/S 162 
Siemens Norge A/S 202 
Skarsten P 188 
Smith E .A. A/S 3. omslagsside 
Spf.reskillingsbankcn 154 
Stjørdal Bokhandel 192 
Strømsland Sverre 201 
Sørensen Chr. A/S 201 
Trio Bilsenter A/S 192 
Trondheim Elektrisitetsverk 202 
Trondheim Mørtelverk A/S 203 
Trondhjems Cementstøberi 195 
Trondhjems Jernindustri A/S 193 
Trondhjems Papir & 

Papfabrik A/S 198 
Trondhjems Skiklub 170 
Trondhjems og Strindens 

Sparebank 154 
Tveitan Arthur A/S 193 
Ødegård Sæter og Fjellstue 205 
Østerlies Farvehandel A/S 146 

6. Det første møte med «sivilisasjonen» ved Gjevilvasshytta etter en 
tur i strålende vær fra Trollheimshytta. 

(Per Amund Strickert) 

7. Den alltid travle linerla har her tatt en liten pust i bakken til ære 
for fotografen. 
•̂  (Karl H. Brox) 
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Var 1981 et uår for TT? 
Av GUSTAV LIEN, TT's formann 

Vi er kommet så pass langt ut på nyåret at vi kan danne oss et 
bilde av det som skjedde i 1981 både på godt og vondt. 

Et aldri sviktende samtaleemne, oss nordmenn imellom, er vær 
og vind, og vi i TT danner vel neppe noen unntakelse fra regelen. 
Emnet kan med fordel nyttes i nær sagt alle sammenhenger og er 
et godt middel for å oppnå kontakt med andre. Sitter vi på et 
venteværelse, på en buss eller har følge med en ukjent person i 
heisen, kan vi uten å virke påtrengende, la falle en liten 
bemerkning om vær og vind. I de fleste tilfeller er kontakt 
oppnådd og en samtale er kommet igang. 

Når jeg skal forsøke å bringe noen tanker ut til medlemmene 
om TT's virke i året som er gått, griper jeg i utgangspunktet til et 
velbrukt tema - vær og vind. 

For vårt virke var ikke værforholdene de aller beste i 1981. 
Påsken kom svært sent og det var på forhånd blitt sagt og skrevet 
meget om at forholdene i fjellet ikke var av de aller beste. TT 
hadde fra ansvarlig hold fått opplysninger om at isen på elver og 
vassdrag var usikker. Dette var opplysninger som en fant å måtte 
bringe videre til medlemmer og andre som aktet seg til fjells, selv 
om resultatet kunne bli at noen holdt seg hjemme av den grunn. 

Allerede i første del av påsken ble været såvidt dårlig at det bare 
var de sprekeste gjestene som gav seg i vei til neste hytte. Senere i 

Storslått panorama i Trollheimen - TroUhetta (t.v,) og Geithetta, 
(Jørund Leraan) 


