
Dette kom tydeligst frem under behandlingen av Nedalssaken.
Når ikke dokumentene lå i arkivet, ble det å leite seg frem til en
eller annen offentlig protokoll — og der,.vta avskrift. Dette var et
tidkrevende og ofte meget vanskelig" arbeide, men takket være Carl
W. Gotaas fikk styret den nødvendige støtte gjennom dokumentenes
ordlyd.

Som berørt i et forslag fra undertegnede til generalforsamlingen
savner TT bl.a. også medlemslister for mange år, særlig krigsårene,
slik at bedømmelsen av 40 års betalt medlemskap for å bli livsvarig
medlem blir nokså illusorisk.

Gjennom årene har styrene fått seg forelagt en masse tegninger til
hyttene etc. Disse tegninger var i sin tid samlet i mapper og lett
tilgjengelige.

Dessverre viser det seg at mye av arkivmaterialet er på vid-
vanke og hensikten med disse linjer er å oppfordre alle medlemmer
med kjennskap til noe, tidligere styremedlemmer og andre som har
lånt verdifulle dokumenter å innlevere disse til foreningens kontor
omgående.

Det spørs om det ikke var fornuftig å oppnevne et styremedlem
til arkivar med det mandat å «sitte på» dokumentene, og bare levere
dem ut mot kvittering ifølge styrebeslutning.
Hvem kan og vil skaffe TT et godt, rommelig og rimelig arkivrom?
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Minneord
Gunnar Raabe (les lang a), den kjente
agitator for friluftsliv og norsk høy-
fjell døde 31.8.69.

Han var født på Lillehammer og
slo tidlig til lyd for at norsk ungdom
skulle gjøre seg bedre kjent i Gud-
brandsdalens- og Østerdalens fjellver-
den. Seiv unngikk han helst de store
høyfjellshoteller, trivdes best på de gammeldagse setrene med deres
sjarm: dyreliv og godt gammeldags, men renslig seterstell og den
atmosfære av humør og trivsel som enda fantes - og finnes - i mere
avstengte strøk av vårt land.

Han var godt kjent i Trondheim og Trøndelag. Undertegnede
lærte å kjenne ham i den tid han gikk på N.T.H., her. Vi spilte
fiolin i Studenterorkestret under Olav Kiellands taktstokk. For-
uten gleden ved samspillet hadde han stor sans for humor og
kunne fortelle en historie som få andre.

Forskjellige forhold som han ikke selv var herre over gjorde
at han måtte slutte studiene ved N.T.H. Takket være sin tilknyt-
ning til vandrerlivet og fjellet fikk han en stilling i D.N.T. som
PR-mann. Han skrev gode artikler i årbøkene og reiste land og
strand rundt i Norge og utlandet og viste både oss og utlendingene
det vakre landet vårt gjennom festlige fargelagte fotos — det var
før fargefotografiens oppblomstring. Hvem kan glemme hans fore-
drag under krigen og de bilder han viste av førkrigs hjemmebakte
hvite brød skåret i mektige skiver med tollekniv - og så de bemerk-
ninger som da fait.

Gjennom årene fikk vi flere artikler og bilder fra ham om
turer i fjellet og bilder til disse. Han var en mester til å finne
motiver og kunne gjengi dem på sin egen måte.

For D.N.T. var hans bortgang et stort tap. Han fikk i 1965
D.N.T.s, Hedersknapp. TT hedret ham i 1957 med Reinrosa med
gyllt eikekrans. Trondhjems Turistforening vil lenge huske denne
gode venn og lyser fred over hans minne.

Magne Haave.
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Idet årboka går i trykken kommer melding frå Ty-

dal om at Ida Brandsfjell døde 9.11.69, vel 73 år gammel.
I sitt vakre hjem, Essandheim, ved Fiskåa har hun

gjennom mange år tatt imot fjellvandrere fra begge sider
av Riksgrensen. Hennes familie var gjennom en liten
menneskealder til stor hjelp for TT på forskjellig vis.

Ida Brandsfjell ble gravlagt ved Tydal kirke 15.11.
d.å. TT,s formann, Fritz Christensen la ned en krans
på hennes båre med dypfølt takk da hun ble ført frå
Tydal Kapell. Bygdafolk og mange av hennes fjellvenner
viste henne den siste ære ved å møte opp ved hennes
gravferd den vakre førejulsdagen.

Magne Haave

Våre hedrede

Æresmed lemmer:

1935 Ludvig Sivertsen, banksjef
1947 Roar Tønseth sr., arkitekt
1953 Arne Falkanger, kjøpmann
1957 Reidar Jørgensen, rektor
1967 Magne Haave, førstelærer

innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med

1935 Ludvig Sivertsen, banksjef 1957
1947 Thor Tharum, sorenskriver 1957
1947 Himar Nilsen, agent 1957
1947 Roar Tønseth sr., arkitekt 1959
1947 Ragnhild Lien, fhv. vertinne 1962
1949 Astri Mittett Angermann, 1962

fhv. lærerinne 1962
1952 Trygve Kristiansen, kontorsjef 1962
1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1962
1954 Edvard Løchen, hr.advokat 1964
1954 Andreas Backer, generalsekretær 1967
1957 Kirsten Haave, fhv. vertinne 1967
1957 Ola Hilmo, bestyrer 1967
1957 Reidar Jørgensen, rektor 1967

gull eikekrans.

Finn Kleven, smedmester
Erling Nielsen, kjøpmann
Gunnar Raabe, ruteinsp. i DNT.
Magne Haave, lærer
Martine Unsgård, fhv. vertinne
Olga Reitan, fhv. vertinne
Hjørdis Mørkved, frk.
Gunnar Birkeland, disponent
Helge Foss, lektor
Eivind Kierulf, overingeniør
Øivin Jystad, reklamekonsulent
Astrid Olsen, sekretær
Magna Kjelland, fhv. vertinne
Bjarne Eriksen, f.hv. overbetjent

Innbudte livsvarige medlemmer:

1957 Halvard Lilleevjen, bonde
1957 Modolf Moen, bonde
1962 Ragnhild Næssmo, kokke
1962 Thomas Solem, bestyrer
1962 Asbjørn Clausen, bonde
1967 Manda Hilmo, husmor
1967 Svein Grøtte, bonde
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