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lalt 56 artikler. I tillegg til disse kommer referater fra alle gene-
ralforsamlinger, hvor viktige vedtak er referert. Her er bare tatt
med salget av vannrettighetene (in extenso).

Ved å referere alt det vakre og positive som er sagt om Nedalen
mener jeg å ha bevist at herr Kjelsruds uttalelse om «sumpen som
det ikke kan ferdes folk i», «vakkert er heller ikke området», er
helt feilaktig for ikke å si direkte usant. For en gammel Nedals-
entusiast og en som mener å ha vel så god rede på «eventyrlandet»
fortoner de refererte uttrykk seg ikke bare som sårende og uhøflige,
men direkte usanne beregnet på å redusere Nedalens verdi på flere
måter.

PATRON

APPELL

Hva innebærer det at jeg er medlem av TT?
Jo, jeg er en av de 8 000 som har følgende rettigheter:
1. Hvert år får jeg tilsendt en velredigert, velutstyrt og interessant

årbok.
2. På våre hytter får jeg nattelosji og måltider til sterkt reduserte

priser.
3. Dessuten har jeg fortrinsrett til sengeplass på hyttene våre.

Men hvilke plikter har jeg som medlem av TT?
Som foreningens medlem er jeg medeier i våre hytter og som

medeier er jeg sterkt interessert i at alt går så bra som mulig. — For
å holde prisene på kostholdet og overnatting på hyttene lavest mulig
må foreningen begrense utgiftene bl. a. til betjening.

Vi er våre vertinner og betjening stor takk skyldig for at de
makter å utføre sitt arbeide på en slik fremragende måte. Men husk
at når det er riktig travelt er det ikke lengere snakk om 8 timers
arbeidsdag for disse. Da jobber de sent og tidlig for at du og jeg
skal få veltillaget mat og drikke i rikelige porsjoner, for at vi skal
kunne få våre køyeplasser og for at det skal være rent og blåst på
alle rom og ganger.

Det er da våre plikter å melde seg, og her er det jeg gjerne vil
komme med en appell til alle dere som besøker hyttene:

Husk at det er mange poteter som daglig skal skrelles, det er et
utall av kopper og tallerkener som skal vaskes og tørres. Og vert-
inner og betjening vil være veldig glade om du tar en tur i kjøk-
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kenet og tilbyr din hjelp. Det skal bæres ved, det skal pyntes med
nyplukkete blomster på bordene, det skal plukkes sammen rusk
og rask som slenger rundt veggene. Det er alltid noe å ta fatt på for
den som vil — og vi vil jo alle gjerne gjøre vårt til at oppholdet
på hyttene skal bli så hyggelig som mulig, for det er jo turisthytter vi
har, ikke hoteller. Og den rette hyttekosen får vi når vi alle er sam-
men om å skape den: «Tar kvar og ein sin litin stein, er snart vår
åker rein».

Ute i terrenget har jeg som medlem av TT også plikter å ivareta:
Foreningen har et rødmerket rutenett på ca. 600 km. — Tenk, som
frå Trondheim til Stockholm etter «fuglefluktlinjen». Tidens tann
tærer på merkingen, varder rauser ned, klopper ødelegges og vi er
interessert i at merkingen er så god at det ikke vil oppstå tvil om
hvor veien går. Kan du da etter beste evne gjøre ditt til å reise opp
varder som sneen kan ha veltet, dra bort kvist og rask som kan
ligge slik til at det skjuler merkingen, vil alle som vandrer etter
våre ruter være takknemlig. Skulle du synes at det enkelte steder
trengs til litt oppfrisking med rødfarge, er foreningens kontor i
Trondheim takknemlig for å høre frå deg.

I det hele tatt, la oss holde kontakten; med hverandre, med våre
vertinner og betjening, med foreningens kontor — til beste for oss
alle.

Draugens julekost

ANDERS
KRISTENSSØN ARØBO

Arne Falkanger

LEMMEND

Anders Kristenssøn Arøbo, født 2/1 1587 på Ærø i Slesvig, ble slotts-
prest i Kiøbenhavn i 1608, biskop i Trondhjem i 1618, bare 31 år
gammel. I literaturhistorien er han ofte blitt kalt: «Den danske
diktekunsts fader». Ved sin lettsindige opptreden i brylluper, bl. a.
i Hevne, Stod og Ørlandet, fikk han både menighetene og sine over-
ordnede mot seg. På Herredagen i Bergen den 31. juli 1622 ble han
dømt: «— og bør frå sit biskopelige Kald og Embede at være afsat
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