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Værsågod, en ny årbok er servert. Den kommer sent, men
forhåpentligvis godt. Vi vet at årboka betyr mye for Tunstforemngens medlemmer, for mange er den årets eneste møte med fjellet.
Derfor er det viktig at boka inneholder stoff som fortsatt kan knytte
medlemmene til foreningen - samtidig som den vil friste nye grupper
til medlemskap.
.
Vårt ønske er at TT's årbok kan lokke mange, mange til en fjelltur i
våre områder. Du skal vite at våre hytter i både Sylene og
Trollheimen vil yte sitt beste for å gjøre oppholdet i fjellet sa hyggehg
som muUg Vi er overbeviste om at den beste rekreasjon du og din
kropp trenger, er noen dager i fjellet, der venter naturopplevelser og
møter med likesinnede du aldri vil glemme.
Den beste støtte Trondhjems Turistforening kan få, er ditt besøk
på våre hytter. Det gir foreningen inntekter og inspirasjon til fortsatt
aktiv virksomhet.
Selv om TT nå i samarbeid med Nord Trøndelag Tunstforenmg
utgir et medlemsblad regelmessig, vil årboken fortsatt eksistere.
Derfor ber vi deg huske oss med bilder og artikler fra dine
opplevelser i fjellet. Årbokkomitéen trenger din aktive støtte om
resultatet skal bU godt.
Til årets bidragsytere vil vi gjerne si: Tusen takk! Uten deres
positive støtte ville vårt arbeide vært forgjeves.
Per Amund Strickert
Årbok redaktør
• Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra

Karl H.Brox
Formann

(SVEIN LOENG)

Kvilestenen

Når du på rygg ligg ved ste'n og kviler
og føler naturens milde ro.
Du hører Fiskbekken stille bruser,
Du hører vinden i lauvet suser,
- og nedpå myra ei heilo pip.
Du ligg og lyer, - å store verda
kor godt det er du, å ligge slik.

(Millom Dindalshytta og Veggasetra)

Det ligg en sten attmed setervegen
der mang en vandrer har sett seg ned,
han ligg der trygg innved vegakanten
og fjellbjørk skjermefn så fint i le.
Der har jeg sitti så mang en gang
og hørt på såmmårens fuggelsång.

Så mang en gong jeg ved ste'n har rasta
i alle år jeg har vegen gått
Og kvar en gong har jeg funne senga
i lyng og måssa - og kvile fått.
Jeg takker Han som står bak det hele
for slik ei glede jeg her har fått.

Du er nødt te sjå'n du som skal til seters
og setervegen du følgje må,
han Ugg der trufast og trygt i jorda
med fullt av grønske og måsså på.
Å Gud bevare du vandrer slitne
kor godt det er ve'n å kvile få.
Så mang en vandrer har gjennom DindaVn
gått setervegen i alle år
og kvar en vandrer jeg trygt kan seie
han stopper opp når ved ste'n han står
og børa ned i fra ryggen kaster:
Jeg kviler litt før fra her jeg går.
Det står en T på denne stenen.
En T han Hjalmar har måla på
han står og lyser så raudt i mot deg
når du til møtes med stenen går.
Han står og minner med vage toner
om Dindaln's konge når du der står.

••4^

Og går du vegen til Veggasetra
da denne stenen du finne må,
og jeg vil håpe for alle tider
han kvile gje for en vandrer må
som søker ro i naturens stillhet
og ro i sjela han finne må.
Jeg trur i verda han aldri finn
slik ei kvile som han her ved ste'n kan få.
Du gamle sten attmed setervegen
jeg ser deg for meg der trygg du ligg
så trygt i le millom krøkte bjørker
med måsså over din trauste rygg.
I disse tider da allting rokkes
er det godt å vite at du ligg der trygg,
- så neste såmmår ved julitider
jeg ligger bakom deg og klasker mygg.

Jon Ottar Uv
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Mot toppen av Neadalssnota
(FRODE ROLVSJORD)
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Lirype

(JOHN ØSTENG HOV)
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Ramsjøhytta i sin nye form. Bildet er tatt i mars -84

(ERIK STABELL)

Oddmund Dyrhaug's følge raster ved Syltjønna

(JON ØSTENG HOV)

Dindalshytta i høstlige omgivelser

(JORUN SVINGEN)

Utsikt fra Neådalen mot Todalen og Snøfjell, påska 1984

(ERIK STABELL)

kjent motiv - Gjevilvatnet - i en uvanlig belysning

(KETIL HAUAN)

Tamrein ved Riasten

(JON ØSTENG HOV)

Formannen har ordel
Av KARL H. BROX

Trondhjems Turistforening kan se tilbake på et begivenhetsrikt år i
1984. Utvidelsen og restaureringen av Ramsjøhytta ble fullført til
påske, i hvert fall shk at hytta kunne tas i bruk, og i løpet av
sommeren ble beising og opprydning foretatt. Det er ingen tvil om at
dette har vært et økonomisk tungt løft for foreningen, men til
gjengjeld har vi fått en Ramsjøhytte som er dobbelt så stor som
tidligere, og som samtidig er et prektig bygg. Jeg vil oppfordre alle
som ennå ikke har vært på Ramsjøen om å ta en tur, jeg kan
garantere at dere ikke blir skuffet. Turen fra bilveien er heller ikke
lenger enn at den også passer fint for eldre som kanskje ikke er så
spreke lenger og for famiher med små barn. En glimrende fjelltur for
små nybegynnere! Stien er forøvrig nå godt merket fra broen over
Lødølja, også dette et tiltak som ble utført i 1984.
Orkelsjøhytta ble også ferdig og klargjort høsten 1984, slik at hytta
nå kan brukes. Rett nok har det vist seg at mer arbeid her er påkrevet
idet gavlveggen mot sør må skiftes, men det et tvilsomt om dette
arbeidet vil bh utført i 1985.
Hytta har 8 senger fordelt på de to soverommene i første og annen
etasje, pluss et par benker som det også kan soves på i kjøkkenet.
Sengene er så brede at man godt kan hgge to i hver av dem, og
tilsammen er det altså 18 sengeplasser i hytta.
Vi har tenkt i størst mulig utstrekning å leie ut rommet i første
etasje til medlemmer som kan tenke seg å være på Orkelsjøen i helger
og ellers ligge fast over lengere tid, f.eks. en uke eller 14 dager, mens
rommet i andre etasje hele tiden vil være tilgjengelig for skiløpere og
fotvandrere. Kjøkkenet må man så dele på.
Det vil ikke bU nøkkelutleie for Orkelsjøhytta andre steder enn på
TT-kontoret, men på setra ved siden av vil det være en nøkkel som
man kan få lånt mot fremvisning av medlemskort når det er folk på
Slike blomar har ingen hage...

(IVAR HOVLI)
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