
\Y2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på
vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent.

En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet
langs den beskrevne rute. Savnet er en åpen turisthytte som kunne
ta imot besøk av skiløpere fra byen og andre steder i de nærmeste
distrikter.

Hva sier forresten TT til en slik formastelig ide?
Turkomiteen kommer ganske sikkert til å ta denne tur opp på

nytt.

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå

R S B E R E T N I N G F O R
70-ÅRS BERETNING

1 9 5 7

i Generalforsamling ble holdt i frokostsalen på Gerhard Schønings skole onsdag
i: 15. mai kl. 20.00. Der møtte 29 medlemmer.

Formannen, Reidar Jørgensen, refererte dagsordenen og erklærte at forsamlin-
iiigen var lovlig innkalt.
j ; : " Sekretæren leste årsberetningen som ble godkjent.
j: Forretningsføreren leste årsregnskapet som ble godkjent etter en del for-
i klaringer. Kemner Dahl spurte om ikke Nordpå Sauegård var eget foretagende.
Formannen svarte at eiendommen Nordpå er T.T.'s eiendom og ikke sauegårdens,
som leier jordeiendommen og uthuset av T.T. og driver dette for egen,regning.
Formannen nevnte videre at siste driftsår hadde vært trangere enn tidligere år,
og av den grunn hadde det vært nødvendig å trekke adskillig mere på foreningens
kassakreditt.

Budsjettforslag for 1957 ble også godkjent etter endel diskusjon. Kemner Dahl
spurte om anslaget på kr. 70.000,00 for medlemskontingent kunne regnes å holde.
Formannen nevnte alle de usikre poster som budsjettet inneholder,, men mente at
det var nøkternt oppsatt.

Valg. Valgkomiteens formann, Finn Kleven, opplyste at formannen, Reidar
Jørgensen, tross sterke anmodninger om å fortsette, hadde nektet gjenvalg. Til ny
formann foreslo valgkomiteen Eivind Kierulf, som ble valgt. Til styremedlemmer
ble valgt: Helge Foss, gjenvalg, Fredrik Kiær og Bjarne Mathiesen. Til lønnet
revisor ble gjenvalgt Knut Lande. De kritiske revisorer, Nils Klinge og Arvid
Heirung, ble også gjenvalgt. Til medlem av valgkomite ble valgt Kaare Domaas
og Reidar Jørgensen.

Kontingent 1957. Styret foreslo samme kontingent som siste år. Hovedperson
kr. 10,00, konekort kr. 6,00 og juniorkort kr. 3,00 pr. år. De to siste kategorier
berettiger ikke til årbok. Aldersgrense for ungdom er 19 år. Livsvar^ medlemskort
settes til kr. 150,00 som før. Alle disse satser ble enstemmig vedtatt.

Formannen takket alle som hadde hjulpet T.T. i året som gikk. Vertinner
og betjening på alle hytter fikk en ekstra takk, likeså våre fremragende proviant-

131



Dette tørkle er laget for Trondhjems Turistforening. Det er trykt på silke i
5 farger og har en mengde morsomme motiver.

Tørkleet kan De kjøpe for den rimelige pris kr. 12.— hos P. Ellekjær elter
Arne Renning i Olav Tryggvasons gate, på T.T* kontor, Kjøpmannsgt. 12, og
alle T.T.S hytter.

La T.T.s tørkle bli gaven iår og glem ikke alle utflyttede trøndere innen- og
utenlands som vil glede seg over en slik presang.
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Modolf Moen, Halvard Lilleevjen og Teodor Brandfjell. Kontorpersonalet
m inkassatoren fckk takk for vel utført arbeide, likeså alle de forskjellige komiteer
p-pressen, som alltid hadde vært lydhør og interessert for T.T.s arbeide
II Tilslutt takket formannen styremedlemmene for godt og kameratslig samarbeide
||g for det gode humør som alltid hadde preget alle forhandlinger. En spesiell takk

tet Reidar Jørgensen til Arne Falkanger for hans alltid våkne interesse for T T
pDet bla- sart a trekke seg ut av alt dette som har gitt meg så meget verdifullt'
lgen jeg har bare gode minner fra mitt arbeide iT.T,» sa Reidar Jørgensen til slutt'
|Han overleverte sa formannsklubben til Eivind Kierulf, gratulerte T.T. med den
nye formann, og ønsket denne lykke til.

, if ̂ ft^Tl tøkket fW dCn tUlit S°m Var Vist ham' °9 **«<* ™ hjertelig
^EM T

dT pTT ^ kjempearbeide han 9jennom mange år hadde
utført for T.T. Radar Jørgensen ble sekretær i 1941, medlem av styret i 1946

: viseformann i 1947, og formann i 1952. Av særtrekk hos Reidar Jørgensen vffle"
Kierulf spesieh nevne humøret og pågangsmotet, og takket for den ypperlige måte
han hadde ledet T.T. på. Den nye formannen takket videre Guntr Birkeland
som nu trakk seg ut av styret, videre ønsket han de nye styremedlemmer vel-

3 Sak GUnnar Blrkeland tøkket f°r de lærerike år '
Generalforsamlingen ble hevet kl. 21,35. Protokollen ble undertegnet av Arne

Falkanger og Nikolai Dahl.

I styremøte 17/6 holdtes følgende valg:
Viseformann: Helge Foss.
Tilsynsmenn for Sylene: Herbert Helgesen og Øyvin Jystad

°9 °rkdsi0fraktene: BJar^ Eriksen og Bjarne

Tilsynsmenn for Trollheimen: Magne Haave og Fredrik Kiær.
Komiteer:

CS' °9 PerS°nalkomité: Fm Si9ne Falanger,, Hjørdis Mørkved og sekre-

Årbokkomité: Henry Strand, formann, Tor Johansen og sekretæren
Møfe- og propagandakomité: Arne Falkanger, Herbert Helgesen, Øyvin Jystad

og Arne Rønning. (Etter Arne Rørming's død er Reidar Jørgensen oppnevnt som
medlem av komiteen.)

Provianteringskomité: Bjarne Eriksen, Herbet Helgesen og sekretæren
Styrets representant i valgkomiteen: Bjarne Eriksen.

K/?6? ™presenfanter l ^komiteen: Bjarne Eriksen, Magne Haave og Hjørdis
Mørkved. Forøvrig har turkomiteen bestått av: Per Vinje, formann, Kaare Jystad,
l or Johansen og Bård Norberg.

Forretningsfører har vært Arne H. Gjengset, og sekretær Magne Haave.
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Trondhjems Sparebank
Opprettet 1823

Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse,

sparebankvilkår og folio samt utfører

alle vanlige bankforretninger. — —

S I K K E R H E T S B O K S E R
H J E M M E S P A R E B Ø S S E R
F O R M U E S F O R V A L T N I N G

Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbe-
varing av sølvtøy og andre verdigjenstander.

F i l i a l : VOLDSMINDE, Innherredsv. 84
B A N K B T J S S
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f Styret har holdt 8 møter og behandlet 56 saker. Arbeidsutvalget som har
j ;> bestått av formannen, viseformannen, forretningsføreren, sekretæren og ett eller

flere av styrets medlemmer, har holdt 36 møter og behandlet 156 saker.
Turistopplysningskantoret har holdt åpent også siste sommer. Bestyrer var

frk. Sidsel Christensen.
Gavet. Foreningen har også i det forløpne år mottatt en rekke gaver fra

interesserte medlemmer.
Bidrag. Frå Trondheim kommune kr. 5.000,00, frå Sør-Trøndelag fylke

kr. 1.000,,00, og frå Strinda kommune kr. 1.000,00. T.T. vil på det hjerteligste
takke alle som husker foreningen med gaver og bidrag. De er alle like velkomne.

Møter. På vårmøtet 12/3 holdt kanselisjefen i Den Svenska Turistforeningen,
Halvår Sehlin, foredrag om «Fjallsommar i Lappland» med farvelysbilder. En
meget interessant og praktfull fjelltur til Lappland med ypperlige bilder. Etterpå
viste han filmen «Luftvegen til de våglosa». Formannen, Reidar Jørgensen, rede-
gjorde om påsken. Fru Kirsten Haave ble for sitt mangeårige og fremragende
arbeide som vertinne tildelt foreningens hederstegn, Reinrosa med gull ekekrans.
En utnevnelse som vant alles bifall. Møtet holdtes i spisesalen i Britannia Hotel,
og hadde samlet overfylt hus.

3/4 holdtes «ungdomsmøte» i Gerhard Schønings skoles festsal. Her var invitert
alle elever fra byens gymnasieklasser og 3. realskoleklasser. Hensikten med møtet
var å animere ungdommen til å gå i fjellet, og å gi nødvendige instrukser for
hvorledes fjellturen skal bli vellykket. På møtet som var godt besøkt, og meget
vellykket, orienterte Reidar Jørgensen, Helge Foss og Magne Haave.

I anledning av at T.T. ble 70 år den 16/12—57, besluttet styret å holde et
festmøte i Frimurerlogen den 7. november. Til møtet hadde det lykkes å få opp-
over inspektør Gunnar Raabe i Den Norske Turistforening, som på sin vanlige
lune og hyggelige måte kåserte om: «Frå Finse gjennem Jotunheimen til Sylene»,
ledsaget av farvelysbilder. Reidun Aune med sine elever demonstrerte på en frem-
ragende måte folkevisedans, et overmåte hyggelig og kjærkomment innslag. En
ekstra spiss på møtet ble det at styret hadde funnet en rekke gode venner verdige
til å bli hedret:

Reidar Jørgensen ble utnevnt til æresmedlem.

Ola Hilmo, Tydal
Finn Kleven,, Trondheim
Erling Nielsen, Trondheim
Herlof Stugudal, Tydal

ble tildelt foreningens hederstegn,
Reinrosa med gull ekekrans.

Halvard Lilleevjen, Selbu
Modolf Moen, Surnadal ble innbudte livsvarige medlemmer.
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Velgjørende • Velsmakende «Verdensberømt.

11 Formannen nevnte det utmerkede arbeide alle disse gjennom mange år hadde
luiiført for T.T. og overbragte dem foreningens hjerteligste takk ledsaget av
liilomsterhilsen. Reidar Jørgensen takket på de hedredes vegne. Møtet hadde
samlet overfylt hus.

Vertinnemøte. l forbindelse med høstmøtet var alle vertinner innkalt til møte
den 8. november. Der møtte 8 vertinner og mange saker av felles interesse ble

•drøftet.
Kåseri med farvelysbilder. Sekretæren har også i det forløpne år holdt kåserier

i mange foreninger i byen og på distriktet.
Hyttenes åpningstider. I påsken åpnet hyttene til følgende tider: Frå og med

6/4: Gjevilvassbytta, Nedalshytta og Storerikvollen, frå og med 13/4: Schulz-
hytta, Kjøli, Jøldalshytta, Trollheimshytta og Kasa. De fleste kvarterer holdt oppe
fra og med 13/4. Samtlige hytter og kvarterer stengte 22/4.

I sommersesongen holdtes samtlige hytter åpne fra og med 29/6 til og med 2/9,
bortsett frå Gjevilvasshytta som åpnet 24/6, og Kjøli som bare var åpen i tiden
18/7^23/8.

Som vanlig var «Nordpå» i Haltdalen åpen hele året bortsett fra tiden 1/11 1957
til 1/2 1958 på grunn av at vertskapet sluttet.

Orkelsjøhytta var stengt i påsken.

Oversikt over hytter, vertinner og overnattinger for året 1957:

Hytte

Trollheimshytta
Jøldalshytta ....
Gjevilvasshytta

Kasa (leiet) . . .
Orkelsjøhytta . .
«Nordpå», Haltd.
Kjøli gruve . . . .

Nedalshytta . . .

Storerikvollen . .
Schulzhytta . . . .
Ramsjøhytta . . .

Sum

Sen-
ger

55
43
52

16
10
36
12

63

51
30
4

372

Vertinne

Frk. B. Fiske
Frk. M. Kjelland
Fru K. Haave
Frk. Lagaard
Fru Iversen
Fru Ba Foss
Fru H. Røtvei
O. Unsgård m/frue
O. Saksgård
Frk. S. Strand
Fru B. Krog-
stadmo
Fru O. Reitan
Fru P. Rønsberg
Ubetjent

Antall overnattinger

Påske

359
297
644

190
0

Som-
mer

1082
825

1994

580
50

Hele året
0

354

353
139

0

115

1192

1617
196
73

Sum
1957

1441
1122
2638

770
50

2624
115

1546

1970
385
73

12734

Sum
1956

1407
1148
2566

517
43

2317
175

1566

1673
315

0

11727

+ -

+ 34
-l- 26
+ 72

+ 253
+ 7
+ 307
-4- 60

-f- 20

+ 297
+ 70
+ 73

+1007
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SENTRALE LAGRE
NORD FOR DOVRE

,'p.A.S ——TRONDHEIM
~*~S

KRISTIANSUND ti

NYE EFFEKTIVE LAGRE

T R O N D H E I M
Bygget 1953

H A R S T A D
Bygget 1950

K R I S T I A N S U N D
Bygget -l 948

STÅR TIL TJENESTE FOR
VÅRE KUNDER

HURTIG OG SIKKER
LEVERING AV

jf RN — STÅL — METALLER
JERNVARER — BYGGEVARER

§ E. A. SMITH
Grunnl. 1869

KRISTIANSUND - TRONDHEIM - HARSTAD
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gjs Prisene har vært:
iillt Medlem: Ikke medlem:
llf attlosji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,00 kr. 6,00
lUiddag "ten kaffe . . . . . . . . . . » 6,00 » 6,25
liliddag med kaffe og kaker .. » 7,50 » 7,75
llrokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,50 » 4,75
^Pensjonspris . . . . . . . . . . . . . . . » 17,00 » 19,50

Avtale om kvarter har vi hos følgende:
l||ll§Todalen . . . . . . . . . . Gudmund Kårvatn

Iseter, Vindøldalen .. Gregorius Holten
åpta, Lønset . . . . . . . . Hjalmar Olsen
lfydal . . . . . . . . . . . . . . Per Hilmo, Hilmo

l|i|iyx>ll, Meråker . . . . . . . Inga Stokke, Meråker
!al, Tydal . . . . . . . . . . . . Herlov Stugudal, Tydal

Heil ved Rien . . . . . . . . . . Peder Ridal, Brekken
Ullen, Brekken . . . . . . . . . John Sakrisvoll, Brekken

Plass etter behov.
6 senger.

16 »
5 »

12 »
20 »
10 »
6 »

I omfeuiismenn: Namsos: Karoliussens Bokhandel, Steinkjer: Steinkjer Bok-
Å/S, Levanger: Thurn-Paulsens bokhandel, Stjørdal: Kjøpmann Ingolf
Selbu og Tydal: Thomas Solem, Selburuta, Selbu, Oppdal: Kjøpmann

Jdden, Løkken: Bjarne Storsve, Orkanger: Kjøpmann Ingv. Solbu.
l|lll||zii>ars7!n#: I forbindelse med sikringstjenesten i fjellet i påsken sendte vær-
Illlflliilgen ut særmeldinger for Trollheimen og Sylene. T.T. betaler for oppholdet
iJlliismann på Trollheimshytta og en på Schulzhytta. Disse sender flere ganger
lllSåiigen meteorologiske meldinger til værvarslingen,, og står i stadig kontakt
l||lp|ikringens hovedkvarter, hvis sjef er major Hanoa.
lllilfærét i påsken var stort sett meget bra til tross for dårlige værvarsler som nok

iffé endel fra å legge påsketuren lil fjells. Påsken forløp heldigvis uten alvor-
•11. Påskeandakter ble holdt på de fleste av våre hytter.

liimmerværet var ikke noe å skryte av. Stadig overskyet og grått og sparsomt
iparme dager.
iatiiatelefon på Stormoen. Takket være en interessert radioamatør i Selbu fikk

l§|la|tiedning til å prøvekjøre radiotelefonforbindelse frå Selbu til Stormoen siste
3 ganger daglig til fastsatte tider hadde vertinnen telefonforbindelse med

llllf Sen. Den sikkerhet dette byr i påkommende tilfelle er selvinnlysende, og for-
"li;p|Pvar så vellykket at styret håper å få økonomisk anledning til å anskaffe
||||fj|anent anlegg på Schulzhytta og andre hytter som ikke har ordinær telefon-

^ifliHams/øftyfta. Som nevnt i forrige årsberetning ble hytta ferdig til påsken 1957.
llffiier blitt meget populær, selv om antallet av overnattinger burde vært større.
Ipiier: meningen å få opp et lite uthus i forbindelse med hytta. Materialer til dette
Ifpitinfcjøpt, men på grunn av føreforholdene er de ennu ikke kommet opp.
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Berit Voll, «Nordpå».

. Så utsatt for vær og
Wijjltflsom de fleste av våre hytter lig-

viser det seg at de krever et
l|iadig og kostbart vedlikehold. Særlig
111 takene utsatt. Det beste hadde nok

IllSaert å få «kalltak» på alle beboelses-
tllfiiis, men dette krever mange penger.
HÉå Nedalshytta var det i den senere
IllJd blitt adskillig taklekasje, og styret
Iligodtok derfor med glede et forslag fra
Iliielgesen om frivillig dugnad for å
Ilegge nytt tak på denne hytta. Endel
livrige og interesserte medlemmer sam-
HJiien med styret reiste derfor opp i
IIJjuss til Geitbekken en lørdag i sep-
Utember. Betjeningen var enda tilstede
|:pg ordnet med kost og losji. All gam-
lipiel taktekking ble fjernet, endel tak-
:|bord skiftet og ny papp og never ble
|lagt på hele taket. Arbeidsledere var Jon Berggård og Ingvald Krogstadmo. På en

dag var det meste arbeide unnagjort, og dugnadsgjengen reiste hjem etter en både
morsom og vellykket arbeidsdag. Et forsøk som frister til gjentagelse ved andre
anledninger.

Utvidelse av Jøldalshytta. Til tross for at T.T. fikk avslag fra Statens Ferie-
fond på sin søknad om støtte til utvidelse av Jøldalshytta, ble arbeidet med
råbygget satt igang siste sommer, og tilbygget kom under tak ut på høsten. Inn-
redningsarbeidene er satt i gang, og der er meningen å få utført mest mulig i
tilbygget til sommeren 1958, og så til høsten ta fatt på ominnredningen i den
gamle hytta.

Kjøli. T.T. leier som kjent ingeniørboligen for 2 år ad gangen, men vedlike-
holdet har vært vanskelig på grunn av beliggenheten,, og fordi eiendommen ikke
er vår. Det viser seg dessverre også at andre bygninger der oppe har vært utsatt
for hærverk utenom sesongen,. idet de øyensynlig er blitt benyttet til ved.

Vardinger. Der ble siste sommer vardet ny sommerrute fra Mannseterbakken
i Meråker til Schulzhytta, en fin og lett adkomst som de fleste nok ikke har vært
oppmerksom på tidligere. Ved å ta morgentoget fra Trondheim til Meråker, og bil
fra stasjonen til Mannseterbakken kan man lettvint komme inn til Stormoen i
rimelig tid til middag. Materiell til ny heisestol over Rotla ved Stormoen er
kommet opp og stolen vil bli satt opp til sommeren. De gamle sommervardinger i
Trollheimen er gått over og malingen frisket opp hvor dette trengtes.

Jordskiftesak fra Folldalen. Da T.T. i 1890-årene bygget den første Trollheims-
hytta, fikk vi beiterett i strøket rundt hytta. En eier av en skogteig har nå forlangt
avløsning av denne bruksrett. Saken har vært for retten, men er ennu ikke avgjort.
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III Merke' og suvenirsalg på hyttene. Det viser seg at turistene gjerne vil ha med
||jBiinner frå hyttene. Prospektkort har vært stor salgsartikkel i mange år. På et
II par hytter har vi også tidligere hatt salg av spesielle metall- og tøymerker, men
|1 disse var praktisk talt utsolgt. En komité har derfor fått i oppdrag å komme
|| med forslag til nye salgsartikler på hyttene. Det er allerede anskaffet vakre
l tøymerker for hver hytte, og det viser seg at dette er saker «som går». Det er
l videre innkjøpt endel småting for salg, og det er å håpe at også disse faller i smak.

; ; . ' Vertinner som slutter. Fru Haave sluttet som vertinne etter påsken 1957.
I henne har T.T. mistet en av sine mest trofaste vertinner. Hun begynte først som
vertinne på Storerikvollen, var deretter i mange år på Nedalen for tilslutt å være
på Gjevilvasshytta i iy2 år. Hun ble ualminnelig avholdt av alle turister, og alle
vil nok savne henne. Som tidligere nevnt har hun fått T.T.'s hederstegn for sitt
arbeide.

Fru Berit Krogstadmo meldte siste høst at hun ikke kunne fortsette på Nedals-
hytta lenger. Ingen beklager dette mere enn T.T. Hun hadde vunnet seg en fast
posisjon som en flink og hyggelig vertinne, godt assistert av sin mann og flere
av sine døtre.

Ola Unsgård og frue, «Nordpå», sa opp stillingen til fraflytting 1. november
1957 etter vel l års tjeneste i T.T. Vi beklager meget at de ikke kunne fortsette
lenger. Som ny vertinne på «Nordpå» lyktes det å få frk. Berit Voll, Budal, som
tiltrådte 1/2—58. Hun er godt kjent av alle skiløpere i Trøndelag som «idretts-
mamma», og det var også hun som var matmor under T.T.'s setertur til Budal
siste sommer.

Årboka. Etter å ha holdt på med årboken i 10 år, ba sekretæren om avløsning
siste år. Som ny redaktør ble valgt journalist Henry Strand med Tor Johansen
og Magne Haave som hjelpere. Av grunner som ikke kan legges redaktøren til
last, ble årboken dessverre ikke ferdig slik at den kunne distribueres til jul.
Styret vil imidlertid for kommende år sette alt inn på at dette kan skje, men
trenger til dette hjelp frå medlemmene for å skaffe stoff og bilder.

Turkomitéen. T.T.T. har også i år arbeidet meget godt og utvidet antallet
turer og tatt opp nye turidéer. Der ble ialt arrangert 21 turer, og alle ble meget
vellykket og med god tilslutning. Nytt av året var «seterturen» som iår ble arran-
gert til Øyanseter i Budal. Videre ble der avviklet to ukers fotturer, en til Troll-
heimen og en til Sylene. Det viser seg å være et stort behov for organiserte felles-
turer, og turkomitéen har meldt frå at nye innslag vil bli foreslått også kom-
mende år.

Den 7/1 arrangerte turkomitéen foredragsmøte i Britannia Hotel med Folke
Thørn som foredragsholder om: «Streiftog i Naturen» med farvelysbilder. Møtet
var meget vellykket og hadde samlet fullt hus. Turkomitéen har bestått av: Per
Vinje, formann, Bjarne Eriksen, Magne Haave, Tor Johansen, Kaare Jystad,
Hjørdis Mørkved og Bård Norberg.

Kurser på «Nordpå». Norges Skiforbund samlet også iår sitt treningskurs på
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KVALITETSMERKET PÅ:
Geleer — Puddinger

Vaniljesaus — Fruktsauser

Bakepulver — Vaniljesukker

Husholdningsessenser

Eddikessens

ELGESÆTER FABRIKKER A/S
TELEFON 20050 — TELEGR.ADR.: ELF AS

TRONDHEIM

lllllll|i|jordpå» i første uke i desember. «Nordpå» var en av de få steder i landet hvor
lllå|efc var sne, og kurset var meget vellykket.
lill I begynnelsen av april ble der arrangert et 4 dagers kurs i skiteknikk for 46 av
lllbyens lærere.
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Helge Foss,
viseformann.

Trondheim, 23. april 1958.
Eivind Kierulf,

formann.

Bjarne Eriksen.

Fredrik Kiær.

Herbert Helgesen.

Hjørdis Mørkved.

Arne H. Gjengset,
forretningsfører.

Øyvin Jystad.

Magne Haave,
sekretær.

TT-turenes «faste musikk».

Ølscn &S6tui%
Øvre Allé l

Etablert 1903
Kontor og lager:
Kjøpmannsgt. 81

Butikk:
Innherredsveien l
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