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 TTmedlem. 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 fjellskiløpingen» særlig i våre fjellområder, men også ellers i vår herlige
natur. Ved slik innsats fra alle kan vi tilfredsstille foreningens innadvendte og utadvente motto:
Gå deg glad i fjellet!

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 virkelig 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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har tatt millioner år å utvikle all den teknikk som har skapt vår
materielle standard, men det underlige er at vårt åndelige nivå ikke
har forandret seg tilsvarende. Våre gleder og sorger, våre problemer
overfor liv og død synes å være de samme jsom for et par tusen år
siden, ja kanskje de samme som i vår urtid. Det ser ut til at der er
bånd som vi ikke kan rive over og at der er en mystisk sammenheng mellom menneskene og naturen. Kanskje er den kilden som
menneskene alltid må øse av for å holde seg sunne og gi samfunnene
livskraft?
Men hvorfor skal vi elske fjellene som står der fjerne og utilnærmelige og søker å holde oss borte med gjerder av ulende og styrtninger? Hvorfor heter det ikke «Elsk naturen?» Når det heter at
vi skal elske fjellene, må det ligge en dypere mening bak. Til fjellene
kommer ikke enhver. Det er bare elskeren som søker dit og tar strabassene. Det er bare den som åpner sitt hjerte og sinn som forstår
fjellenes tause språk, som ser deres skjønnhet midt i deres barskhet
og som fra topper og på de store vidder føler seg omgitt av uendeligheten i skaperverket. Kanskje er det uttrykk for en trang i oss
til å søke etter det opprinneligste i oss — en ubevisst trang til å
slutte ringen med selve altet. Det er kanskje dette som vismannen
har uttrykt i de to ord: Elsk fjellene.

ROLF HØYEM

Formannen som gikk

Da Eivind Kierulf valgte å gå av som
Trondhjems Turistforenings formann,
kunne han med god samvittighet overlate formannsvervet til sin etterfølger i
trygg forvissning om å ha utført et meget godt arbeide for TT.
I 1946 kom Kierulf inn som suppleant til styret, siden 1951 har han vært
fast medlem av styret og frå 1957 var
han foreningens formann etter å ha sittet som viseformann frå 1953.
Allerede i 1948 kom Kierulf med i
byggekomitéen og han har vært med på moderniseringen av alle
foreningens hytter. Han har satt tydelige spor etter seg. Med sine
tekniske kunnskaper, sine praktiske erfaringer og med sin evne til å
omgåes folk, — det være seg folk frå land eller by, — kan en med
rette si at Kierulf har vært den rette mann på den rette plass.
Men ikke alene større utvidelser har han vært med på og ledet
på en fremrakende måte, han har også mattet ha for øye alle de nødvendige reparasjoner og årlige vedlikeholdsarbeider som våre hytter
krever, og også sørge for å få disse arbeider utført.
I dag er TTs hytter fullverdiforsikret for nære 3 000 000,oo kroner, og det skal mye omtanke og mange fornuftige disposisjoner til
for å ta vare på disse verdier.
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