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Årsberetning for 1942
55. årsberetning.

Generalforsamling holdtes i Arbeiderforeningen den 18. juni 1942. Tilstede
var ca. 100 medlemmer.

1. Årsberetning for 1941 opplest og vedtatt.
2. Årsregnskap for 1941 og budsjettforslag for 1942 opplest og vedtatt. Regn-

skapet for T.T.s Venners Fond ble referert.
3. Valg. De uttredende styremedlemmer Thor Tharum og Nikolai Dahl ble

enstemmig gjenvalt. Varamennene W. O. Larsen, Helge Bang og Erling
Nilsen ble gjenvalt med akklamasjon. Revisorene Sverre Rognhaug og Olaf
Johnsen ble oigså gjenvalt.

4. Formannen refererte en orientering om sommersesongen 1942.
5. Under eventuelt nevnte Falkanger betydning av å samle fotografier og

sende inn til Turistforeningen. Behovet er stort, spesielt til Årboka, dess-
uten til den påltenkte plan om å skaffe tilveie et billedarkiv på hyttene.
Falkanger demonstrerte en stander med et ypperlig utvalg av fjellbilleder
som vakte den største interesse Mant medlemmene.

Styret har i 1942 'bestått av: Formann Thor Tharum, viseformann Nikolai
Dahl, Hilmar Nilsen, Arne Falkanger og Nils Klinge. Under undlagelsestilstan-
den i oktober måned avsatte fylkesfører H. Rogstad formannen o>g beordret
disponent L. A. Ottesen innsatt i hans stilling.

Distriktene er fordelt således: Sylene — Nils Klinge, Trollheimen — Falkanger
og Nilsen, Orkelsjøtrakten — Dahl. Kåre Domås og W. O. Larsen har vært
styret behjelpelig med inspeksjonen i Trollheimen. Som foreningens om'buds-
menn på Kopperå og Løkken har også dette år herrerne avd.sjef Kristiansen og
A. P. Stordalsvold fungert, og foreningen er dem stor takk skyldig for det
interesserte arbeide de utfører for foreningen. — Reidar Jørgensen har fungert
som sekretær.

Foreningens regnskaper. Frå 1. januar 1942 er regnskapsordningen blitt omlagt,
og dermed kommet i mere forretningsmessige former. Blant fordelene ved den
nye ordning kan nevnes at hver enkelt av foreningens eiendommer nå får sitt
eget regnskap spesifisert i 16 underkonti. Dette gir styret et betydelig sikrere
grunnlag enn tidligere når planer for driften, anskaffelser, vedlikehold og utvi-
delser skal drøftes.
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Foreningens arkiv. Sekretæren har påbegynt arbeidet med å ordne foreningens
arkiv, og styret nytter høvet til å henstille til de eldre medlemmer som sitter
inne med brev, fotografier .eller dokumenter som måtte være av interesse for
arkivet om å henvende seg til sekretæren.

Foreningens medlemmer. Medlemstallet er pr. 31. desember 1942 2657, inklu-
sive æresmedlemmer og livsvarige medlemmer. Herav har 2584 betalt sin kon-
tingent.

Bidrag: Som så mange år tidligere har Trondhjems Sparebank også 1942
støttet foreningen med et bidrag på kr. 550.—. Fra Den Nordenfjeldske Kredit-
bank har vi mottatt kr. 500.—, fra Forretningsbanken A/S har vi mottatt
kr. 250.— og fra Meråker Smelteverk kr. 250.—. G. Birkeland A/S har sendt
oss en gave på kr. 100.—. Foreningen bringer alle bidragsyterne sin hjerteligste
takk for den økonomiske støtte og for den forståelse som de derved viser for
foreningens arbeide. — Takket være følgende medlemmer er foreningens ansvar
for obligasjonslånet på Storerikvoll minsket med kr. 190.—: Nils Klinge, Arne
Falkanger, K. N. Schløsser-Møller, Karl Paulsen, Alfred Dahl. Vi sender diisse
herrer våi beste takk, oig nytter samtidig høvet til å oppfordre de gjenstående
obligasjonseiere om å rydde op i sine verdipapirer. — «Trondhjems Turist-
forenings Venners Fond» har i åiret som gikk støttet foreningen med kr. 2885.—
som er hrukt til reparasjonsarbeidene på Nedal gård. Turkomiteens regnskaper
er tidligere holdt helt utenom foreningens regnskaper, men etter konferanse
med formannen hr. Haakon Aas, er de hå innlemmet i hovedregnskapet. Kassa-
beholdningen kr. 352.28 står innsatt i Trondhjems Sparebank, og vil bli dispo-
nert av Turkomiteen når forholdene atter tillater den å tre i virksomhet.

Trollheimen. Også i 1942 har foreningen hatt den glede å ha Olaf Nergård
som turistfører i Trollheimen. Tittelen er vel imidlertid i løpet av de siste år
blitt litt misvisende. Hva det nå kan komme av, som turistfører har Nergård
lite å bestille. Enten er fotfolket blitt forsiktigere med å begi seg ut på ferder
hvor fører er påkrevet, eller også er ferdigheten i fjell vandringer blitt så stor
at man greier seg på egen hålnd. Hvis man imidlertid dermed tror at Nergård
som følge av diisse omstendigheter sommeren igjennom ferierer på Trollheims-
hytta i påvente av «jobb», tar man feil. Det er Nergård som har det tunge,
ansvar for at alle forsyninger kommer fram til Trollheimshytta, og hva dette vil
si, vet 'de færreste. Vedlikeholdsarbeidet på alle hyttene i Trollheimen har også
Nergård ansvaret for, og når det gjelder råd og dåd med hensyn til vann-
forsyning, større utbedringer, utvidelser osv. trasserer foreningen sterkt på
Nergårds store praktiske skjønn og innsikt. M«d de uhyre forsyningsvansker de
siste somre, er ytterligere oippgaver lagt på Nergård, han er i utrettelig virk-
somhet hele sommeren for å skaffe mat til sultne munner. Det er sjelden å
høre klage fra turistene over vardingen i Trollheimen, den er omhyggelig lagt

93



A/S F O R S I K R I N G S S E L S K A B E T

Repr. SOPHUS CHRISTOPH ERSEN, Trondhjem.

T e l e f o n 1 2 0 - 8 2 0

Norsk Surstof & Vandstoffabrik %
T R O N D H E I M

Repr.: H I L M A R N I L S E N

ACETYLENGASS - SURSTOFF
VANNSTOFF - KVÆLSTOFF

LUFT - KARBID

Sveise- og skjæreverktøy
Utstyr for såvel

gass- som elektrisk sveising

DRA IKKE PÅ TUR
for De har t e g n e t en

ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSSELSKAP
MATHESONGÅRDEN TELEFON 2763 — 2765

94

og vedlikeholdet er bra. Siste sommer vardet Nergård den nye ruten fra Voll-
slette på Nerskogen over til Jøldalshytta. I sommer vil ruten fra Vollslette til
Gjevilvasshytta bli vardet.

Turistforeningens nye kvarter hos John O. Voll, Vollslette på Nerskogen, fikk
en vellykket start med 91 overnattinger. Man disponerte 4 senger, men det er
meningen å øke antallet sommeren 1943.

Turistforeningen så seg dessverre ikke istand til å åpne hyttene i påsken,
vesentlig som følge av -de vanskelige kommunikasjonsforhold. Hyttene ble -dog
benyttet allikevel. Studenter fra Norges Tekniske Høgskole dro puljevis til Jøl-
dalshytta og Trollheimshytta hvor henholdsvis Berit Haugum og Berit Hårstad
var vertinner, l selve påskeuken ble Jøldalshytta og Gjevilvasshytta leiet bort til
endel av foreningens medlemmer. Endel sengeplasser stod til disposisjon for
andre påskeløpere.

Sommersesongen ble åpnet 1. juli med Berit Hårstad som vertinne på Troll-
heimshytta, Berit Haugum på Jøldalshytta og Ingeborg Tverdal på Gjevilvass-
hytta. Frøken Tverdal hadde ansatt Anna Grinda! som bestyrerinne. Vanskene
med matforsyningen hadde øket i betraktelig grad fra foregående år, og det var
med en viss engstelse man imøteså sesongen. Man hadde fjorårets rekordinnrykk
i frisk erindring, og man fant det fornuftigst ved hjelp av pressen og brosjyrer
å gjøre fjellfolket merksam på at man måtte være forberedt på sterkt forenklet
kosthold og at alle rasjoneringsforskrifter naturligvis gjaldt like fullt i fjellet
som andre steder. Styret hadde vært vertinnene behjepelig med å skaffe forsy-
ninger. Man tør vel si at avviklingen av sommersesongen gikk betydelig bedre
enn man hadde turdet håpe. En fordel var at besøket lå endel under fjorårets,
slik at hyttenes beholdninger av mat ikke ble utsatt for alt for sterk påkjenning.
De dominerende poster på menyen var naturligvis klippfisk og spekesild, til-
gangen på kjøtt var problematisk. Det skal imidlertid sies til turistenes ros at
de viste full forståelse av de vansker vertinnene haidde å kjempe med. Vårt
inntrykk er et størsteparten av fjellvandrerne sommeren 1942 kom heim med
mange lyse minner, med styrket kropp og urhvilte nerver, til tross for det enkle
kosthold og mye dårlig vær. For været var meget miserabelt, få dager uten
regn og lite varme. —

Det har lykkes .styret til tross for de vanskelige forhold å skaffe endel nytl
innbo, hvorav det viktigste skal nevnes: Jøldalshytta — ny bryggepanne, to
glidestoler, 4 Volda-stoler, 2 små bord, l Jøtulovn til peisestua. Trolllheims-
hytta: 6 Budals-stoler, 6 glhlestoler, 2 Volda-stoler, l stort bord til peisestua og
et lite bord, en del dekketøy. Gjevilvasshytta: Ny bryggepanne, to bord til peise-
stua, gardiner. —

Arbeidet med vannspørsmålet på Gjevilvasshytta som ble påbegynt høsten 194]
ble stillet i bero for å løses i forbindelse med større reparasjonsarbeider og
eventuell utvidelse av selve hytta.

Orkelsjø. Orkelsjøhytta ble åpnet som vanlig 1. juli med Hanna Røtvei som
vertinne. Besøket var meget godt hele sommeren, «g det er ikke tvil om at
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hytta er alt for liten. Til hytta er anskaffet ny komfyr på kjøkkenet, dessuten
vannledning som Røtvei har lagt ned så man nå kan si at -det spørsmål er løst
på tilfredstillende måte.

Sylene. Hyttene i Sylene var på grunn av grenserestriksjoner stengt såvel
påske- som sommersesongen. På Storerikvoll tok fru Marie Nygard på seg over-
oppsynet med hytta og der var høve til å overnatte der. Det samme var tilfelle
for Nedalshyttas vedkommende, hvor vår forpakter Oliver Rotvold hadde over-
oppsynet. Jon Jensgård har vært ansatt som oppsynsmann og altmuligmann for
Storerikvoll. Det omifattende vedlikeholdsarbeide på Nedalen gård fortsatte som-
meren 42, men vanskene med arbeidshjelp gjorde at det ikke ble avsluttet. På
våningshuset ble størstedelen av den utvendige paneling fullført, et arbeide
som sammen med anskaffelsen av Jøtulovner gjorde at den store familie Rotyold
berget seg gjennom vinteren på en ganske annen måte enn året i forveien. —
Brua over Honktjønnbekken er midlertidig oppsatt. Ti'1 Nedalen gard er der
innkjøpt en slåmaskin.

Private kvarterer. På grunn av de vanskelige tider var det endel av våre
private kvarterer som ikke så seg utvei til å ta imot turister. Dette var tilfelle
med Kr. Haugen i Storli, Fjell-legeret Orkelsjøtrakten, og Kluksdal gård i
Stordalen.

Oversikt over overnattinger på hyttene.
Antall
senger

Troilheimshytta — Berit Hårstad ..................... 38
Jøldalshytta — Berit Haugum ........................ 43
Gjevilvasshytta — Ingeborg Tverdal .................. 24
Orkelsjøhytta — Hanna Røtvei ......................... 8
Nedalshytta — Unsgård og Rotvold .................. 34
Storerikvoll — Ragnhild Lien, Marie Nygård ... 32

Private kvarterer og hytter hvor foreningen har avtale:
Kårvatn gård i Todal. 20 senger. Eier ingeniør J. Halle. Storli i Storlidalen.

8 senger. Eier Kristoffer Haugen. Røstadseter i Vindøldalen. 4 senger. Eier
Lars F. Moen. (Åpen bare om sommaren). Borkhus. 4 senger. Eier P. T. Bork-
hus. Kluksdal gård i Stordalen. 12 senger. Eier Johan Krogstad- Storelvvold.
seter. 8 senger. Eier Andr. J. Brynhildsvold. (Åpen bare om sommeren). Son-
dalen. 4 senger. Eier Aksel Sona. Stugudal gård i Tydal. 6 senger. Eier Ola
Stugudal. Nerskogen pr. Stamnan. 4 senger. Eier John O. Voll.

L. A. Ottesen. Nikolai Dahl. Arne Falkanger. Nils Klinge. Hilmar Nilsen.

Reidar Jørgensen,
sekretær.

Påsken
1940 1941
105 111
189 178
222 306
__ ——

325 115
171

Sommeren
1940 1941
434 683
437 718
454 717
72 189
101 406

134
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