
69

banksjef Otto Adeler kasserer. Av regnskapet
for 1891/92 fremgår at sekretær og kasserer
mottok en samlet godtgjørelse på 130 kroner.
Selv om de satt i styret fikk altså de som
hadde oppgavene som kasserer og sekretær en
viss godtgjørelse, og vi kan av dette slutte at
foreningen helt fra starten av hadde en form
for deltidsansatt administrasjon. Det er da
heller ikke underlig at det måtte være slik, for
aktiviteten var meget høy, nær sagt fra dag én.
Det er i så måte bare å se på hva som ble
utrettet og oppnådd i løpet av TTs første ti år,
uten at vi skal gå inn på dette her.

Formannen, Carl Schulz, fungerte også i 
flere år, fra 1897 til 1901, som foreningens
sekretær. I årsberetningen for 1899-1900 står
det: «Formanden har ønsket at kunne få
sekretærvervet overdraget dr. Lindemann (han
var varamann til styret), en for turistsagens
fremgang nordenfjelds interesseret mand, men
har ialfald for 1900 fremdeles overtaget vervet
som foreningens sekretær. Det er bestyrelsens
opfatning, at sekretær- og kasserervervene bør
indehaves af bestyrelsens medlemmer.»
Utgiftene til kasserer og sekretær i 1899 beløp
seg for øvrig til 300 kroner, så kostnadene til
disse oppgavene steg i takt med foreningens
vekst og økende aktivitet. 

1902 - 1950 
På generalforsamlingen i 1902 ble cand. real
Ludvig Schulerud innvalgt i styret og på det

etterfølgende styremøtet valgt til sekretær.
Schulerud fungerte som sekretær i 8 år, frem
til 1910, da han ble avløst av en av byens
friluftspionerer, kjøpmann Olaf Grilstad.

Plassen tillater ikke at vi her tar for oss
utviklingen i detalj, nær sagt fra år til år, og
det har vel heller ingen hensikt, så vi gjør et
sprang til 1921, da Sigurd Steen ble ansatt
som TTs første forretningsfører. Han satt i
stillingen til 1930, og ble da erstattet av 
Olaf Jenssen. 

I 1933 beløp administrasjonsutgiftene seg 
til 1858,84, og av dette utgjorde forretnings-
førerens lønn 800 kroner. Fremdeles frem-
går det imidlertid ikke med et ord i års-
beretningene hvor foreningen hadde sitt 
kontor. Men om vi graver litt mer grundig  i
gulnede papirer, eventuelt leter i tidens aviser,
er det vel ikke umulig at det vil la seg gjøre å
lette litt på det sløret som ligger over denne
delen av foreningens historie.

Olaf Jenssen var ansatt forretningsfører i 
TT til 1939, da han valgte å slutte, men uten 
å være ferdig med foreningen for det. På 
generalforsamlingen i 1939 ble han nemlig
valgt inn i styret. Hans etterfølger ble en ikke
helt ukjent herre i TT-sammenheng, lektor
Reidar Jørgensen, som var foreningens
sekretær gjennom hele krigen ved siden av 
at han også var sterkt engasjert i Milorg. 
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Da TT allerede i sitt første virksomme 
år - 1888 - tok til å merke stier og ruter
både i Bymarka og til fjells, og fikk 
ordnet med sine første kvarteravtaler og
hytter, var den snar til å fortelle om dette
i årsberetninger, årsskrifter og jubileums-
beretninger. Derimot har foreningen 
ikke vært like flink til å merke de veier
den har gått etter rent administrativt,
men også dette er en del av foreningens 
historie som det burde være verd å ta
vare på. Denne artikkelen er ment som 
et første forsøk på rette søkelyset mot
denne delen av foreningens virksomhet. 

1800-tallet 
Å finne opplysninger om hvordan TT ordnet
sitt kontorhold administrative oppgaver er
faktisk ikke lett. Foreningens egne skrifter
letter i liten grad på sløret og man må nok
lete enda grundigere enn det undertegnede
her har gjort dersom den hele fulle sannhet
ønskes frem i lyset. Hvor foreningen til å
begynne med hadde sitt tilhold, er for
eksempel ikke nevnt med et ord i års-

beretningene, men av årsberetningen for
1889/90 fremgår det i hvert fall av regn-
skapet at det er avsatt kr. 66,14 til «budet og
kontorhjælp». Så en form for kontorhold må
foreningen ha hatt allerede på dette tid-
spunktet. 

Foreningens første styre besto av adjunkt
Carl Schulz, kjøpmann H. J. Bauck,
bokholder Joh. M. Bernhoft, konsul R.
Kjeldsberg og kaptein A. Wessel. Av disse
fungerte Bauck som kasserer i 1888 og
1889. Deretter ble denne funksjonen først
ivaretatt av apoteker Johan Brun (som var
varamann for Bernhoft) og deretter av
kaptein A. Wessel, før også kassererjobben
fra januar 1890 ble overtatt av sekretæren,
overretssakfører Haakon Løken, som da var
blitt valgt inn i styret. For denne kombinerte
jobben som kasserer og sekretær ble Løken
tilkjent en årlig godtgjørelse på 30 kroner. 

Da Løken på grunn av sine forretninger og
andre gjøremål måtte si fra seg disse opp-
gavene, ble adjunkt M. Bugge sekretær og

TTs KONTOR OG ADMINISTRASJON
Av Karl H. Brox

TTs administrasjon 
har gjennom årene
ført en tildels
omflakkende 
tilværelse fram 
til virksomheten
flyttet inn i nå-
værende lokaler 
i Sandgata 30, 
årskiftet 2000/01.
Foto: 
Jonny Remmereit

TTs administrasjon fra 1979. Foto: Fra TTs årbok fra 1979.
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på kontoret, alle vertinnnene» osv. Det må da
faktisk ha vært minst 4 hel- og/eller deltids-
ansatte (Gjengset, Haave og 2 damer) som 
var opptatt med administrative oppgaver for
TT, ved advokat Gjengsets kontor og på TT-
kontoret. 

Mot slutten av 1958 sa Magne Haave opp sin
stilling som sekretær og sluttet ved årsskiftet
1958/59. Også han havnet imidlertid etter
hvert i styret og nedla etter sin sekretærtid en
betydelig innsats for TT. 

I årsberetningen for 1959 heter det: «På 
grunn av de mange oppgaver han stelte med,
ble det nødvendig med en omorganisering av
TTs kontor. Styret besluttet ikke å ansette ny
sekretær, men istedenfor den avtale som var
tidligere, at forretningsfører holdt kontor 
med personale for oss mot avtalt godtgjørelse,
har vi fra 1.1. 1959 gått over til selv å leie
kontor, og har overtatt den kontorhjelp som
forretningsføreren hadde, og betaler lønn til
forretningsføreren. Samtidig sluttet også vår
inkassator J. H. Hegdahl på grunn av 
manglende tid. Inkassoarbeidet er overtatt 
av TTs kontor. På denne måte har vi fått 
konsentrert mer arbeid ved kontoret mot en
forholdsvis rimelig merutgift.  

Personalet består av:
Forretningsfører: Overrettssakfører Arne H.
Gjengset
Kontordamer: Lisa Halsen, i heldagsstilling 
og Borghild Møller i halvdagsstilling.
TT er på jakt etter nye kontorer og har et
berettiget håp om å skaffe bedre kontorer i
nærmeste fremtid.»

TTs kontor hadde etter krigen hatt tilhold i
Kjøpmannsgaten 12, uten at undertegnedes
høyst mangelfulle undersøkelser har avdekket
når dette ble tatt i bruk. Det er imidlertid på
det rene at foreningen 1. april 1959 tok i bruk
nye kontorer i første etasje i Kjøpmannsgaten
38, hvor foreningen pusset opp lokalene før
innflytting, gikk til innkjøp av nye kontor-
møbler og annet kontorutstyr. Inkassasjon av
kontingent, tegning av annonser og utdeling 
av årbøker ble fra nå av administrert fra TTs
kontor, hvor fru Lisa Bjørnstad arbeidet i
heldagsstilling og fru Borghild Møller i
halvdagsstilling. Forretningsfører var som 
før advokat Arne H. Gjengset. I årboken står
det: «Ved skilt samt foreningens vimpel, er
kontoret tydelig markert, og styret håper at
foreningens medlemmer vil vite å finne veien
til foreningens kontor.» Det samme kan vel
sies i dag også.
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med andre oppgaver at han, som det heter i
årberetningen for 1945, ikke kunne avse tid
til sekretærarbeidet, og den 18. september
fratrådte han definitivt. Heller ikke
Jørgensen var imidlertid med det tapt for
foreningen - også han ble som kjent innvalgt
i styret, og var fra 1953-57 foreningens for-
mann. Som ny sekretær fra 1. januar 1946
ble ansatt en annen som kom til å sette
solide spor etter seg i TT: Magne Haave.
Såvidt jeg har kunnet bringe på det rene
fungerte han også de første årene som
foreningens kasserer, men i 1949 var 
administrasjonen blitt utvidet med 2 damer 
i tillegg til Haave. «Liv Amundsen Aalberg
har vært bokholder og Hildur Stene har vært
kasserer», står det i årsberetningen. Året
etter var førstnevnte erstattet med en
mannlig bokholder, Johan Kristoffersen. 
Det er imidlertid ikke sikkert at disse var
ansatt hos TT - det kan godt være at de var
ansatt andre steder, og at foreningen bare
kjøpte tjenestene som disse utførte. For
øvrig bør det også nevnes at TT i flere 
sommere etter krigen deltok i et turist-
opplysningskontor sammen med Reise-
trafikkforeningen i Trondheim, med lokaler
i Olav Tryggvasons gate 37. Kontorets opp-
gaver var å gi informasjon om de muligheter

for utflukter og turmuligheter som fantes i
regionen, deriblant også fjellturer.

1950 - 1960
I 1950 ble det igjen ansatt en forretnings-
fører, mens Haave fortsatte som sekretær.
Han var for øvrig også med i en rekke av
foreningens komiteer og redaktør av årboka.
Den nye forretningsføreren var Gunnar
Wettergren, som innehadde stillingen i tre
år, til 1. september 1953, da han sluttet etter
å ha blitt ansatt som forretningsfører i
Trondhjems Handelsstands forening. 
«Da Wettergren gikk av, hadde han utført 
et verdifullt, grunnleggende arbeid,» heter
det i årsberetningen. Ny forretningsfører ble
overrettssakfører Arne H. Gjengset, mens
Haave fortsatt var sekretær. Det er i denne
forbindelse verd å merke seg at forretnings-
føreren, Gjengset, ikke var ansatt av TT.
Han holdt mot en godtgjørelse kontor og
kontorpersonale for TT, bare sekretæren 
var direkte lønnet av TT. Hvordan dette var
mens Wettergren var forretningsfører, vites
ikke.

Av årsberetningen for 1955 fremgår det at
formannen (Jørgensen) takket «sine med-
arbeidere i styret, funksjonærer, revisorer,
inkassatoren (herr J. H. Hegdahl), damene

Anne Eilertsen 
i TTs lokaler i 

Hans Hagerupsgt. 
ved Leütenhaven.

Foto: Lillian Svingen

Ved skranken i Ravnkloa –
Munkegata 64. Her
bemannet med,  fra ven-
stre, sivilarbeider Andreas
Lørum og ferievikar
Håvard Qvenild. TT fikk
sivilarbeider tilkyttet
administrasjonen første
gang desember 1996.
Foto: Utlånt av 
Anne Eilertsen
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Marie Eilertsen. Disse to er fortsatt ansatt i
foreningen som henholdsvis førstefullmektig
og sekretær. 

I 1983 sluttet Myhren i TT og Anne-Marie
Bergquist rykket opp til forretningsfører.

1. januar 1990 tiltrådte Atle Jacobsen 
stillingen som daglig leder. Den nye stillings-
betegnelsen dekket grovt sett det som tidligere
hadde vært ivaretatt av forretningsføreren.
Samme år flyttet TT til nye lokaler i 
Ravnkloa, Munkegaten 64, og året etter 
(1991) ble staben styrket med Knut Balstad,
som ble ansatt som regnskapsfører og nest-
leder ved kontoret. Jacobsen ble 1. mars 1996
etterfulgt som foreningens daglige leder av
Torgeir Gunleiksrud, og i mai 1999 kom 
Jonny Remmereit som foreningens første
informasjons- og markedssjef. 

2000
Lokalene i Ravnkloa hadde sentral plassering,
men ikke forbindelse med gateplanet.
Tilholdsstedet var litt «bortgjemt» i annen
etasje i Idrettens hus og profilerte etter manges
mening ikke foreningen godt nok.
Hovedproblemet var imidlertid at lokalene
etter hvert ble for små, både i forhold til antall
ansatte og ikke minst i forhold til de behov en

forening som TT har for møtelokaler. Etter en
del frem og tilbake ble det til slutt besluttet at
foreningen skulle flytte til ledige lokaler i en
brygge i Sandgaten 30. Flytting dit skjedde i
løpet av romjulen 2000 og 8. januar 2001
kunne TT åpne dørene til sitt nye og romslige
tilholdssted. Her er det i tillegg til ekspedisjon,
butikk og kontorlokaler også lokaliteter til
møter av forskjellig slag (styret, rådet, foren-
ingens forskjellige utvalg og «underbruk» 
som Ungdomsgruppa, Fjellsportgruppa og
Veteranan). Spørsmålet som nå kan stilles er
om TT har flyttet for langt utenfor «allfarvei»
i forhold til folkestrømmen i bykjernen. Det 
er det i skrivende stund ennå for tidlig å uttale
seg om (og er vel strengt tatt heller ikke tema
for en historisk artikkel), men Sandgaten er i
hvert fall foreløpig siste stopp i den
omflakkende tilværelse som foreningens
administrasjon har ført.

Til slutt må det også nevnes at foreningen i
august 2001 nok en gang fikk ny daglig leder
etter at Torgeir Gunleiksrud ba om avløsning.
Ny sjef ble Frode Bergrem, som har sin bak-
grunn fra og fortid i Forsvaret, og som dermed
skulle ha de beste forutsetninger for å lede en
forening som TT hvor mange og allsidige 
oppgaver har mye til felles med det å lede en
militær avdeling. 
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1960 - 1999  
31.12. 1960 sluttet Gjengset som forret-
ningsfører, og en nytilsatt trakk seg før 
han tiltrådte. Foreningen ble derfor uten 
forretningsfører i hele 1961. Da også 
kontordamene i tillegg sluttet i løpet av året,
ble dette et vanskelig år med ekstra stort
arbeidspress på styret. Et par gymnasiaster
trådte imidlertid til og avhjalp situasjonen
noe, og fra 1.9. ble det tilsatt en ny kontor-
dame, Else Moan. Da man så fra 1.1. 1962
også hadde en forretningsfører på plass,
Axel Rønnelin, kom kontoret i full drift
igjen etter «unntakstilstanden».

Men en ny krise seilte opp. Våren 1963 fikk
foreningen varsel om at Kjøpmannsgaten 38
skulle rives. Dermed måtte man ut på kon-
torjakt igjen, men å finne noe som egnet seg
til en overkommelig pris, var ikke lett. Til
slutt fikk foreningen, ved Trondheim kom-
munes hjelp, tak over hodet i Munkegaten
15, hvor den fikk to rom - et kontorrom og
et lagerrom. For å få tilstrekkelig lagerplass
ble det leiet et lagerlokale i Trondhjems
Sparebank. Da banken sa opp dette, ble
lageret flyttet til en brygge som firma Julius
Maske eide. Dette lageret var i bruk helt til
omkring 1990.

Forretningsfører Axel Rønnelin sluttet 1.
april 1964 og ble etterfulgt av Jarle
Langørgen. Else Moan var fortsatt kontor-
dame på heltid, men sluttet i 1965 og ble
etterfulgt av Turid Johansen, som var deltid-
sansatt. Da hun sluttet sommeren 1966 ble
Erna M. Bertelsen ny kontordame i halv
stilling. I løpet av året (1964) ble det
anskaffet en ny elektrisk skrivemaskin og
lagt opp et nytt regnskapssystem.
Omsetningen var nå kommet opp i nesten
500.000 kroner, og årets overskudd var 45
kroner og 12 øre.

I 1968 var det igjen skifte av kontordame i
halv stilling. Den nye het Ella Rædergård.

I 1971 flyttet så TT til nye kontorer i Hans
Hagerups gt. 1, like ved Rutebilstasjonen på
Leüthenhaven, og omtrent samtidig ble det
igjen skifte av kontorbetjening. Ny forret-
ningsfører ble Tor Johansen, og ny kontor-
dame i halvstilling Anne-Mari Bergquist. 

20. juni 1977 kom nok et skifte av 
forretningsfører. Ansatt ble nå Karstein
Myhren. Aktiviteten var på denne tiden i
ferd med å øke og to år senere ble staben
styrket med en kontordame, Lillian Svingen.
I 1981 kom så enda en kontordame, Anne

TT har årlig arrangert
julekaffe for foreningens
ressurspersoner. 
Her fra lokalene i
Ravnkloa – Munkegata
64. I perioden 1999 –
2001 ble derimot ikke 
arrangert julekaffe etter
som administrasjonens
bemanning gjorde det
nødvendig å bruke store
deler av møterom-
lokalene til kontorer.
Foto: Utlånt av 
Anne Eilertsen

TTs administrasjon 
juni 2002.
Fra venstre: 
Lillian Svingen,
Anne Eilertsen,
Jonny Remmereit,
Knut Balstad,
Torgeir Gunleiksrud
og Frode Støre 
Bergrem
Foto: Finn Woldseth


