
Indhold: 

Side. 
"t. Aarsberetning for ISS-i/gs • . 5 
:2. Sammendrag af kassabogen: n/s 1894—6/3 18^5 10 
:3 . Oversigt over foreningens formue pr. /̂g 1895 11 
4. Bestyrelsens forslag til budget for 189B/gg 12 

• h. Generalforsamlingen 30/g 1895 14 
•6. Fjeldovergangen Grut—Støren (ved overlærer C. Schalz) 17 
7. Den nye turistrute fra Troldheimshytten over Mellemfjeld til Rolsjordsæter 

ved Gjevilvandet (ved adjunkt M. Bugge) 20 
8. Til foreningens medlemmer 22 
9. Takster for bevertning, vedtagne af en flerhed af stationsholdere 24 

llO. Statuter for Trondhjems turistforening 25 
a i . Medlemsfortegnelse pr. % 1895 28 



1 Aarsberetning for IS^VQS-

m 

Ved forrige generalforsamling udtraadte statutmæssig af be-
:styrelsen adjunkt M. Bugge pg ingeniør L. F. Weidemann, der 
•.begge gjenvalgtes. De gjenstaaende medlemmer af bestyrelsen 
war overlærer Carl Schulz, overretssagfører P. Gløersen og kjøb
mand E. Å. Tønseth. De aftrædende suppleanter: ciselør H. 
Møller, kjøbmand O. Grilstad og apotheker Joh. Brun gjen
valgtes. Da de i flere aar fungerende revisorer: agent Joh. Bratt 
og bryggerimester Harald Jenssen havde frabedt sig gjenvalg, valg
tes til nye revisorer: kjøbmand Jens Hoff og kjøbmand Lauritz 
'Thaulow. 

Foreningens medlemsantal var ved forrige generalforsamling 
266 mænd, 6 kvinder og 2 livsvarige medlemmer. Antallet er nu 
261 mænd, 4 kvinder og 2 livsvarige medlemmer. 

I det nu forløbne aar er det resterende efterarbeide paa Ler-
iosveien bleven afsluttet. Bestyrelsen har at aflægge ingeniørkap
tein G. Heyerdahl sin tak for hans skjønsomme assistence med at 
faa denne vei definitivt i brugbar stand. Der er til Lerfosveiene 
— deraf til udbedring af Kroppanbakken — medgaaet noget mere 
lend det i forrige aarsberetning omhandlede nye bidrag af Trond-
iijems brændevinssamlag. Turistforeningen staar som eier af veien 
og „Fossestuens" eier har for fremtiden at sørge for veiens og 
;gangstiernes forsvarlige vedligeholdelse. 

Gjennem brændeyinssamlagets bidrag paa Kr. 1000.00 ifjor 
iJjlev man sat istand til at lægge en gangsti fra Graakallen ned 
iforbi Vintervandet over til „Storheia". Til dette arbeide er med-

' -gaaet kr. 434.10, saa arbeidet blev noget kostbarere end af besty
relsen oprindelig kalkuleret. 



Bynes herredsstyrelse har paa ansøgning givet tilladelse til 
opførelse af en hytte oppe paa „Storheia", og til sommeren vil' 
formentlig hytten blive opført, om transportforholdene udover vaå
ren stiller sig nogenlunde gunstige. , 

Man har iaar ansøgt brændevinssamlaget om videre bidrag til' 
nye anlæg af gangstier fra Storheia ned til Grønlien, Marken m. v-

Graakallen har i forløbne sommer ogsaa været meget godt 
besøgt. Som vertinde fungerede madame Hanna Thingstad, da den 
i flere aar forrettende vertinde — madame- Wiggen — er fraflyt
tet byen. 

Foreningens andragende til brændevinssamlaget om kr. lOOO.OÔ  
som bidrag til en mindre turisthytte oppe paa Vasfjeldet indvil-
gedes ikke. 

Troldheimshytten besøgtes ifjor sommer af 57 turister. Ma
dame Ragna Strand har ogsaa ifjor til turisternes udelte tilfredshed 
været vertinde ved hytten. Ligesom for sommeren 1893 har ma
dame Strand ogsaa ifjor maattet have tilskud af foreningen, da 
frekventsen til hytten desværre endnu ikke er stor nok til at give-
vertinden et rimeligt nettoudbytte. Faktisk maa altsaa endnu turist
foreningen af sine midler yde et bidrag til hver turist, der drager 
gjennem Troldheimen, idet vertinden som nævnt maa have et aar-
ligt tilskud, fører maa holdes ved hytten, uagtet denne ikke benyt
tes saa meget, at foreningens udgifter dertil er dækket, og udlæg-
ning og indtagning af de svære klopper over Folla og Svartaaert 
koster adskiUigt. 

For at undgaa de store udgifter til FoUakloppen, som tillige-
i regnfulde sommere er bleven bortreven af flommen, har besty
relsen iaar ladet indkjøbe 2 fladbundede baade i Surendalen. Disse 
vil — én paa hver side af elven — blive stationerede paa et pas
sende sted, formentlig i nærheden af kloppen. 

I antegningsbogen ved Troldheimshytten er der ført klage over; 
at sengenes madrasser er fyldte med sjøgwes, og der udtales af 
enkelte turister ønskeligheden af, at der anskaffes springfjærsma-
drasser. Bestyrelsen skal dertil bemerke, at saalænge frekventsen 
til hytten ikke er større, end at indtægten for nattelogi ogsaa maa, 
gaa — ikke til foreningen —, men til. vertinden for nogenlunde^ 

at balancere hendes, ved den kostbare transport fra Rindalen, be
tydelige udgifter, kan der fornuftigvis ikke være tale om at imøde-
komme dette ønske. 

Troldheimshytten er — trods sine sjøgræsmadrasser — en 
saa godt udstyret turisthytte, som man saa langt inde i fjeldet med 
rimelige fordringer kan forfange. Det faar blive en fremtidssag at 
udsfyre hytten mere komfortabelt i sengeveien, endnu er tilfældet. 

Bestyrelsens medlem, adjunkt Bugge, har forestaaet opvard-
ningen af en ny rute fra Troldheimshytten over Mellemfjeld til 
Gjevilvandet. Beskrivelse af denne rute vil findes indtaget paa et 
andet sted i aarsberetningen. 

VoUansæter besøgtes i sidste sommer af 59 turister. 
Veien gjennem Svartaadalen er allerede tildels gjenvokset. 

Den vil i sommer blive udbedret, men det anbefales turisterne heller 
at lægge veien fra Boggevoldsæter over Gjeithætta ned til Trold
heimshytten end at tåge gjennem Svartaadalen. 

Boggevoldsæter var sommeren 1894 besøgt af 44 turister. 
Flere af de af turistforeningen i de første aar af dens virk-

som.hed opsatte afvisere inde i Jøldalen er nedfaldne, men det 
turde vel nu være mindre fornødent at sætte disse op igjen, efterat 
denne rute i foreningens reisehaandbog, 2den udgave, er bleven 
nøiagtig beskrevet. Veien fra Meldalen ind til turisthytten maa i 
det store og hele siges at være ganske grei at finde, selv for en 
mindre øvet turist. 

Baad ved Vasendsæteren ved Gjevilvandet lykkedes det be
styrelsen ifjor ikke at faa arrangeret, da de aariige udgifter, som 
derved vilde paaføres foreningen, ikke stod i noget forhold til det 
bidrag, som man ifjor opnaaede af statstilskuddet til turistformaal, 
— nemlig kr. 200.00 til fortsatte opvardninger inde i Troldheimen 
og til baad paa Gjevilyandet. Forhaabentlig vil det lykkes at faa 
denne foranstaltning gjennemført paa rimeligere vilkaar. 

Som fører ved Troldheimshytten fungerede ogsaa ifjor Ole 
Olsen Rindal. 

Hos Jon Storli har der ifjor været 44 turister. Samtlige ro

ser stellet meget. 
Nedalen var ifjor besøgt af 52 turister. Stellet roses af samt-
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lige besøgende. Gjennem bidrag af statstilskuddet — kr. 100.00 — 
er ivinter aftale truffet om bygning af en baad og opførelse af et 
baadnøst nede ved Esnaosen ved Essandsjøen, ligesom opførelsen 
af en klop over Fiskaaen. Veien frâ  stationen Nedalen ned til 
baadnøstet vil i kommende sommer blive opblinket. 

Af indeværende aars statstilskud for turistformaal har man 
faaet bevilget kr. 350.00 til forskjellige formaal paa disse trakter, 
og hvorom bestyrelsen nærmere skal redegjøre i næste aarsbe
retning. 

Som fører paa Nedalen fungerede ifjor stud. med. G. Mei-
sterlin, der, samtidig som han var fører, udbedrede blinkninger og 
opvardninger, ligesom han ogsaa opgik enkelte før ikke opgaaede 
ruter. 

Hr. Meisterlin førte 15 turister op paa Storsylen og 1 turist 
op paa Lillesylen. 

Stuedal har været besøgt af 55 turister. 
Reisehaandbogen er ogsaa i det forløbne aar bleven omdelt 

saavel udenlands som indenlands, og paa opfordring sendt uden
landske turistinteresserede. Bestyrelsen har havt under overveielse, 
om den ikke skulde distribuere bogen videre, til eksempel ombord 
paa turistdampskibe, til skydsstationer m. v. Vistnok paaføres 
foreningen derved nogen udgift, men man vilde formentlig, derigjen-
nem opnaa, at gjøre de trondhjemske trakter kjendte i videre kredse. 

Paa forrige generalforsamling fattedes følgende beslutning: 
Turistforeningens bestyrelse overdrages at indgaa til direktio-

nen for nordenfjeldske dampskibsselskab med opfordring om at 
søge optaget Namsos som anløbssted for sydgaaende Nordkapskibe, 
for at aabne de trondhjemske trakter for udenlandske turister, — 
samt at henstille til selskabet, at det i de aariige, i Bergen nu ud
arbeidede aarsprogrammer, optager beskrivelser og prospekter over 
trondhjemske ruter og over Trondhjem og omegns seværdigheder 
i større udstrækning, end hidtil har været tilfældet, og i lighed med 
hvad der sker for Bergen Og de bergenske distrikters vedkom
mende. Bestyrelsen paalægges at tilstille aviserne den henvendelse 
til dampskibsselskabets direktion, som maatte ske i ovenanførte 
retning. 

\ 

I anledning heraf skal oplyses, at nordenfjeldske dampskibs
selskab- har faaet den her paapegede ordning etableret fra iaar. 
Foreningen har bistaaet med udarbeidelsen af turistruterne i det 
trondhjemske for de af bergenske og nordenfjeldske dampskibssel-
skaber i fællesskab udgivne brochurer og rutebeskrivelser. 

Grundet nogle i „ Hamburger Fremdenblatt" fremkomne mis
visende og ukorrekte fremstillinger om hotelforholdene m. v. i 
Tfondhjem, tilskreves „Nordlandsverein" i Hamburg gjennem for
eningens medlem hr. Carl Lassen, og har man faaet til svar, at 
„Nordlåndsverein" i løbet af vaaren vilde lade forskjellige tyske 
blade tilflyde oplysninger om norske turistforholde med beskrivelse 
af turistruter, hvorved de misvisende udtalelser i „Hamburger 
Fremdenblatt" vilde blive kompenserede. 

^, Fra Kristiansunds og omegns turistforening forelaa til afgjø-
relse paa forrige generalforsamling forslag om Troldheimshyttens 
overdragelse til Trondhjems turistforening med fuld eiendomsret. 
Forslaget var, som det vil erindres, ledsaget af forskjellige betin
gelser, -som bestyrelsen fandt uantagelige, hvorfor den indstillede, 
at hævnte forslag ikke burde bifaldes, særlig da den ansaa det 
ønskeligt først at vinde større erfaring for,' hvad de aariige drifts
omkostninger fremtidig vilde andrage til. 

Til afgjørelse paa indeværende generalforsamling foreligger 
igjen forslag om Troldheimshyttens overdragelse til Trondhjems 
turistforening, men nu i en form, som bestyrelsen har fundet at 
kunne acceptere: 

„Foldals- (Troldheims-) hytten overdrages Trondhjems'turist-
forening saaledes, at Kristiansunds turistforenings forpligtelser lige-
overfor hytten ganske bortfalder". 

Denne overdragelse af hytten til Trondhjems turistforening 
som udelukkende eiendom tillader bestyrelsen sig derfor at anbe
fale til vedtagelse af generalforsamlingen. 

I bestyrelsen for Trondhjems turistforening d. 28de mars 1895. 
Carl Schulz, E. A. Tønseth, P. Gløersen. 

formand. viceformand. 

M. Bugge. L. F. Weidemann, 
sekretær' og kasserer. 
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2. Sammendrag af kassabogen: ^^1^'dk—^l^^b. 

A. Ind tæg t . 

1. Kassabeholdning pr. ^Vs 94 . .̂  . . . • • kr. 16,88 
2. Reisehaandbogen, 2den udgave . . . . . . „ 107,50-
3. .^ndel i statstilskuddet til turistvæsenets fremme 

for 18»V94 . . • :, 300-00 
4. Medlemskontingent for 1894 „ 793.00 
5. Restancer "af kontingent fra foregaaende aar . „ 3.00' 
6. Bøssen 'i hytten paa Oraakallen . . . . . „ ' 10.75 
7. Refunderet porto „ 0.04 
8. Udtaget af bankerne „ 1668.88 
9 Refusion fra Ole Græslivold . . . . . „ 13.35 

10. Do. . fra Kristianssunds turistforening . . . ,, 46.72 
11. Bidrag af brændevinssamlaget „ 1000.00 
12. Refusion for hermetik fra Jon Nedalen . . . „ 8.50 
13. Renter for 1894 i bankerne . . . . . 67.76 -

Tils, kr. 4036.38 

B. U d g i f t . 
1. Porto for breve og pakker kr 23.45 v' v 
2. Udgifter i anledn. generalforsamlingen . . . „ 8.90 • *.» v 
3. Foreningens bud . . . . . . . . . . „ ' 28.42 ^ v 
4. Sekretær og kasserer, gage iVii93—12/295 . • „ 125.00'* v̂  
5. Lerfosveien og udbedring af' Kroppanbakken . „ 1360.35 '^ '*-
6. fodskudt i bankerne (iberegnet renter) . . . „ 1467.76 v ¥• 
7. Hytten paa Oraakallen, diverse inventar og ved

ligeholdelse af hytten og veiene „ 64.16 '̂ ' 
8. Avertissementer, oversættelsesarbeide & tryk

ning af aarsberetning „ 75.38 V -V 

9. Inspektionsreiser „ 24.20 '"-̂ ' 
10. Arkivet og kontoret „ 23.71 V V 
11. Assurrance af hytterne med inventar . . . . „ 34.80 • ^' 
12. Førere paa Nedalen og i Troldheimen . . . „ 127.80 "̂  
13. Veianlægget: Oraakallen — Storheia . . . . „ 434.10 "̂  '̂  

Overf. kr. 3798.03 

11 — 

14. Kontingent til den norske og 

turistforening 
15. Vedligeholdelse af blinkninger omkring Nedalen 
16. Reisehaandbogen, 2den udgave: Indbinding. . 
17. Opvardning i Troldheimen 
18. Hytten i Troldheimen: diverse inventar, vedlige

holdelse af hytten og bidrag til vertinden . . 
19. Kassabeholdning pr. "/s^S . . . . . . . 

Tils. 

Overført kr. 3798.03 
den svenske 

7.00 ^ 
3.70 v 

44.00 v 
50.00 v 

99.63 
34.02 

v 

kr. 4036.38 

L. F. Weidemann. 
p. t. kasserer. 

3. Oversigt over Trondhjems turistforenings 
formue pr. Vs 1895. 

i. Halvdelen i turisthytten i Troldheimen, brand

takseret for kr. 2800.00 
Do. i inventar i samme . . „ 800.00 

Va X kr. 3600.00 = kr. 1800.00 
2. Hytten paa Graakallen med kjøkkenbygning 

og privet samt inventar, kikkert og sigtekart, 
' brandtakseret for . » 3000.00 

3. Inventar vedk. arkivet ca. „• 200.00 
4. Do. paa Nedalen - » 200.00 
5. Do. - Græslivold . . . . . . - „ 50.00 
6. Do. - VoUansæter . . . . . - .. 20.00 
7. Depositum af hermetik paa Nedalen og Stue-

• dal (skal refunderes ved salg) . . . . . „ 32.30 
8. Tilgode af Kristianssunds turistforening, kfr. 

bilag D «& E , 109.96 
9. Restancer paa kontingent for 1894 . . . „ 33.00 

10. Indestaaende i „Nordenfj. "kreditbank" . . „ 1048.90 
11. Do. i «Privatbanken" „ 409.65 

Overf. kr. 6903.81 
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12. 
13. 

14 

Overført kr. 

Kassabeholdning hos kassereren . . . . „ 
Beholdning af reisehaandbøger, 2den udg. 
Hos formanden 147 indb. eksplt kr. 147.00 
I materie 400 ekspl. m.oo 
Tilgode af A. Bruns boghandel for 125 ekspl. 
af reisehaandbogen, 2denudg., hvorfor endnu 
ikke modtaget opgjør • 

6903.81 
34.02 

459.00 

125.00 

Overført kr. 3500.57 

Kr. 7521.83 
Herfra gaar; 

Til hytte paa Storheia (endnu uanvendt af 
brændevinssamlagets bevilgning) kr. 565.90 
Til baad paa Essandsjøen, Gje
vilvandet m. v. (endnu uanvendt 
af statstilskuddet) . . . • / 
Sekretær og kasserer, uhævet løn 
ved regnskabets aflæggelse ca. 

250.00 

8.00 
823.90 

Igjen som beholden formue kr. 6697.93 

L. F. Weidemann 
p. t. kasserer. 

4. Bestyrelsens forslag til budget for IŜ Vgg. 

A.. Indtægt. 
1. Restancer paa kontingent . . . 
2. I «Nordenfjeldske kreditbank" . 
3. I «Privatbanken" . . . . . 
4. Kassabeholdning 
5. A. Bruns boghandel for salg a f reisehaandbøger 
6. Bidrag af norske turistforening — af statsbidraget 
7. • Paaregnet bidrag af brændevinssamlaget for 1895 

kr. 33.00 
1048.90 
409.65 

34.02 
125.00 
350.00 

1500.00 

8. 

9. 

10. 
11. 

Tilgode for depositum af hermetik paa Stuedal 

og Nedalen • • • • • « 
Tilgode af Kristianssunds turistforening for drif
ten . af Troldheimshytten sæsonen 1893 og 94 
Medlemskontingent 1895 • 
Renter -

32.30 

109.96 
750.00' 

30.00 

Tils. kr. 4422.83 

B. Udgift. 
1. Fortsat anlæg af stier i trakten: Graakallen— 

Storheia samt hytte paa Storheia 
(hvoraf kr. 565.90 uanvendt af brændevinssam
lagets bevilgning ifjor og kr. 500.00 paaregnet 
bidrag iaar til dette formaal). 

2. Baad i Essandsjø, klop over Fiskaaen, baadnøst 
ved Esnaosen og bidrag til baad i Gjevilvandet 
(som er uanvendt af statstilskuddet for 1894). 

3. Opvardninger i fjeldtrakterne: Tydalen—Merå
ker og bidrag til ordning af en turiststation ved 

Essandsjøen . • 
(bidrag af statstilskuddet for indeværende bud

gettermin). 
4. Afsat af turistforeningens midler til et oversigts

kart over de to trondhjemske amter kr. 600.00 
samt paaregnet bidrag til samrhe øiemed af 
brændevinssamlaget kr. 1000.00; tils. . . . . 

5. Kart over trakterne omkring Graakallen og 
Storheia 

6. Førere paa Nedalen og ved Troldheimshytten ,. 
7. Vedligeholdelse og udbedring af opvardninger, 

blinkninger og klopper paa forskjellige ruter . 
8. Vedligeholdelse af hytterne i Troldheimen og 
. paa Graakallen, diverse inventar og eventuelle 

stationsbidrag 

kr. 1065.90 

250.00' 

350.00 

1600.00' 

lOO.OO-
130.00^ 

100.00' 

200.00> 

Overf. kr. 3500.57 Overf. kr. 3795.9a 



, — 14 — 

Overført kr. 3795.90 
9. Inspektionsreiser og opgaaelse af nye ruter, særiig 

i trakterne: Holtaalen, Selbu, Ty(|alen—Meråker „ 250.00 
10. Kasserer, sekretær og bud . ,, 175 00 
11. Assurrance ,, 50.00 
12. Porto, avertissementer og trykning . . . . „ 100.00 
13. Tilfældige udgifter - . . „ 51.93 

Tils. kr. 4422.83 

I bestyrelsen for Trondhjems turistforening d. 28de mars 1895. 

P. Gløersen, Carl Schulz, 
formand. 

M. Bugge, 

E. Å. Tønseth, 
viceformand. 

L. F. Weidemann 
sekretær og kasserer. 

5, Den 8de aariige generalforsamling 
i Trondhjems turistforening af holdtes lørdag den 30te mars 1895 
kl. 8 aften i hotel „Nordkap". 

Forhandlingerne lededes af foreningens formand, overlærer 
•Carl Schulz, der har fungeret som saadan helt siden, foreningens 
stiftelse. Formanden oplæste foranstaaende aarsberetning, sam
mendrag af kassabogen og oversigt over foreningens formue, samt 
revisorernes antegnelser til regnskabet og regnskabsførerens besva
relser til disse, hvoref ter denne enstemmig gaves ̂ decharge. Besty
relsens forslag til budget for IŜ /̂gg (se side 12) oplæstes og ved
toges med den forandring, at der besluttedes afsat til et kart over 
trakterne om Graakallen og Storheia kr. 150.00 istedenfor kr. 100.00, 
og at andrage hos brændevinssamlaget om kr. 350.00 til samme 
Jøiemed. Nævnte sag gav anledning til en livlig diskussion, idet 
navnlig sekretæren (Weidemann) fremholdt, at man først og 
fremst trængte et lidet orienteringskart over trakterne omkring 
Graakallen og Storheia. Dette kart, der ikke skulde stille krav 
paa større nøiagtighed, burde udarbeides i overensstemmelse 
med et fremlagt lignende kart over Nordmarken ved Kristiania, 
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og kun beståa i et kroki af terræhforholdene med indlagte veie 
og fjeldvand samt forskjellige faste punkter som: fjeldtoppene 
Graakallen, Storheia m. fl. og Fjeldsæter, Tempervold, Tun
gen, Ladevolden, Marken, Grønlien m. v. Ligeledes burde de 
almindelige skiruter indlægges med røde linjer. Kartet maatte i 
boghandelen ikke koste mere end ca. 10 øre og udelukkende tjene 
til den grovere orientering ved turist — eller skiture. Noget til
skud til udgivelsen af et saadant kart formente han unødvendigt, • 
da udgifterne ved kartet ikke vilde være store og kartet selv vilde 
være en •forretning, hvorpaa der utvilsomt kunde tjenes. En for-
lægger turde derfor ikke være vanskelig at opdrive. Naar saa 
dette mest , paatrængende savn af et lidet orienteringskart over 
trakterne var afhjulpet, kunde man tænke paa at tilveiebringe et 
nøiagtigere og kostbarere kart, hvilken tanke sekretæren ogsaa 
vilde støtte, men fremhævede, at disse 2 karter var helt forskjel
lige og maatte ikke blandes sammen. Formanden anbefalede det 
af ingeniør Aslaksen i skrivelse til bestyrelsen fremsatte forslag 
om et nøiagtigere kart. Inspektør Brock, bestyrelsens medlemmer 
agent Tønseth og sagf Gløersen, ciselør Møller, ingeniør Å. 
Motzfeldt, o. a. støttede ogsaa denne tanke og man enedes om, 
at foreningen afsatte kr. 150.00 at anvende i dette øiemed under 
forudsætning af, at brændevinssamlaget vilde bevilge kr. 350.00. 
Ing. Aslaksen, havde beregnet kartets kostende til kr. 1600.00 og 
vilde selv løbe den øvrige risiko om et bidrag af tils. kr. 500.00 
blev ham sikret. 

Formanden refererede dernæst 'det i aarsberetningen omhand
lede forslag fra Kristianssund og omegns turistforening, der gik 
ud paa, at Trondhjems turistforening helt og holdent skulde over-
tage turisthytten" i Troldheimen med fuld eiendomsret og uden 
d& betingelser, som tidligere var knyttede til overtagelsen. For
slaget blev efter nogle bemerkninger af ciselør Møller, inspektør 
Brock, formanden og sekretæren eijstemmig vedtaget. 

Dernæst foretoges valg paa 3 medlemmer af bestyrelsen iste
denfor de statutmæssig udtrædende, nemlig overlærer Schulz, o.r.sag-
fører Gløersen, og kjøbmand E. Å Tønseth. De aftrædende gjen
valgtes. 
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Schulz med 15 stemmer 
Tønseth „ 15 do. 
Gløersen „ 14 do. 

Aftrædende suppleanter for Bestyrelsen var dhrr. ciselør H.. 
Møller, kjøbmand 0. Grilstad og apotheker Joh. Brun. Valgte 

blev: 
1. Ciselør H. Møller. 
2. Kjøbmand O. Grilstad. 
3. Fuldmægtig N. Noodt. 

Til revisor gjenvalgtes hr. kjøbmand I . Thaulow og til nyt 
medlem -af revisionen istedenfor hr. kjøbmand Jens Hoff, der havde 
frabedt sig gjenvalg, valgtes hr. kjøbmand Å. Bennett. 

Ingeniør Årth. Motzfeldt fremsatte følgende forslag: 
,Ved turistforeningens hytter, samt hvor det ellers maatte lade 

sig gjøre, bliver et tillæg af 50 °/o at betale for nattelogi af ikke-
medlemmer af foreningen". 

Forslaget vedtoges enstemmig. 
Formanden indledede derpaa en diskussion om turistforenin

gens nærmeste, fremtidige opgaver og meddelte herunder forskjel
lige oplysninger om, hvad der hidtil var udrettet og hvad man nu 
havde tænkt, sig at tåge fat paa. Det var særlig trakterne om
kring Selbusjøen med siderute til Tydalen og de forskjellige fjeld
overgange til Merakerbanen og Nordbanen, som bestyrelsen nu 
havde tænkt at arbeide for. Nævnte ogsaa som et fremtidsmaal 

"'et nyt dampskib paa Selbusjøen og anmodede sekretæren nærmere 
at udrede dette spørgsmaal, samt stiUede forøvrigt en anmodning 
til forsamlingen om at fremkomme med frugtbare ideer. 

Adjunkt K. Lossius udtalte, at kysttrakterne i det trondhjemske 
fortjente at komme mere til sin ret som maal for-turisterne. Han 
Vilde henlede opmerksomheden herpaa. Formanden sluttede sig her
til og meddelte, at man i den af foreningen udgivne reisehaandbog 
havde søgt at henlede turisternes opmerksomhed paa Fosen-
halvøen og Hevne. Sekretæren mente i tilslutning til forman
dens indledningsord, at foreningen nu først og fremst burde 
koncentrere sit arbeide paa trakterne omkring Selbusjøen. Han 
udviklede nærmere, at disse trakter havde mange betingelser for at 
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kunne virke tiltrækkende paa turisterne og fremholdt, at en by af 
Trondhjems størrelse trængte et udfartssted, der ikke laa forlangt 
borte. Nævnte dernæst forskjellige mangler ved forholdene i Sel-
butrakten og antydede, hvorledes disse maatte søges afhjulpne. 
Den største mangel fandt taleren dog i den alt andet end tidsmæs-
sige kommunikation over Selbusjøen og fremsatte følgende forslag 
til udtalelser 

„Generalforsamlingen udtaler, at et nyt, tidsmæssigt og hur-
tiggaaende dampskib paa Selbusjøen vil være af væsentlig betyd
ning for udviklingen af turistvæsenet i disse trakter, og det hen
stilles til bestyrelsen at foretage de. skridt til opnaaelsen heraf, 
som den maatte anse heldigst." 

Forslaget blev støttet af inspektør Brock, lærer Grønning, 
ingeniør Motzfeldt, ciselør Møller m. fl. og vedtoges enstemmig. 

Endvidere vedtog generalforsamlingen at henstille til bestyrel
sen at faa Hansom co. eller andre til at arrangere fast deligen-
cefart mellem Heimdal og Brøttem i sommermaanederne. 

Agent Tønseth, ciselør Møller m. fl. paapegede det bekla
gelige i den fare for publikum, som skarpskydningen paa skyde-
banen i Ilsvikbergene medfører. Efterat de smukke træplantninger 
er kommen istand deroppe, var det yderst uheldigt, at skarp
skydningen skulde hindre folk fra at udnytte disse vakre trakter 
med sine smukke udsigtspunkter, beliggende lige i byens nærhed. 
Det besluttedes, at den nuværende skydebane i Ilsvikbergene 
ved bestyrelsens henvendelse til rette vedkommende skulde søges — 
om muligt — henlagt til et for publikum mindre generende sted. 

Efter generalforsamlingen samledes de ganske talrigt fremmødte 
medlemmer om punschebollen og tilbragte nogle timer sammen 
under samtale om turistforholdene i det nordenfjeldske. 

6. Fjeldovergangen: Grut—Støren 
(ved overlærer C. Schulz). 

Foruden de i reisehaandbogens 2den udg. pag. 95 (1893) an
førte ruter fra Trondhjem ind til Troldheimen m. v. kan en ny, 
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af mig sommeren 1893 opgaaet rute fra Grut i Meldalen til Esten
stad i Støren have sin interesse. 

Trondhjems turistforening vil senere, naar forholdene tillader 
det, lade denne rute noget oparbeides. bet er efter nordenfjeldske for
holde en meget interessant, vakker og let overgang, vistnok den, 
der bør foretrækkes for de før beskrevne overgange fra Gulas til 
Orklas dalføre. Ruten beskrives fra Grut i Meldalen til Estenstad 
i Støren: 

Fra Grut („Megaren") tåges lien op. Oppe i lien gafler 
•stien sig to gange. Man tar helst tilhøire, mere tørt. Man er 
ikke kommen langt op, før man ser Beisfjeldet paa Meldalens 
.søndre side. 

Tåges stien tilvenstre, kommer man op til Tuvsletsæter. 
Oppe fra høiden har man en glimrende oversigt — et rent 

panorama — over Troldheimens fjeldkompleks: Blaahø, Svart-
hætta, Gjeithætta, Jøldalen, Langfjeld, Troldhætta, Snota, Uejs-
fjeldet og længst tilhøire Surendalsfjeldene. 

' Det vil lønne sig for turister, der besøger Grut, at tåge sig 
denne tur (til eks. op til Tuvsletsæter) blot for denne udsigts skyld, 
men veiret maa være klart. 

Sæterveien fører snart op paa fjeldplateauet, n.v. for Igelfjeld. 
I det fjerne, tilhøire, sees de fiskerige Jorvande (flere Rennebu-
sætre). Fra disse vande • kommer Jora ud, ned i Orkla. 

Man gaar syd om vestre Kroketvand (Jorli sæter), derpaa 
mellem østre og vestre vand, saa n. om østre vand. Tilv. har 
man fjeldkammene „Khappene", n. om Blanktjern til Vedul-
sæter, der ligger paa et vidt, smukt høifj eldsplateau n. for Igel
fjeld. N. for denne smukt beliggende sæter fortsættes i n.o. til 
Fjeldvolden. Over et høidedrag fortsættes i nordøstlig retning 
(lidet tjern tilv.). Man faar udsigt over Hulsje og ser ud over 
vidderne nordover til Melhusfjeldene, Åanøien o. s. v., og langt 
udover vidderne mod øst. 

Sætervei fører om Hulsjø til Grutsæter, der ligger i en dolp 
ved Jøsaaen, paa kartet (kartblad 42 D.) «Lysaaen" paa grund af 
aaens klare, gjennemsigtige vand. 
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Den velstelte Grutsæter ligger særdeles vakkert. Omgivel-
serne med skog og aaser meget afvekslende. 

Fra Grut til Grutsæter tog 5 timer. Da min hustru og jeg 
,gik ruten, var det vakkert solskin, tørt i stierne og bækkene lave; 
men hele ruten syntes at maatte være tør — lidet myr — selv 
under ugunstigere veirforholde. Nogen blinkning får optaget fra Grut 
vil være ønskeligt, ligesaa lidt opvardning hist og her. Men no
genlunde turistvante folk vil selv nu kunne tåge veien uden fører, 
men med kart og kompas selvfølgelig. 

Som fører fra Grut til Grutsæter eller til Brekkensæter un
der Jynnelsfjeldet kan anbefales Ole Andersen Grutehougen. 

Fra Grutsæter følges ,,Jøsaaen" (denne tilv.) et lidet stykke 
— skoget terræn. Over denne ved en bøining af aaen, der her 
gaar ganske grund og smal, saa i o s o. retning paa skogsti lige 
mod den mørke, bratte fj eld væg af Jynnelfjeld, under hvilken man 

V4 Va har Lysegsæter. Man kommer til Brekkensæter 
time fra Grutsæter. 

Fra Brekkensæter gaar gjennem dalen —frodig birkeskog— 
grei, stor sætervei frem forbi Bordalsæter. Vi time fra Bordal-
sæter tager vei af tilv. til Estenstadvolden (kvarter). Hid- gaar 
gjenvei fra Bordalsæter. 

Veien videre er afvekslende, tildels gjennem granskog. Ved 
Skjæftlibækken har man en stor, brun myr. Her deler stien sig. 
Man tager stien tilvenstre ind under aasen og har det greit videre 
frem til Estenstad. Fra Brekkensæter til Estenstad tog for os 3 
timer. I Estenstadgrænden er flere gaarde, hvor man i tilfælde 
kunde faa kvarter. Fra Estenstad kan man faa skyds — daariig 
vei fra gaarden ned paa kongeveien — frem til Støren hotel, ca. 
S km. 

Den hele tur fra Grut til Estenstad, tager saaledes ca. 8—9 
timer. 

Det er i det store hele en lønnende tur. Man kommer lige 
op paa høifj eldet paa eu letvindt maade. For de turister, der 
ikke har anledning til længere færder, vil en rundtur fra Hovin om 
Løvaas til Grut (se reisehaandbogens side 98—99) og tilbage over 
fjeldet til Estenstad være interessant og frembyde afvekslinger. 
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7. Den nye turistvei fra Troldheimshytten over 
Mellemfjeld til Rolsjordsæter ved Gjevilvandet, 

(Ved adjunkt Bugge). 

Fra Turisthytten ved kloppen over Sletaaen. Straks paat 
den anden side af kloppen er reist en afviser, merket med rød 
maiing: „Over Mellemfjeldet til Rolsjordsæter." Fra afviseren føl
ger man de sterke kuraak opover langs Sletaaen til Sletaafossen., 
Dette veistykke er blinket dels i trærne, dels paa stene med: 
rød maling (runde klatter). 

. Hvor turistveien svinger op til høire fra buveien, som fører 
videre ind i Sletaadalen, er der anbragt en stor og tydelig, godt 
grundmuret afviser merket paa samme vis, som den nede ved 
Slfetaakloppen. Heroppe er anvendt rigeligt med „erde" paa større^ 
fastliggende stene. Man kan ikke gaa feil, hvis man gaar med 
opmerksomhed. Ved Sletaafossen svinger man altsaa til høire 
op paa Mellemfj eldets nordlige skraaning. Varderne staar tæt og. 
er store. 

Opstigningen er temmelig tung og bfat paa sine steder, mea 
ganske tør og med vakker udsigt især nordover Foldalen. Om
trent midtveis oppe i fjeldet har man straks til høire for veien et 
kaldvæld, der kommer bent ud af en lodret væg. 

Naar man er kommen op af den bratteste skraaning, holder 
man østenfor den første vardetop paa fjeldet. Man har altsaa 
vai-den paa høire side, naar man kommer fra Foldalen. 

Saa gaar linjen videre sydover opover jevnt skraanende fjeld 
over 5—6 tversliggende smale snefonner. Kommen over disse har 
man fra høiden vakker udsigt mod Storlifj eldet paa vestsiden af 
'Fosaadalen; man ser ind i en stor botn med et vakkert lidet 
vand i bunden. 

Derefter skraaner vejen nedover mod Mellemfj eldets to vande. 
Man gaar over bækken lige ved dens udløb af det vestligste af 
våndene. Pda stenene gaar man tørskod. 

Saa følger man tætstaaende varder videre sydover, til man 
faar et lidet vand (ikke afsat paa kartet) til venstre, kranset af en-
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.•større fon. Man svinger til høire op over denne og følger noglp 
i bræen fremspringende stenrabber, som man har paa høiré haand. 
Fra den sidste varde her stiler man tvers over bræen i sydvest
l ig retning, omtrent horisontalt. Overgangen over bræen er her 
saa lang, at man vanskelig kan se varderne paa den anden side 
;uden kikkert eller meget skarpe øine. Her kan man altsaa ganske 
'let komme ud af vejen. Naar man er kommen over bræen, maa 
:man derfor ikke gaa videre, før man har fundet varderne igjen. 

Varderne er helst opførte slig, at en større stenhelle er sat 
-paa kant — pegende i linjens retning og med skraastene — 
,„vidner" — paa siderne — og med 20—40 skridts mellemrum. 

Man gaar nu mere i sydlig retning til man faar udsigt til 
«østre Fosdalstjern og man stiler -da lige paa våndets østside. 
Paa nedturen har man vakker udsigt ind i den snefyldte botn ved 
Fagerlitjeyn. 

Omtrent ret ø. for holmen i Fosdalstjern er reist en større 
varde et lidet stykke oppe fra våndet. Denne varde bør man 
iinde — især naar man gaar vejen i modsat retning af den her 
beskrevne. Den leder let ind paa ruten, idet der langs Fosdal§-
vandet kun er ufuldkomment. vardet. Strandkanten er god nok 
veileder her. Man følger nemlig våndets bred lige hen til den 
.•sydligste, ende. 

Naturen er her meget interessant, især vakker er udsigten til 
toppen af Snota. Ved våndets sydende forsvinder Snotatopperi, 

;men man faar den igjen, na^ -̂ man kommer op i den bratte og 
• ;noget ulændte opstigning paa bandet mellem Blaahø og Ruren, 

..Herfra tar ogsaa Troldhetta sig vakkert ud. 
Ved Fbsdalstj^rnets sydende, hvor man skal tåge op til 

•venstre, er ogsaa reist en større varde. Under opstigningen ma^ 
man over et par bratte, men (ialfajd iaar) kun et par skridt brede 
fonner. Forsigtighed bør dog anvendes, hvis sneen er haard! 

Paa toppen af bandet er reist en større varde. Herfra gaar 
•man lettest op. Baa, Blaajiø, som forresten her tager sig mindre 
fordelagtig u d ©erimod er fjeldpartigt ved q-jevilyandskajnmene 
meget interessant ;m,ed sine svsere, brathængende sneskavler. 

Man .haj- .herfr̂ ^ en ganslie brat nedstigning mod,nordre 
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Xamtjern. Man gaar ikke lige ned til våndet, men holder sig: 
lidt oppe i uren, hvor der er godt at gaa. Man passerer mange 
smaabække fra snefonnerne paa Blaahø. 

Man gaar saa østenfor den lille fjeldknaus mellem Kam-
tjernene. Kommende fra Foldalen har man altsaa denne tilhøire. 

Passeret knausen faar man vakker udsigt til Gjevilvandet. 
Før man kommer ned til s. Kamtjern, maa man over en 

snefon, som gaar brat ned lige i våndet. Man holder sig et stykke-
oppe paa fonnen og gaar horisontalt over den (ikke nedover til høire).-
Varder paa begge sider. Forsigtighed maa anvendes, hvis sneen 
er haard! 

Ved sydenden af s. Kamtjern har man brat nedstigning til 
fladerne ved Kambækken, som man har paa høire haand. Den 
følger man nu hele vejen nedover. Længere oppe fra elven er 
det blødt og myret. 

Kambækken følges helt til man kommer til Gravbækken^ 
som maa vades (gaar ikke over knæerne i gode sommere). Man 
gaar over en 30—40 m. ovenfor sammenløbet med Kambækken.. 
Paa begge elvebredder er bygget større stenvarder og opsat 
stager. 

Gravbækken følges videre til man kommer ned i skogen og 
til vejen, som gaar til Hammersæter. Her er ogsaa tavle med ind-
skrift: „Vej over Mellemfjeldet til turisthytten i Foldalen." I 
skogen er trærne 'blinkede med rød erde. 

Gjørdøla jnaa vades (til sommeren tænkes lagt klop af.Rols-
jordsæters eier, H. H. Aalbu). Sæterstien, der er ryddet for sten 
og nedfaldne trær er let at flnde, følges nu ned til sandøren ved 
Gjevilvandet og siden langs dette til Rolsjordsæter eller rettere tit 
Skaremsæter, der er H. H. Aalbus, hvor man kan overnatte. 

Til den hele tur maa man beregne 8—10 timer. 

8. Til foreningens medlemmer. 
Som aarsberetningen udviser, har foreningen iaar faaet et nyt 

bidrag af statsbidraget til turistformaal — stort kr. 350.00 — tit 
foranstaltninger paa ruterne: Tydalen—Meråker^Storiien og Ena-
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fors, hvor der findes prægtige høifjeldsvidder, endnu for en del 
ukultiverede for turisttrafiken. 

Bestyrelsen for Trondhjems turistforening vilde være taknem-
lig for meddelelser fra turister angaaende trakterne omkring Fon-
gen, Euten og Mælshogna og overgangene fra Meråker til Selbu. 
Bestyrelsens arbeide paa at tilgjængeliggjøre disse fjeldruter for 
turister og udbrede videre kjendskab til dem vilde meget lettes, 
ifald den i større udstrækning, end hidtil har været tilfældet, fik sig 
tilsendt oplysninger, notitser og praktiske raad fra medlemmernes side. 

Medlemmernes opmerksomhed henledes paa,, at foreningen 
iaar faar baad i Essandsjøen og klop over Fiskaaen under Sylene. 

Turiststationen Nedalen, der ligger midt inde i et af det 
nordenfjeldske Norges videste, vakreste og mest imponerende høi-
fjeldspartier — med let adgang over Stuedal og Stuevold, øverst 
i • Tydalen — er nu en saa god station saavel hvad stellet som 
kostholdet angaar, at den trygt kan anbefales. Folkene er velvil
lige og har gjort ofre for at kunne tilfredsstille rimelige krav. Ne
dalen burde kunne blive et knudepunkt for den nordenfjeldske tu-
risttrafik. I forbindelse hermed skal man minde om, at „ Svenska 
turistforeningen" i sommer opfører en turisthytte n.o. for Sylene 
i Endalen. Hytten bestaaraf forsamlingsrum, flere soverum- m. v. 

Om ruterne fra Trondhjem til Nedalen og derfra til Meråker, 
Storlien og Enafors findes oplysninger i reisehaandbogen, 2den 
udgave, s. 71—86. Man vil her finde rent pragtfulde høifj eldsvidder. 

Det er bestyrelsens haab, at det ogsaa iaar vil lykkes at faa 
en lokalkjendt og øvet fører paa Nedalen. Foreningens mange-
aarige fører dersteds, Lars 0. Stuedal er nu bosat i Sverige, og 
det kan være tvilsomt, hvorvidt han vil komme hjem for den korte 
førertid paa Nedalen: fra 15de juli til 20de august. 

Turisthytten i Troldheimen aabnes 12te juli, til hvilken tid 
vertinde og fører ankommer til hytten. Som vertinde fungerer 
iaar som tidligere madame Ragna Strand. 

Hytten paa Graakallen aabnes efter forndgaaende bekjendt-
gjørelse i aviserne. 

Ifølge beslutning paa generalforsamlingen iaar skal de, der ikke 
er medlemmer af foreningen, betale 50 "/o i tillæg for nattelogi ved 
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hytten i Troldheimen og ved foreningens turiststationer. Som 
legitimation for medlemmer tjener indtil videre kassererens kvit
tering for erlagt kontingent for 1895. 

Man vil sluttelig paany henstille til foreningens medlemmer at 
indsende til bestyrelsen notitser og meddelelser af interesse fot 
turister. Beskrivelser af nye ruter, notitser om naturskjønne og 
interessante udsigter, fossefald m. v. modtages med taknemlighed 
og vil —om de dertil findes skikkede — blive indtagne i den trykte 
aarsberetning. Korrespondenser fra udenbys medlemmer om føre
forholde, snesmeltningen paa høifjeldstrakterne i det trondhjemske 
etc. modtages ogsaa gjerne. 

Foreningens formand er overlærer Carl Schulz, adresse: 
Søgaden 44. Telefon no. 320. 

Foreningens sekretær og kasserer er ingeniør og lærer 
L. F. Weidemann, adr. Indherredsveien no. 5 II. Telefon no. 782. 
Kontortid 3—4. Indmeldelser i foreningen modtages daglig. Bidrag 
til trykning i aarsberetningen bør indsendes til sekretæren indén 
mars maaneds udgang. 

9. Takster for bevertning, 
(vedtagne af en flerhed af stationsholdere). 

I. For almindelig landskost: 
Natteherberge . . . . . kr. 0.40*) 
Frokost alenfe - *̂ -40 
Middag . . . - 0.60 
Alténsmad • - • • - • • • ' ^'"^^ 
Aftensmad, natteherberge & frokost . . . . . - 1.20 
Hblt døgns kost & logi .' . . . . . . . _ • - 1.60^^. 
1 kop kaffe eller te • - 0.10**) 

•) Paa generalforsamling i Trondhjems turistforening so/g 95 fattedes beslut
ning om, at for ikke-medlemmer af foreningen bliver ved foreningens hytter og 
stationer at beregne et tillæg af 50 % for natteherberge. Som legitimation for 
medlemmerne tjener kvittering for betalt kontingent i det forløbne aar. 

»•) Ifølge beslutning i bestyrelsesmøde "/a 94 er taksten for 1 kop kaffe ved 
Troldheimshytten forhøiei;' fra lO øre til 15' øre. 
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1 kumme (ca. 1 liter) nysilet melk - 0.10 
1 flaske bayerøl: i lavbygderne og paa stationer . - 0,40 

do. do.: tilfjelds " . : . . . . . 0.60 - 0.70 
Til frokost og aftensmad ventes da ydet: brød, smør, ost, 

kaffe, te eller melk og om muligt 1 eg pro persona. 
Til middag: det samme samt spegekjød, spegeflesk eller fisk 

og — om muligt — poteter eller risengrød. Som drikke serveres 
•da melk. Stellet maa være rensligt og maden ubedærvet. 

II. For bedre bevertning, hvor saadan kan ydes: 
Natteherberge ^^- O-̂ *̂) 
Frokost 
Middag 
Aftensmad . . . . • • • • 
Fuldt døgns kost og logi . . . . 

Til frokost og aftensmad serveres da: 

•eg, kaffe, te eller melle. 
Til middag: steg eller beaf, kjødkager med poteter, brød og 

melk. 1 enkelt kop kaffe, (te), 1 kumme melk og øl som ovenfor. 
Serveres hermetik betales dennes kostende -f 25 pct. tillæg. 

For tilberedning af hermetiken ydes et lidet tillæg efter. omstæn-
-dighederne. 
3TB. De turiststationer, der har vedtaget disse takster, har faaet 

sig tilsendt en rød vimpel med T. T. i hvidt. 

. - 0.50 

. - 1.00 
. - 0.50 
. - 2.50 

brød, smør, gjedeost. 

10. statuter tor Trondlijems turistforening, 
vedtagne i generalforsamling den 16de ddcbr. 1887, 

(med tillæg vedtaget i generalforsamling den 31te mars 1892.) 

§ 1. Forettingens nærmeste formaal er at vække sansen fOr 

,og befordre turistlivet. 
§ 2. Detfe søges fornernmelig naaet ved': 

a. at fremme og behageliggjøre turistfarten i de egne, der ligger 
indenfor turistforeningens selvvalgte grænser, 

b. at vække-forøget opmerksomhed for allerede kjendte seværdige 

*) Se anm. ved foden forr. s. 
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punkter og ruter, og at henlede opmerksomheden paa ny& 
saadanne, 

c. at istandbringe nye ogudbedre ældre tilgange til udsigtspunkter, 
at anvise de smukkeste og bekvtemmeste veie samt at enga
gere faste førere paa vanskelige steder, 

d. at udgive nøiagtige beskrivelser af ruter og trakter, anbefalel-
sesværdige ved sin naturskjønhed, 

e. at arbeide for adgang til faste kvarterer (fjeldstuer paa en
somme og uveisomme fjeldovergange) og skydsbefordring i 
størst mulig udstrækning, 

f at faa overenskomst i størst mulig udstrækning om rimelige-
takster, 

g. at udgive karter over foreningens virketerritorium, 
h. at vække opmerksomheden saavel herhjemme som i udlandet 

for vore trakter ved at sende foreningens eventuelle skrifter 
til reisetidsskrifter, reisebureauer og forskjellige sportsklubber. 

§ 3. Den aariige medlemskontingerit er 3 — tre— kroner 
for mænd og 2 — to — kroner for kvinder. Den, der betaler 40̂  
— firti — kroner engang for alle, bliver livsvarigt medlem af for
eningen. Udmeldelser maa ske til kassereren inden aarets udgang. 
De medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2 aar, kan af 
bestyrelsen udslettes af foreningens medlemsliste. Foreningens med
lemmer erholder gratis de af foreningen udgivne skrifter. 

§ 4. Foreningens anliggender ledes og dens midler disponeres-
af en bestyrelse paa 5 — fem — medlemmer. Den har sit sæde 
i Trondhjem. Dens medlemmer besørger kassererforretningerne 
udførte, Vælger selv sin formand og fordeler forøvrigt forretnin-
gerne mellem sig. 

§ 5. Senest inden udgangen af mars maaned hvert aar af-
holdes den aariige generalforsamling, i hvilken fremlægges: 
a. Bestyrelsens indberetning for foregaaende aar og revideret 

regnskab, hvilket decideres af generalforsamlingen, 
b.- Bestyrelsens forslag til budget for det kommende aar. 
c. Foreliggende forslag vedkommende foreningens statuter eller 

dens virksomhed, ledsaget af bestyrelsens betænkning. 
Generalforsamlingen fatter beslutning med simpel pluralitet, 

med mindre det gjælder forandring i statuterne; isaafald kræves 
der to trediedeles pluralitet. Ingen kan afgive stemme uden at have 
erlagt kontingent for sidst forløbne aar. 

§ 6. Generalforsamlingen vælger bestyrelse med tre supple
anter samt to revisorer. Revisorerne vælges for ét aar ad gangen, 
medens der af bestyrelsens medlemmer udtræder hvert aar skiftevis 
tre og to, første gang efter lodtrækning. 

§ 7. Forslag til forandring i statuterne kan i regelen kun 
afgjøres af den aariige generalforsamling og maa være indsendt 
til bestyrelsen inden udgangen af december maaned. 

Forslagene bekjendtgjøres i forbindelse med generalforsam
lingens indkaldelse med mindst 1 maaneds varsel. 

Dog skal der, naar bestyrelsen finder det nødvendigt eller det 
forlanges af mindst 30 — treti — medlemmer, afholdes ekstra
ordinær generalforsamling, hvor dog kun kan behandles de forslag, 
der er sendte til bestyrelsen forinden denne generalforsamlings ind
kaldelse. Til ekstraordinær generalforsamling kan varsles inden 14 
— fjorten — dage. 

§ 8. Bestyrelsen kan opnævne til æresmedlemmer de mænd 
eller kvinder, der i særlig grad har gjort sig fortjent af foreningen. 
Om saadan opnævnelse giver bestyrelsen meddelelse til general
forsamlingen. 
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l i Medlemsfortegnelse 
pr. Iste april 1895. 

Å. Livsvarige medlemmer: 
Hansen, A. L., kjøbmand 
Thomle, E. A., kgl. fuldmægtig, 

rigsarkivet, Kristiania. 

B. Åarsbetalende medlemmer: 
Aas, Ole, guldsmed 
Adeler, Otto D., bankchef 
Alstad, A. S., bagermester' 
Andersen, Anton, sadelmager 
Arentz, N. P., overiærer 
Aslaksen, E., ingeniør 

Bachke, A. S., direktør, Ringve 
Bachke, Halvard, advokat 
Bauck, Hans, overretssagfører 
Baumann, Cari, fhv. dampskibs

ekspeditør 
Beichmann, F., politimester 
Bennett, A., kjøbmand 
Berg, Andr., overretssagfører 
Berg, Arthur, kjøbmand 
Berg, Claus, konsul 
Berg, Lauritz, bankkasserer 
Bergersen, Bernh., overretssagf. 
Bergh, Johan, assessor 
Berie, W., kjøbmand 
Birch., Fr., Selbu 

Bohne, F. M., slagtermester 
Bomhoff, Kari, bankdirektør 
Borthen, Lyder, dr. med. 
Borthen, Tob. U., grosserer 
Braae, Olaf, kjøbmand 
Bratt, Johan F., agent 
Brinchmann, Chr., bankkasserer 
Brinchmann, Chr., jr., handels

fuldmægtig 
Brock, A., skoleinspektør 
Brun, A., boghandler 
Brun, Johan, apotheker 
Bruun, Fritz, kjøbmand 
Bruun, Jac, kjøbmand 
Bryn, Halfdan, læge 
Brækstad, Chr., boghandler 
Brænne, Bernh., farver 
Buaas, Ingebr., overretssagfører 
Bugge, M., adjunkt 
Bye, C. M., forstander 
Bøckman, M., læge 
Bødtker, Fr., jr., læge 
Børseth, L., farver 

Carstens, C , W., overlærer 
Castberg, T., kaptein, Meldalen 
Christensen, Joh., jr., arkitekt 
Christiansen, John, bankbogholder 

Christophersen, G., handelsmand, 
Selbu 

Clausen, P. A., hoteleier 
Conradi, P., læge, Stjørdalen 

Daae, Robert, disponent • 
Dahl, A., kjøbmand 
Dahl, Hans L., kjøbmand 
Dahl, Ole, kjøbmand 
Dietrichson, O., kaptein 
Digre, Johannes, fabrikeier 
Dons, Kari, fattigforstander 
Dybdahl, P., amtsskolebestyrer, 

Stadsbygden 

Eid, Chr. M., agent, Hamburg 
Eide, Paul, hoteleier 
Erichsen, E., konditor 
Eriksen, Anton O., kand. jur., 

Nordmøre 
Eriksen, A. Holbæk, boghandler 

Falck, F., urmager 
Finch, H., forstander 
Finne, Jacob, konsul 
Fornæs, O., kjøbmand 

Geeve, Georg, vognfabrikant 
Gehe, R., restauratør 
Gill, A. T., løitnant 
Gjemsøe, P., hoteleier 
Gløersen, P., overretssagfører 
Gould, E. F. R., London 
Gould, T. H., , do. 
Grilstad, Olaf, handelsmand 
Grønning, Emil, kjøbmand 
Grønning, M., lærer 
Grønvold, Jac, maskiningeniør 
Guttormsen, S., stadskonduktør 

Hagen, J., læge 
Hagen, Peter L., handelsbetjent 
Halset, M., handelsreisende 
Halvorsen, Magnus, grosserer 
Hansen, H. 0., kjøbmand 
Hansen, Kr, handelsgartner 
Hansen, Ludv., sadelmager 
Hansen, Peter A., garveribestyrer 
Hansen, Thv., fabrikeier 
Hartmann, M. H., kjøbmand 
Heiberg, J., læge 
Heide, H., adjunkt 
Helberg, Joh., kjøbmand 
Helgerud, G. H., disponent 
Hellen, R., kjøbmand 
Hertzberg, H., dampskibsfører,. 

Hammerfest 
Heyerdahl, Georg, ingeniørkaptein 
Hielm, Chr., driftsbestyrer 
Hirsch, Robertus J., apotheker 
Hoff, Arnulf, guldsmed 
Hoff, Jens, kjøbmand 
Hoff, L. M., bagermester 
Hoff, S., urmager 
Hoff, T., kaptein. Molde 
Hoff, W., bagermester 
Hofflund, Alf, arkitekt 
Holm, O., kaptein 
Holst, I. M., kjøbmand 
Horneman, Th., godseier, Rissen 
Huitfeldt, Herm., konsul 
Huitfeldt, Ivar, konsul 
Hval, A., prest 
Høe, Jacob, politifuldmægtig, Kri

stiania 
Høitomt, J., kaptein . 

Ihlen, Emil K., disponent 
Iversen, B., kjøbmand 
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Jacobsen, C M., overretssagfører 
Jelstrup, Henr., overretssagfører 
Jensen, V., postmester 
Jenssen, Anton, jr., konsul 
Jenssen, Caroline, frue 
Jenssen, H. P., ritmester 
Jenssen, Harald, bryggerieier 
Jenssen, Halvor, kjøbmand 
Jenssen, Hanna, frk. 
Jenssen, Nicolay, banksekretær 
Jervell,' B., dampskibsfører 
Johansson, C. T., kjøbmand 
Johnsen, H. J., bogholder 
Johnsen, Rolf, kjøbmand 
Jiirgens, H. G., verksbestyrer 
Jørgensen, Jørgen, kjøbmand 

Kielland, F. H., kaptein 
Kindt, Alfr., kjøbmand 
Kindt, Olaf, læge 
Kjeldsberg, F., handelsfuldmægtig 
Kjeldsberg, R., konsul 
Kjærem, Charles, restauratør 
Kliemeck, Julius, kjøbmand, Berlin 
Klinge, Nicolay, kjøbmand 
Klingenberg, Ingvar, kjøbmand 
Klingenberg, Odd, kand. jur. 
Klingenberg, Sverre, overretssag

fører 
Knoff, C. A., kaptein 
Knoff, Chr., ingeniør 
Knoff, S. O., fabrikejer 
Knudsen, 'W., kaptein 
Knudtzon, C. A., ritmester 
Knudtzon, H. P. H., statsadvokat 
Kock, Alb. Emil, malermester 
Krogh, C. A.,- driftsassistent 
Krogh, I. v., kaptein 
Krogh, Johan, kjøbmand 

Krogh, Vilh., brugsejer, Kjøstad 
Kunig, H., bygmester 
Km-aas, Iver, gaardbr, Jensvold 
Kvenild, Axel, bogholder 
Kvehild, I. M., kontorchef 
Kvenild, Kari, kjøbmand 

Larsen, Hans, grosserer 
Larsen, Laur., bogtrykker 
Lassen, Carl, kjøbmand, Ham

burg 
Laugsand, O., farmaceut 
Lein, J., kaptein 
Lindemann, Thv., dr. filos., fa-

brikbestyrer 
Lossius, K, adjunkt 
Lund, K., ingeniør 
Lund, P. A., restauratør 
Lund, Rasmus, mægler 
Lundgreen, Fr., kjøbmand 
Lykke, Ivar, handelsfuldmægtig 
Lyng, Joh. D., kjøbmand 
Lyng, Joh.s, institutbestyrer 
Lysholm, Bjarne, læge 
Løchen, Olaf, overretssagfører 
Løcke, H., kand. jur. 
Løksn, Haakon, redaktør 
Løken, Ole, overretssagfører 

Madsen, M., kjøbmand 
Matheson, Birger, agronom 
Matheson, Chr., kjøbmand 
Matheson, Jacob, kjøbmand 
Matheson, Valdemar, kjøbmand 
Matzow, Jens, havneassistent 
Midelfart, E., oberstløitnant. Skien 
Mogstad, E. D., kjøbmand 
Monssen, O. Andr., kand. 
Monsen, G., stiftskapellan 
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'Moe, lacob, maskininspektør 
Motzfeldt, Arthur, ingeniør 
Moxnes, N., vognmand 
Moxness, 0. A., blikkenslager 
Muller, M., enkefrue. Bakke 
Møller, H. ciselør 
'Møller, F. Engelbreth, 'kjøbmand 

Neergaard, I. C , kjøbmand 
Kissen, Hartv., løitnant 
Nissen, Rasmus, stud. real, Kri

stiania 
JSToodt, M. 'W., urmager 
Noodt, Nicolai, fuldmægtig 
Norum, Karl, arkitekt 
-Nossum, Joh.s, kjøbmand 
Nydalens fabrikker 
Olsen, Edv. J., verkseier 
Olsen, E., fotograf 
Orkla, dampskibet 

Paasche, J. P., bogbinder 
Persen, L. Borchgrevink-, handels

fuldmægtig 
Petersen, Andr., foged 
Petersen, Joh., byfoged 
Piene, J. C, grosserer 
Poulsen, Poul H., kjøbmand 
Prøsch, G. C, kjøbmand 

Quilfeldt, A. F. v., hotelejer 

Raaen, I. C, fuldmægtig 
Rambech, A., maskiningeniør 
Richter, J., overiærer 
Richter, 0., proprietær, Stjørdalen 
Rise, O., proprietær, Stjørdalen 
Ryjord, J. E , grosserer 
Rønning, Per, kand. farm. 

Salvesen, A., ingeniør 
Schare, Chr., fuldmægtig 
Scharlach, dr., Bergen 
Schiøtz, Joh.s, forstmester 
Schultz, Andr., læge 
Schulz, Carl, overlærer 
Sejersted, J., oberstløitnant 
Selmer, Chr., cand. jur., Aalesund 
Siem, Jul, kjøbmand 
Sjøberg, C. G., hattemager 
Skavlan, S., sogneprest 
Smedsaas, L. J., grosserer 
Smith, Riddervold, overretssagf 
Solberg, L , arkitekt 
Solem, H., handelsreisende, Kri

stiania 
Sommerschield, Edv., konsul 
Spørck, A., kaptein 
Spørck, Henr., kjøbmand 
Spørck, Ludv., kjøbmand 
Spørck, Mimi, frue 
Stabel, A., boghandler 
Stabell, G., institutbestyrer 
Stabell, H. N., kjøbmand 
Steensgaard, Chr., kjøbmand 
Stoltz, D., agent 
Stoppenbrink, 'W., kjøbmand 
Strand, bager, Rindalen 
Strøm, Edv., feieriinspektør 
Strøm, Odin, skomagermester 
Swensson, P. G., kjøbmand 
Sørensen, H. I.,, premierløitnant 

Thams, M., grosserer, Orkedalen. 
Tharum, Julius, kjøbmand 
Thaulow, L., kjøbmand 
Torgersen, Oluf, kjøbmand 
Trapness, Alb., bagermester 
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Tønseth, Chr., ekspeditør 
Tønseth, Ernst A., jr., kjøbmand 

Weidemann, Lars, ingeniør og 
lærer 

Weisser, Thv., sparebankkasserer 
Wessel, A., kaptejn, Kristiania 

Wessel, P., bankbogholder 
Widerøe, M. C, bagermester 
Wigen, A. F., kjøbmand 
Wilhelmsen, L. H., kjøbmand 
Øien, Adolf, grosserer 
Øien, Anton, kjøbmand 
Øyen, Søren, kjøbmand 


