
spurt og gransket hos gammelt folk på begge sider av grensen —
minner og beretninger som ennå ikke var døde. Han har gravet
i tuftene rundt Stor Erikvollen og studert gamle folianter, bl. a. på
Videnskapernes Selskap her i Trondhjém. * Resultatet foreligger i
hans omfangsrike verk: «3000 mann kvar på fjållet».

Torsten Boberg har vært en flittig forfatter og har blant annet
tittelen: Skriftstållare.

Han var og ble kunstner selv om han var plantet om midt oppe
i Jåmtlandsfjellene — rent naturlig var det da også at Torsten
Boberg fikk framstille den første Arnljot på Frosospelen. Som
foredragsholder fartet han om vinteren rundt om i folkeakademiene
i Sverige og laget bl. a. turistpropaganda for Norge i nære sam-
arbeid med NFDS.

Torsten Boberg døde som kjent og skattet eier av Trillevallen
Turisthotell ved foten av Anarisfjellet i Undersåker.

Personlig har jeg kjent Torsten Boberg siden 1915 og det siste og
beste minne jeg har om ham var da han høyreist og kraftfull, for
et representativt auditorium ved Jåmtlands Turistforenings 30-års
jubileum, resiterte sitt epos til sin tamme varg «Varja» — stem-
ningsepistlet fra måneskinnskvelden ved et fjellvatn, da Torsten
ble vekket av sin drøm med villmarkskrivet fra «Varja» som fra
en høy stein satt og tjøt mot månen.

Din klangfulle røst, din fremføring, selvopplevelsen formet glim-
tet — et minne om deg, Torsten, som aldri glemmes.

Takk for alt, gode, gamle venn!

<>OOOOOOO<>OOOOOOOOOO<X><><><>O<X>O<><><><>O<><XX><><>O<X>OO<><><><>

S A N G T I L G L Å M O S
Av Henry Strand.

Mel.: «Sjømannen og stjernen».
Har du vært
der Aursundsjøen smiler?
der de gamle voller ennå står,
og hvor malmens gruver
evig hviler
med sitt sagn om slit og tunge kår.

Vakre vidder
milevis seg strekker
dit hvor Skarven kneiser mot det blå.
Det er sang
i tusen muntre bekker,
hele vidda kan ditt hjerte få!

Og når fjellet
kledt i vinterdrakten
svøpt i solskinn tar deg i sin favn
blir ditt hjerte
fult av denne prakten
og jeg vet du føler intet savn!
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Høyt på Stortvartz
kan du hvile kroppen,
hele Rørosvidda åpner seg!
Stolt og mektig ' *
kneiser Vigeltoppen,
fjernt mot grensen hilser den på deg!

Opp til Aursundsjøen
går min tanke
gjennom byens triste, travle grå.
Jeg vil dra dit ofte
for å sanke
nye gleder som jeg lever på!

Fra Aursunden Aunes Kunstforlag

Å R S B E R E T N I N G F O R 1 9 5 6
69. ÅRSBERETNING

Generalforsamling ble boldt i Handelstandens Hus tirsdag 15. mai kl. 19.30.
Der møtte 38 medlemmer.

Formannen, Reidar Jørgensen, refererte dagsorden og erklærte at forsam-
lingen var lovlig innkalt. Sekretæren leste årsberetningen som ble godkjent.
Arne Falkanger spurte om grunnen til at T.E.V. ikke hadde fullført brua over
Djupholma, slik som det var lovet. Eivind Kierulf besvarte forespørselen.
Finn Kleven spurte om grunnen til at det utenbys medlemstall var sunket.
Kierulf mente at grunnen var den at mange medlemmer bare er medlem når
de går i fjellet. Falkanger spurte om prisene for sommeren. Formannen besvarte
spørsmålet og sa at styret hadde drøftet å følge D.N.TVs eksempel ved å bruke
høgere priser for ikke medlemmer enn for medlemmer. Likeså mente han at
søndag middag burde betales • noe høyere på de hytter' som hadde stort dags-
besøk. Forretningsføreren leste årsregnskapet som ble godkjent etter en del
forklaringer. Kierulf nevnte grunnen til at medlemskontingenten var så stor siste
år. Endel av den var fra 1955. Likeså forklarte han hvorfor det var satt opp
en ny post: Ikke fordelte omkostninger. Disse representerte de regninger som
enda ikke var betalt. Kierulf nevnte også de avskrivninger som var foretatt.
Formannen beklaget siste sommers driftsresultat. Været sviktet fullstendig i
H dager først i sesongen. Dette fikk så en uheldig virkning på regnskapet.
Adolf Berg ville vite hvem som var foreningens debitorer. Kierulf opplyste
at årbokas annonser og nybygget på Storerikvollen «skjulte» seg i denne post.
Adolf Berg nevnte også verdiansettelsene og assuransesummene for hyttene.
De nye hytter står i høyere verdi enn de eldre som er mere avskrevet.

Budsjett 1956, Formannen refererte styrets forslag. Adolf Berg spurte om
inntektsoverslaget var riktig i forhold til siste års regnskap. Formannen mente
at dette var forsvarlig, forutsatt at sommeren ble som vi ønsker og vanligvis har
den. Videre nevnte han forandringen på «Nordpå». Bevertningsavgiften der
oppe gikk tidligere ikke inn i vårt regnskap da fru Galåen hadde stedet for
egen regning. Dette vil bli anderledes, nå da T.T. selv har overtatt driften.
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