
S, O. S/ TROLLHEIMSHYTTA
En oppfordring til alle medlemmer og alle som interesserer

seg for Turistforeningens arbeide.
. . • }•

Av Anders Dahl

Trollheimshytta er i en miserabel forfatning, både brannteknisk og med hensyn
til praktisk innredning. Aksjonskomiteen «S. O. S. Trollheimshytta» har sått
seg som mål å kunne sette Trollheimshytta i en tidsmessig stand, men dessverre
får en ikke reist eller reparert ei hytte bare med god vilje, det trenges også
penger, mange penger. Komiteen har fått mange og kjærkomne bidrag, men
det mangler fremdeles kr. 25,000.— for å nå det minimumsbeløp som kreves.

De fleste av Turistforeningens medlemmer kommer sikkert til Trollheimshytta
en gang før eller siden, og da ville det være dobbelt hyggelig å komme dit med
en eierglede. Alle burde med full rett kunne slå seg på sitt bryst og med stolthet
si at dette er jeg medeier i.

Men da må en også yte noe. Vi forlanger ingen formue. Store som små bidrag
er alle like velkomne,. bare det er nok av dem. Foreningens ca. 7000 medlem-
mer skulle kunne greie dette ekstra løft i løpet av få dager.

Turistforeningens styre har med vanlig optimisme og tro på oppgaven begynt
å grave ny kjeller på Trollheimshytta og sier som ordtaket «vel begynt er halvt
fullendt». Men vi medlemmer er ikke tjent med halve ting, vi vil ha hytta helt
fullendt, men det beror på oss selv om vi hjelper til nok.

Styret gjør Churchills berømte ord til U. S. A. i 1940 til sine: «Give us the
tools and we will do the work».

Aksjonskomiteen S. O. S. Trollheimshytta

Bidrag kan settes inn på konto «S. O. S. Trollheimshytta» i Forretningsban-
ken eller betales direkte til komiteens medlemmer.

Reidar Trætvik c/o Forretningsbanken Øyvin Jystad, Søndre gate 26
Reidar Hoff é/o Jens Hoff, Dronningens gt. Erling Nielsen, O. Trygg.vt. 15

Finn Kleven c/o Langland 6 Schei Anders Dahl c/o A. Dahl & Co.

Turistforeningens styre tar selvfølgelig også iirot bidrag.
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Under den meget vellykkede åpningsfesten på Gjevilvasshytta i sommer var
spenningen meget stor. Allerede tidlig på kvelden var det annonsert at «noe
ville skje», men først ut i de små timer kom løsningen. Endel herrer av selska-
pet hadde vært utenfor synsvidde i lang tid, men dukket nå opp med en svær
pakkasse med en enda digrere trosse rundt. Under mange formalia og like
mange ord frå han som førte ordet, ble kassen åpnet og en hyssingende grepet.
Denne hyssingen var lang — meget lang — og nå og da forsynt med små
hilsener til T. T. i form av spikerpakker, murstein, sementsekker etc. etc. Da
sikkert 10 klæsnorer var halt opp, kom en liten forundringspakke til formannen.
Den viste seg å inneholde en flott laget sjekk frå Aksjonskomiteen til T. T. ved
formannen. Sjekkens pålydende, kr. 21,299.86, var det beløp komiteen hadde
samlet inn til Trollheimshytta — et strålende resultat. At begivenheten utløste
en storm av begeistring er svakt uttrykt, og formannen uttrykte tilslutt i en liten
tale foreningens og hans egen takk for overraskelsen.

Sjekkens forside er avbildet ovenfor.
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