
M I N N E O R D

Siden siste årbok kom ut er S i g n e
F a l k a n g e r gått bort. I dag — et
par måneder etter at det skjedde — er
det fremdeles vanskelig å gjøre seg for-
trolig med at Signe er borte. For oss
som hadde den lykke å være hennes
venner, og for alle dem som kom i kon-
takt med henne, stod hun alltid som
den sunneste og friskeste, åndelig og
legemlig. Hun elsket fjellet og livet der,
blomstene, dyrene, stemningene, det var
som om hun hadde en forunderlig evne

til å absorbere så mye mere av n a t u r e n enn oss andre. Og slik
som hun kunne dele sin begeistring med oss, umiddelbart, impulsivt,
humørfylt og spirituelt.

For vennene i Trondhjems Turistforening er savnet sårt. I en
liten menneskealder var hennes interesse for foreningen usvekket.
Aktiv og hjelpsom, frisk og uredd i sine diskusjoner, varm i sine
følelser for vertinner, betjening, inspirerende i sin begeistring.

Vi minnes henne i ærbødighet og med sårt vemod.

Trondheim, desember.

Reidar Jørgensen.

K n u t R o l v s j o r d døde ved St. Hanstider 1959. Som det glade
friluftsmenneske han var, var det naturlig at han ble sterkt knyttet
til Trondhjems Turistforening gjennom mange år. Allerede i den
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første tid da fjellvandringen begynte i
Trollheimen var Rolvsjordsæter et av
de faste tilholdssteder i Gjevilvassdalen,
og Knut var T.T.s faste glade holde-
punkt i Oppdal når noe skulle gjøres på
Gjevilvasshytta.

Ved siden av å være en dyktig gård-
bruker, hadde han en uallminnelig tek-
nisk begavelse som ga seg utslag på man-
ge måter, og turistforeningen fikk ikke
minst glede av dette ved byggingen og
utvidelsen av Gevilvasshytta. Han vis-
ste alltid råd når problemene meldte seg, og man kunne også stole
på at det han hadde påtatt seg ble utført rettidig til punkt og prikke.
Han elsket Gevilvassdalen og drog dit så ofte han kunne, til alle
årets tider og i all slags vær og hadde i de senere år bygget seg
egen hytte der ute.

Det blir rent rart å dra til Gevilvasshytta uten å skulle treffe
Knut med det lune smilet der mere, men vi, hans venner i turist-
foreningen, og de er mange, vil alltid minnes ham med takknem-
lighet.

Ved G u d r u n E r i k s e n ' s bortgang
mistet Trondhjems Turistforening en av
sine mest aktive kvinnelige medlemmer.
Overensstemmende med sin natur var
det i det stille hun arbeidet, men vi som
hadde den glede å lære henne å kjenne,
vet hva hun ydet og ofret for turist-
foreningen, ikke minst som det trofaste
medlem av syklubben gjennom alle år.
Savnet etter henne blir stort blant ven-
nekretsen i T.T., men vi vil huske hen-
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ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun
alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte
måte, og for det gode hjertelag som la bak.

Vi vil alltid bevare minnet om henne i våre hjerter.

Trondheim, desember 1959.

Eivind Kierulf.
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Årsberetning for 1958
71-års beretning

Året som "har gått, har vært et år med stor virksomhet i foreningen. Før påske
kom det et voldsomt snøfall, som var forholdsvis lokalt. I Syltraktene var snø-
mengdene enorme, mens det ikke var stort mer snø enn normalt i Trollheimen.
For hyttene i Sylene holdt dette nesten på å stoppe all transport, men takket være
at vi benyttet oss av alle til rådighet stående transportmidler (hester, bærere, egen
og leide snøbiler m. m.), lykkedes det med store omkostninger å få alle nødven-
dige varer fram, slik at hyttene her også kunne drives på tradisjonell måte.

I første del av påsken var været strålende, og utfarten til våre hytter var
stor. De siste dager i påskeuken var imidlertid været mindre bra, og vi hadde
inntrykk av at turistene avbrøt turen og søkte til bygds tidligere enn normalt.
Besøket ble imidlertid rekordartet, og alle tiders overnattingsrekord en enkelt
natt på en hytte ble sått på Storerikvollen, med 184 overnattinger natt tii
langfredag.

På grunn av de store snømengder og usedvanlig sen vår, måtte åpningen av
de fleste hytter utsettes fra en uke til 10 dager senere enn normalt. Dette i
forbinnelse med surt og grått sommervær helt til i midten av august, gjorde at
besøket ble atskillig mindre enn sommeren før, men alt i alt ble årets totalbesøk
tilfredsstillende, selv om vi kunne ønsket det meget større.

Generalforsamling ble holdt i Handelsstandens Hus tirsdag 13. mai kl. 20,00.
Der møtte 22 medlemmer.

Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden, og erklærte forsamlingen
lovlig satt. Sekretæren leste årsberetningen, som ble godkjent. Wettergreen spurte
hvordan forholdene lå an på Kjøli. Formannen gjorde rede for styrets syn på
spørsmålet. Falkanger nevnte det dårlige besøket på Schulzhytta, og at det burde
ordnes med klopp over Lødølja. Helgesen lovte å ta seg av varding og klopping
på strekningen Mannseterbakken—Stormoen.

Falkanger spurte videre om bro over Djupholma. Formannen opplyste a'.
T.E.V. hadde lovet å fylle opp ved den nye brua, så også vestsiden blir noen-
lunde tørr.

Forretningsføreren leste årsberetningen, som etter en del forklaringer, ble
godkjent.

Wettergreen spurte om Ramsjøhytta var tatt med i regnskapet. Formannen
forklarte at hytta ikke var helt ferdig enda p.g.a. de svære snømengdene siste
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