Trondhjen^ Turistforening

JENS BUGGE. DNT.
T.T forvalter et område som har vært et kraftsentrum gjennom lange
perioder av vår historie. Det var i Trøndelagen de gamle kongene helst
holdt seg. Det kan vi godt forstå når vi ser det trønderske jordbruk,
Norges korn- og kjøttkammer, og trønderlånene bygget for gjesting og
vennskap.
Her lå Norges gamle hovedstad og eneste erkebispestol, her ble
kristendommens innføring i landet avgjort, og her ble Nidarosdomen
bygget over Hellig-Olavs levninger. Her fikk også mange århundrer
senere de Armfeldtske karoliner sin skjebne beseglet.
Til Nidaros gikk gjennom århundredene et stadig tog av pilgrimer, —
som en slags middelalderens turiststrøm.
Pilgrimene måtte slite seg frem gjennom ugjestmilde og farefulle flell.
Trondhjems Turistforening har gjort turen i dag gjennom igellene til en
annen opplevelse for våre dagers turister — en kilde til friluftsliv,
helsebot og naturglede for den økende skare som søker seg ut i pellet og
skogen.
Fjellene i Trøndelag er ikke spisse og steile som Vestlandet, og har
ikke Østlandets mer sedate viddestrekninger. De er trauste og ruvende,
som trøndernaturen selv kan være det.
Trondhjems Turistforening har uendelige kilder å øse av, enten det
gjelder historisk bakgrunnsstoff eller å skape muligheter for fottur- og
skiopplevelser.
En fotturistforening i dagens Norge må ta vare på tradisjonene og
kontinuiteten i norsk turistliv, samtidig som den må innrette seg efter
vår egen tids utvikUng og krav. Dette har Trondhjems Turistforening til
fulle vist at den har maktet, — til tross for at den vel også har fått føle
de stigende økonomiske krav som stilles til virksomheten, og til tross for
de vanskeligheter som vassdragsreguleringer og andre inngrep har skapt
i foreningens virkeområde, ikke minist i Trollheimen og i Sylene.
På 90-årsdagen kan foreningen se tilbake på like mange års utrettelig
og målbevisste arbeide for friluftslivets sak. Den Norske Turistforening
er glad for å ha en så solid samarbeidspartner og ønsker hell og lykke
med å bygge virksomheten videre ut i årene som kommer.
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