
Indberetnini 

inspektionsreise i Troldheimen 1907. 

Sammen med to kammerater drog jeg den 10de august 
afgaarde for etter bestyrelsens beslutning at inspicere foreningens 
hytte og stationer i Troldhiimen. Særlig var det om at gjøre at 
faa en endelig ordning paa ny station i Jøldalen, da al forbindelse 
med Vollan sæter var avbrudt. 

Det gjaldt først og fremst at skaffe klare papirer angaaende 
Hosetsæter (alm. kaldt Grindalssæter), som var besluttet indkjøpt 
til station i Jøldalen, idet bestyrelsens bud var givet under den 
forudsætning, at tinglæst skylddelingsforretning og kjøpekontrakt 
forelaa; sælgeren Feder Tverdal, Rennebu, havde ikke andet end 
en kjøpekontrakt, udstedt av den tidligere eier Endre Aa. 

Vi la derfor veien om Ørkedalen for at konferere med hr. 
Sorenskriver Nielsen, som, skjønt det var søndag, viste mig den 
store velvilje at skaffe de fornødne oplysninger. Ved gjennem-
gaaelse av panteregistrene viste det sig, at Einer Paulsen 
Grindal var sidste indehaver af skjøte. Hans eneste arving 
J. H. Øien har senere erklæret sig villig til at udstede skjøte, 
naar skylddelingsforretning var avholdt. Til denne udnævnte soren
skriveren fire lokalkjendte mænd, hvorved befaring av eiendommen 
blev unødvendig. Herfor betaltes taksten kr. 1.50. Takstforret
ningen skulde tinglæses paa septembertinget. 

Paa grund av knap tid kjørte vi over Meldalsskogen forbi 
Løkkens gruber helt frem til Aa; istedet for Peder Tverdal, 
som var syg, mødte hans fuldmægtig Nils Reitaas for at vise 
os sæteren. 

Vi tog den almindelige vei op igjennem Drugudalen. Ved 



Aaensæter var opsat en avviser, derimod var det fjemdeles ingen 
der, hvor stien til Aa tar af fra Grindalsveien. 

Den indkjøpte sæter er den vestligste i den store-sætergrænd, 
som paa kartet staar avmerket som Myren og Grindalssætre. 
Husene ligger øverst paa en stor sætervold med vakker udsigt 
over Jølvandet og en række fjeld og tinder i baggrunden. 

Som det vil sees av vedlagte situationsrids, bestaar eiendommen 
af sæterhus, fjøs, høibu samt to mindre, tømrede huse, henholdsvis 
passende til melk og ved. Sæterhuset indeholdt en pen stue ca. 
4.20 m̂* og et kjøkken ca. 2 m. bredt. Over den ene halvdel av 
stuen var et loft, hvilende paa solide tverbjelker; dette bør bort-
tages, saa rummet blir aapent helt op under taket. I stuen er en 
peis, som ved lidt reparation blir helt brukbar. 

Væggene i stuen bestaar av solid tykt tømmer, mens der i 
kjøkkenet for det meste er bindingsværk. Torvtaket saa godt ud, 
men bør vistnok eftersees. Kjælder findes ikke. 

Fjøset (9.0 X 5.8 X 1-3 m. udv.) bestod ogsaa av solid 
tømmer, med undtagelse av nogle faa raatne stokke. 

Høibuen (3.5 X 3.00 X 12 m.) var adskillig medtat; men 
endel tømmer er fuldt brukbart. 

Desuten findes en gammel melkebu med graastens vægge og 
torvtak, men forfalden og ikke brukbar til noget. 

Som vedlagte skisse (av Ing. K. Lund) viser, foreslaaes sæter
huset udvidet mod vest med en tilbygning, hvortil tænkes brugt 

.tømret fra fjøset og høibuen. 
Det gamle kjøkken tænkes udbedret og panelt indvendig; den 

nuværende ovn bør ombyttes med en komfyr. 
• I den gamle stue indsættes nye større vinduer; her kan bli 

plads for 5 a 6 senge. Nystuen med 6 senge forsynes med et 
stort vindu mod vest og et mindre mod syd over et bislag, som 
tænkes anbragt paa sydsiden for at skaffe direkte indgang. Under 
nystuen vil der antagelig være anledning til at grave en mindre 
matkjælder. 

Nils Reitaas vil paatage sig det nødvendige arbeide efter 

nærmere overenskomst. 
Skigaren rundt sætervolden kan paaregnes vedligeholdt av 

naboen, mot at han faar slaatten. Melk og fløte faaes paa 
nabosæteren. 

For opvartningspiken vil der antagelig kunne indredes et rum 
•over kjøkkenet. 

En baat bør anskaffes til Jølvandet, hvortil ca. 20 min. gang. 
Der kan vel neppe være tvil om, at den nye sæter i høi grad 

vil bidrage til en øget trafik i Troldheimens herlige fjeldtrakter. 
Letvindt blir det ogsaa at komme did, naar jernbanen til næste 
vaar blir færdig til Løkkens gruber. Paa halvandet døgn vil man 
uden vanskelighed kunne naa ind til Jøldalssæteren fra Trondhjem. 

Jeg tror, turistforeningen kan lykønske sig med kjøpet av den 
nye stue, baade hvad pris og beliggenhed angaar. 

Paa VoUansæter overnatted vi i de sørgelige levninger av 
fordums herlighed. Sengene var det værst med, og vi havde den 
største betænkelighed ved at betro vore mødige lemmer til de 
morkne sengebunde. Lykken var os imidlertid huld; de holdt. 
Men da vi næste Morgen drog videre, var vi enige om, at fra den 
•dag det blev bekjendt, at vi fik vor egen stue med godt stel, 
vilde Troldheimen faa mange flere beundrere. 

Veiret, som hidtil havde været meget daarligt, blev bedre, saa 
vi besluttet at ta over Gjeithætta, istedetfor den kjedelige vei gjen
nem Svartaadalen. Ved Reitaassæter tog vi op lien under Svart-
hætta og gik over Lille Svartaaen lige ovenfor fossen. Den var 
ikke vanskelig at passere; men hvis denne rute blir almindelig, 
Vilde det vistnok være heldigt, om en klop blev udlagt her. Skjønt 
turen over Gjeithætta tar halvanden å to timer længere tid end 
.gjennem Svartaadalen, er den dog langt at foretrække for sidst
nævnte. Man har her en let fjeldovergang og en herlig udsigt over 
-de omliggende tjelde. Det er let at finde frem; men veien bør dog 
opvardes. 

Tiltrods for det daarlige veir denne sommer, havde dog 58 
turister besøgt Troldheimshytten, saa Lars Tørseth var godt til
freds; han havde hjælp af sin søster, da hans hustru var syk. 
•Stellet var som vanlig udmærket. 

Paa Troldheimshytten var al maling mot veirsiden avslidt; 
-uen bør derfor snarest opmales; ligeledes bør en takrende anbrin-



ges over indgangsdøren. Vedskjulet var daarligt; paa grund av 
det stadige regnveir havde det været meget vanskeligt at holde 
tør ved i sommer. Lars Tørseth foreslog at flytte det til den 
øvre side av huset under nogle store furuer; da det vil koste en 
bagatel, bør det vistnok bevilges. 

Paa turen op Foldalen til Storli gjorde vi den sørgelige op-
dagelse, at kloppen over Fosaaen var borte, saa vi maatte vade. 
Sandsynligvis havde flommen efter de sidste dages uavladelige 
regnskyl reist med den. 

Blinkingen fra Løsetsæter og til Spriklkjønna var slet; særlig 
stykket mellem Herhrands- og Foldalshytten var fuldstændig til-
grod af smaaskog, saa den sti, som engang fandtes her, var helt 
borte. Da netop dette stykke er meget trist og øde, bør her blin
kes ordentlig, saa ukjendte turister i stygveir kan ha tryg følelse 
av at ha ret kurs. — I Herbrandshytten vilde det være meget øn
skeligt, om der til stadighed var et oplag af tør ved og næver, 
saa turister kan komme ind og faa kokt mat eller kaffe. 

Det er et spørgsmaal, om man ikke bør holde hytten vedlike, 
da den i stygveir er aldeles udmerket at kunne ty til paa den 
temmelig lange overgang til Storli. lethvertfald bør der i hytten 
opslaaes. en plakat med anmodning til besøkende om pen behand
ling. Ifjor var endel bord avrevet og opbrændt, saa den vil snart 
forfalde, hvis den ikke holdes i hævd. 

Fra Spriklkjønna over Hyttedalskammen og ned til Storli 
har Kristoffer Haugen foretat en aldeles udmerket varding og 
blinking. Varderne stod saa nær hinanden at selv den mest 
ukyndige turist i tætteste skodde med tryghed kan ta denne vei, 
istedet for den gjennem Hyttedalen, som er meget længere. 

Kristoffer har ogsaa vardet • op -fra Storli til Vasenden. 

Paa Storli var det som vanlig udmerket. 
Hjemturen gik via Innerdal, Stor f ale og Kristiansund tilbake 

til Trondhjem. 

Trondhjem ^% 1907. 
Fridthjov Brun. 

Trondhjems turistforenings aarsberetning 

f O l - l&OT, 

I det forløbne aar har Trondhjems turistforening kunnet feire 
20-aarsdagen for sin stiftelse. Paa stiftelsesdagen, 16. december, 
blev en af stifterne, foreningens mangeaarige formand, overlærer 
Schulz, udnævnt til æresmedlem for hans fremragende fortjenester 
af foreningen. Hr. Schulz er første og eneste æresmedlem. 

Paa generalforsamling 5. april 1907 gjenvalgtes til medlem
mer af bestyrelsen boghandler F. Brun og kasserer D. Bech, og 
som nyt medlem indvalgtes istedenfor o.r.sagfører Richter, som 
frabad sig gjenvalgt kontorchef N. Noodt, som tidligere i flere aar 
har været medlem af bestyrelsen. Til suppleanter valgtes stads
ingeniør Chr. Grøndahl, kontorist L. Sivertsen og redaktions
sekretær S. Udby; revisorer blev bogholder 0. Rendal og agent 
Chr. Anker Bachke, den sidste istedenfor agent Holst, som frabad 
sig gjenvalg. Bestyrelsen har i det forløbne aar været sammensat 
saaledes: 

Adjunkt A. Sommerfelt, formand. 
Kand. L. Schulerud, viceformand og sekretær. 
Kasserer D. Bech, Kasserer'. 
Boghandler F. Brun, 
Kontorchef N. Noodt. 

Medlemsantallet var Vi 1908 248, hvoraf 1 æresmedlem og 
2 livsvarige medlemmer. 

Samlaget har ydet et bidrag stort kr. 400.00, sparebanken 
kr. 800.00 og Den norske turistforening Kr. 400.00. For disse 
bidrag aflægges herved foreningens erkjendtlige tak. 
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Medens det af samlaget bevilgede beløb som vanlig var til 
foreningens almindelige virksomhed, var sparebankens bidrag be
stemt til reisehetandbogen og til de planlagte arbeider paa Lille 
Graakallen, en halvpart til hver. A f forskjellige grunde fandt man 
at burde vente til sommeren 1908 med at sætte arbeiderne paa 
Lille Graakallen igang, og beløbet indestaar derfor paa spare
bankbog. Man har andraget sparebanken om bidrag til disse 
arbeider ogsaa i 1908, og det er da meningen at gaa igang med 
dem til sommeren. 

De af Den norske turisforening ydede kr. 400.00-er til den 
nye turiststation i Jøldalen, hvorom mere nedenfor. 

Paa grund af udgifterne til denne station har man iaar ikke 
raad til at udgive noget aarsskrift eller til at uddele bidrag til 
fodture. 

Troldheimen. 
Troldheimshytten, som har været bestyret af Lars Tørseth 

og søsteren Marit, har havt besøg af flere end almindelig i de 
senere aar, idet 111 har skrevet sine navne i fremmedbogen; heraf 
er ca. 50 skiløbere. ' Der er saaledes betydelig opgang, uagtet 
veirforholdene hele sommeren var meget ugunstige. 

Værtskabet faar ogsaa iaar ros for godt og hyggeligt stel. 
Fører har kun været benyttet af 3 følger: til Gjevilvand over 
Mellemfjeld, til Kvammen i Surendalen og til Kaarvatn. 

Hytten blev inspiceret af bestyrelsens medlem Brun, hvis 
indberetning er indtagen foran. Endel kjøkkeninventar har maattet 
anskaffes, ligesom et thermometer og et lidet husapothek er op
sendt. 

Der blev i forløbne sommer for første gang gjort forsøg 
med ugentlig postforbindelse med Rindalen; som postfører blev 
antaget en 14-aars gut. Ordningen har, efter hvad der meddeles, 
vundet meget bifald, som rimeligt kan være; foruden at man 
kunde komme i forbindelse med slægt og venner, holdt Trond-
hjemsaviserne a jour med begivenhederne baade hjemme og ude 
og gav ogsaaa underholdning i de sure, vaade dage, som der var 
saa mange af i sommer. Forhaabenflig vil det lade sig gjøre at 
faa en lignende ordning ogsaa i kommende sæson. 

Til salg i hytten havdes to prospektkort, et med billede af 
hytten med udsigt mod Snota og et af Sletaafossen. Af disse 
kort, hvis pris var 10 øre, blev der solgt 65. 

Baaden i Folla og klopperne over Svartaaen og Sletaaen 
har været i orden; kloppen over Fosaaen reiste efter et af de 
svære regnskyl. Den skal blive bragt paa plads igjen til sommeren. 

Paa Storli hos Kristofer Haugen har besøget trods den 
daarlige sommer været bedre end forrige aar. Stedet faar <megen 
ros: udmærket kvarter, meget "imødekommende værtfolk, godt 
madstel, staar der i antegningsbogen. 

Hytbækken paa overgangea mellem Troldheimshytten og Storli 
kan ofte være slem at passere der, hvor veien før var opvardet. 
Der har tidligere været .klop, som gik ud for et par aar siden. 

Nu har Kristofer Haugen forandret vardingen og ført _veien 
lidt længer op i dalen til et sted, hvor det lader sig gjøre at komme 
tørskoet over bækken, ialfald naar der ikke netop er stor flom. 

Mellemstationen i Jøldalen, som man har strævet med i 2—3 
aar, er det nu endelig lykkedes at faa gjort til virkelighed, idet 
turistforeningen ihøst har indkjøbt en af Jøldalssætrene, som ligger 
nordøst for Jølvandet ikke langt fra dette. Forinden kjøbet blev af
sluttet, var bestyrelsens medlem Brun derinde og besaa eiendommen. 
Sæteren blev ved skyldsætningen givet navnet „Turistsæteren" og fik 
en skyld af 20 øre. Sælgeren har udstedt skjøde, som er thinglæst. 

Ved ordningen af kjøbet har hr. o.r.sagf. Richter med stor 
velvillie ydet sin værdifulde bistand. 

Paa eiendommen stod der sæterhus og et fjøs af godt, næsten 
nyt tømmer. Fjøset er af Nils Reitaas, med hvem foreningen har 
sluttet kontrakt om tømmermands- og indredningsarbeidet, nedrevet 
og tømmeret benyttet til en tilbygning til sæterhuset. For den 
hele anordning og indredning har hr. rørlægger Lund, som var 
med Brun paa hans tur, været saa velvillig at give tegning. 

Nils Reitaas var allerede før jul paa det nærmeste færdig med 
tømringen og holder nu paa med indredningen, som forhaabentlig 
bliver saavidt istand til paaske, at skiløbere kan faa herberge*) 

*) Efter senere modtagen meddelelse fra Reitaas vil kjøkken og et rum blive 
istand til paaske. 
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Jøldalshytten med grundplan. 

Komfyr og ovn er allerede opsendt, og inventar og sengklæder 
vil blive sendt efter, medens der endnu er vinterføre. 

Til sommeren er det meningen at have alt i fuld stand og at 
engagere en værtinde til at besørge stellet, paa lignende maade 
som i Troldheimshytten. I paasken vil der derimod ikke blive 
mad at faa. 

Som det sees af vedlagte rids, har Jøldalshytten to rum og 
kjøkken. Rummet nærmest kjøkkenet udstyres med peis og spise
bord og er bestemt til fællesrum og spiserum, men maa ogsaa be
nyttes som soverum, naar omstændighederne kræver det, hvorfor 
der er anbragt 4 senge. • Det andet rum, hvor der er 6 senge, er 
udelukkende bestemt til soverum og faar til opvarmning en liden 
ovn. Foruden dør til fællesrummet har det egen udgang, foran 
hvilken der er opført et bislag. Over endel af kjøkkenet er der 
indrettet en hjell med et sengested til opvartningspigen. » 

Denne nye station med sine 10 senge vil forhaabentlig for det 
første afhjælpe den tidligere mangel af en turiststation paa veien 
fra Meldalen til Troldheimen. Skulde der om nogle aar blive be
hov for en udvidelse, faar man haabe, at turistforeningen kan 
skaffe midler til det; nu har den ialfald ikke raad til mer, end der 
er gjort. 

Omkostningerne for den nye station vil blive omkring kr. 
1200.00 — 1300.00, nemlig: Kjøbesum med omkostninger ca. kr. 
520 00, til ombygning og indredning kr. 300.00, til inventar kr. 
400.00—500.00. Til at bestride disse udgifter har man spareban
kens bidrag fra 1906 kr. 300.00 og Den norske turistforenings kr. 
400.00. Resten maa altsaa foreningen skaffe selv, og det er da 
klart, at budgettet bliver knapt. 

Da der ikke er klop over Lille Svartaaen, bør turister, som 
gaar gjennem Svartaadalen, holde sig paa nordsiden af Svartaaen 
hele veien østenfor Baagaavoldsæter, hvor der er klop. Stykket 
mellem Aunesæter og Baagaavoldsæter er vistnok temmelig myr-
lændt; men der er dog godt fremkommeligt. 

Der klages ofte og stærkt over veien gjennem Svartaadalen, 
og det skal være vist, at i vaade sommere kan den være alt andet 
end behagelig. Lars Tørseth har i sommer arbeidet med udbedring 
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af veien, især paa saadanne steder, hvor Svartaaen^ naar den er 
stor, gaar op i veien. Men nogen god vei vil der neppe kunne 
blive gjennem Svartaadalen uden uforholdsmæssige omkostninger. 

Under disse omstændigheder har man begyndt at overveie, 
om det ikke skulde være hensigtsmæssigt at lægge veien over 
Gjeithætta, hvor allerede nu adskillige gaar. Man kan begynde 
opstigningen ved Reitaas sæter, holde sig i vestskraaningen af 
Svarthætta og gaa over Lille Svartaaen lige ovenfor fossen. (Se 
Bruns indberetning). Veien vil i tilfælde blive opvardet og klop 
lagt over Lille Svartaaen. 

Syltrakterne. 

Fremmedbogen for Nedalen viser for 1907 89 besøgende. Der 
har i sommer været forholdsvis mange svenske, og endel Kristiania-
navne synes at antyde, at stedet ikke er helt ukjendt søndenfjelds. 

Værtskabet har som ifjor været forestaaet af Nedalens bruger 
Ole Valseth med bidrag af turistforeningen til opvartning. Sønnen 
Bersvend har fungeret som fører. 

Turisthytten blev isommer inspiceret af formanden. Af hans 
indberetning hidsættes følgende: 

„Veien fra Reitan til Jensaasvold er ikke rodelagt, og skyds-
skafferen i Aalen er derfor ikke pligtig, og efter hvad stationsme-
steren oplyste, heller ikke villig til at skydse did. Der er altsaa 
bare privatskyds at faa, og den pris som forlanges, kr. 5.00, er 
saa ublu, at turister bør advares mod optrækkeriet der. 

Paa opturen fra Stuedal foriod jeg ved Gjetbækken den tem
melig stærkt opkjørte vei og fulgte den gamle varding, som i det 
hele tåget havde staaet sig godt og var let at finde undtagen paa 
den korte strækning over de øverste myrer paa heldingen ned mod 
Nea. Ole Valseth lovede at udbedre vardingen og blinkingen der. 

Nedalshytten syntes gjennemgaaende at være i god stand; 
dog var tåget paa et par steder utæt baade i den gamle og den nye 
stue. Det vil i løbet af sommeren blive efterseet og repareret. — 
Peisen synes nu at have sunket fra sig; det skjæmmer den, at, 
leret er sprukket i utallige revner, og jeg bad derfor bestyreren at 
hvidte muren, hvorved den vil vinde betydelig i udseende. 
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Vertsfolkene klagede begge sterkt over, at det var altfor be-
sværligt at bære vand den lange vei. Våndet i tjernet nedenfor 
er nemlig ikke engang rent nok til vask. Ole Valseth havde tænkt at 
føreslåa en ledning lagt fra et opkomme ovenfor myren. Men 
afstanden fra hytten er mindst et par hundrede meter, og jeg 
udtalte derfor som min formening, at foreningen neppe vilde gaa 
med paa en foranstaltning, som maatte medføre saa betydelige 
udgifter. Derimod opfordrede jeg ham til at gjøre et overslag over, 
hvad det vilde koste at grave en brønd i bakken nedenfor hytten, 
hvor det ganske vist er vand at finde 

Istedenfor at tåge ned om Stuedalsvolden lagde jeg paa 
tilbageturen veien om Grunflsjøen og Busjøen ned til Riasten. 
Denne vei er saa meget kortere, at man vinder en tid af mellem 
en halv og en hel time. Det er let at tåge sig frem der, da det 
næsten overalt er tydelig sti. 

Hos stationsm esteren paa Reitan modtages turister. Der er 
3 gjesteværelser med ialt 7 senge, og salon. Stellet er meget godt 
og priserne lave. I nærheden af stationen er der ogsaa logis for 
turister, dog neppe saa godt. Paa Kjøli skal det være udmerket 
forpleining at faa hos enken efter den nylig afdøde stiger". 

Iaar har man endelig faaet anskaffet ny baad i Nea; den 
blev forarbeidet af Ole Valseth selv, saa man slåp transport af den. 

Af klopperne over aaerne langs Esanden har den over 
Fiskaaen ikke været udlagt et par somre, da den forleden aar 
reiste tilsjøs og materialierne kom bort. Nu har Ole Valseth for 
en rimelig pris forarbeidet en liden færge til at sætte over Fiskaaen 
med, vistnok et meget praktisk arrangement. 

Storerikvold har været besøgt af næsten nøiagtig lige mange 
som ifjor. Den fremgang, som kunde noteres ifjor, har altsaa 
holdt sig. Baade det vakre sted og stellet faar som vanlig 
megen ros. 

Fra Kvittyten er intet særlig at berette. Besøget har vistnok 
ikke været stort og kan vel heller ikke ventes at ville øge synderlig 
raskt; men stedet er alligevel godt at have som station for ture i 
Selbufjeldene. 
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Graakal len . > 

Der har heller ikke iaar været foretaget noget udbedrings-
arbeide ved hytten. Men den bør -vist, saasnart midlerne tillader 
det, underkastes et grundigt eftersyn og males. 

Den lille kogeovn i kjøkkenet har allerede længe været skrøbelig 
og er nu saa medtagen, at den maa erstattes af en ny. 

Kjøkkénbygningen har været meget generet af overvand, som 
trængte ind mod den øvre væg og gjorde denne fugtig. Dette er 
nu afhjulpet ved en grøft, som blev gravet i sommer. 

Ogsaa iaar har serveringen været forestaaet af madam 
Gundersen. Hun har meddelt, at der undertiden kommer folk, 
som morer sig med at vælte stene ned fra varden. Her har man 
atter et udslag af den beklagelige raaskab, som ikke kan lade i 
fred noget, der er til almindelig afbenyttelse. 

Besøget paa Graakallen har været meget godt. 
Ved den af travsportforeningen foretagne opdæmning af 

Vintervandet blev stien paa nordsiden sat under vand. Tiltrods 
for at bestyrelsen, før opdæmningsarbeidet sattes igang, i en 
skrivelse til magistraten bestemt fremholdt, at travsportforeningen 
skulde sætte istand en ny vei, blev der dog intet gjort, selv ikke 
efter gjentagne henstillinger. Paa forsommeren 1907 var det derfor 
ufremkommeligt langs Vintervandet, og der fremkom herover saa 
mange klager, baade offentlig og privat, til turistforeningen, at 
bestyrelsen tilslut saa sig nødt til at bekoste en ny sti anlagt paa 
sydsiden af våndet. Udgifterne herved, som beløber sig til ca. 
kr. 75.00, skal refunderes af travsportforeningen. 

Bestyrelsen, som mener, at turistforeningen nu har gjort sit 
for at aabne Bymarken for byens folk, har nylig indsendt an
dragende til magistrat og formandskab om, at vedligeholdet af 
veie og stier deroppe maa blive overtaget af byen.*) 

•) Dette andragende er indvilget. 

wm 
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Uddrag 
af 

Trondhjems turistforenings regnskab for 1907. 
I n d t æ g t ; 

Beholdning fra 1906 kr. 136.20 
Indestaaende i bankerne fra 1906 , 412,89 
Bidrag af sparebanken „ 800.00 

„ - brændevinssamlaget ,, 400.00 
Tilbågebetalt formeget betalt for skyldsætning . . . „ 1.50 
Kontingent „ 777.00 
Førerpenge. ,, 17.00 
Nattelogis m. m , 13085 
Indvundne renter „ 26.47 

U d g i f t : 
Aarsskriftet 
Hytterne, stationsbidrag, føreriøn m. m, 
AsSurance & annoncer 
Bud, porto etc. 
Sekretær & kasserer . 
Kontingent til Norsk turistforening . . 

— - T.hjems turisttrafikforening 
Generalforsamlingen . 
Hytten i Jøldalen . . 
Inspektion 
Indestaaende i banker 
Kassabeholdning . . . 

kr. 2,701.91 

kr. 

Forslag til budget for 1908, 
I n d t æ g t : 

Beholdning for 1907 
Medlemskontingent . . ' . . . . 
Bidrag fra brændevinssamlaget 
Den norske turistforenings bidrag til Jøldalshytten , 

kr. 

474.35 
584.21 
58.85 
88.88 

300.00 
4.00 

10.00 
21.00 

650.00 
17.80 

464.36 
28.47 

kr. 2,701.91 

86.00 
750.00 
400.00 
400.00 
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Nattelogis, føreriøn etc kr̂ . 100.00 
Sparebankens bidrag i 1907 til arbeider paa Lille 

Graakallen, med renter ,, 406 00 

kr. 2,142.00 

Udgi f t : 
Aarsberetning for 1908 
Hytter, stationsbidrag etc. 

a) det ordinære kr. 300.00 
b) Jøldalshytten, rest paa byg

ningen „ 150.00 
c) Jøldalshytten, inventar , 541.00 

kr. 

Annoncer og assurance 
Sekretær, kasserer, bud, porto . 
Inspektionsreiser 
Arbeiderne paa Lille Graakallen 
Tilfældige udgifter 

O m t r e n t l i 
pr. 

Troldheimshytten . 
Graakalhytten. . . 
Storerikvold . . . . 
Nedalshytten. . . . 
Kvittyten hytte . . 
Jøldalshytten . . . 
Inventar Græslivold 

— Storli. . . 
Færge i Folla 
Baad med nøst i Esandsjø 
Baad i Nea. . 
Karter, inventar 
Beholdning . . 

g f o r m u e s s t a t u s 
Vi 1908. 

kr. 

80.00 

991.00 
65.00 

400.00 
100.00 
406.00 
100 00 

kr. 2,142.00 

3,000,00 
2,000.00 

500 00 
3,000 00 

400.00 
700.00 
50.00 
40.00 
15.00 
50.00 
30.00 

100.00 
86,00 

kr. 9,971.00 
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Statuter 
for 

Trondhjems Turistforening, 
vedtagne i generalforsamling den 16de december 1887. 

§ 1. Foreningens nærmeste formaal er at vække sandsen 
for og befordre turistlivet. 

§ 2. Dette søges fornemmelig naaet ved: 
a. at fremme og behageliggjøre turistfarten i de egne, der ligger 

indenfor turistforeningens selvvalgte grændser, 
b. at vække forøget opmærksomhed for allerede kjendte sevær

dige punkter og ruter, og at henlede opmærksomheden paa 
nye saadanne, 

c. at istandbringe nye og udbedre ældre tilgange til udsigtspunkter, 
- at anvise de smukkeste og bekvemmeste veie samt at engagere 

faste førere paa vanskelige steder, 
d. at udgive nøiagtige beskrivelser af ruter og trakter, anbefalelses-

værdige ved sin naturskjønhed, 
e. at arbeide for adgang til faste kvarterer (fjeldstuer paa ensomme 

og uveisomme fjeldovergange) og sl^dsbefordring 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 opmærksomheden saavel herhjemme som i udlandet 

for vore trakter ved at sende foreningens eventuelle skrifter 
til reisetidsskrifter, reisebureauer og forskjellige sportsklubber. 
§ 3. Den aariige m.edlemskontingent er 3 — tre — kroner 

for mænd og 2 — to — kroner for kvinder, Den, --der betaler 
40 — fireti — kroner engang for alle, bliver livsvarigt medlem af 
foreningen. 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 
medlemmer 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 
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i Trondhjem. Dens medlemmer besørger kassererfgrretningerne 
udførte, vælger selv sin formand og fordeler forøvrigt forretningerne 
mellem sig. 

§ 5. Senest inden udgangen af marts maaned hvert aar 
afholdes 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 a f bestyrelsens betænkning. 
Generalforsamlingen fatter beslutning med sim,pel pluralitet, 

med mindre det gjælder forandring i statuterne; isaafald kræves 
der to tredjedeles 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 generalforsamlin
gens indkaldelse med mindst 1 maaneds varsel. 

Dog skal der, naar bestyrelsen finder det nødvendigt eller 
det forlanges af mindst 30 — treti — medlemmer, afholdes 
ekstraordinær generalforsamling, hvor dog kun kan behandles de 
forslag, der er sendte til bestyrelsen forinden denne generalforsam
lings indkaldelse. 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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M e d l e m s f o r t e g n e l s e 
pr. Iste januar 1908. 

Å. Æresmedlem: 
Schulz, Carl, overlærer 

B. Livsvarige medlemmer: 
Thomle, E. A., kongelig luldmægtig 

Buch, Axel, Kjøbmand 

C. Åarsbetalende medlemmer 
.'Aagaard, apotheker 

Abel, F. K. T., premierløitnant 

Arnfinsen, læge 

Aune, fotograf 

Bachke, Arild, konsul 

Bachke, Halvard L. 

Bachke, Chr. Anker 

Bagøien, Jens, handelsfuldm. 

Bauck, H., borgermester 

Bech, D., kasserer 

Bentzen, Chr., bryggerimester 

Bennet, A., kjøbmand 

Berg, Andr., bankchef 

Berg, Claus, konsul 

Berg, Sverre, fuldmægtig 

Bergersen, B., assessor 

Bergmann, Th., maler 

Birkeland, G., kjøbmand 

Bjerve, Sigv., kjøbmand 

Bohne, F. M., slagter 

Borgen, Otto, handelsmand 

Borthen, L., dr. med. 

Borthen, E., handelsfuldmægtig 

Bratt, Joh. F., konsul 

Brinchmann, Chr., bankkasserer 

Brinchmann, Chr. jr., kjøbmand 

Brock, A., inspektør 

Brodtkorb, Chr., læge 

Brun, A., boghandler 

Brun, Johan, apotheker 

Brun, Fridthjov, boghandler 

Bruun, Fritz, kjøbmand 

Bruun, Joh., o.r.sagfører 

Bryn, H., læge 

Brænne, B., fabrikeier 

Bøckman, M., stadsfysikus 

Bediker, Fr., læge 

Børseth, L., farver 

Christophersen, G., handelsmand, Selbu 

Christoffersen, A., tandlæge 

Clausen, P. hoteleier 

Dahl, A., kjøbmand 

Dahl. Hj., handelsfuldm. 

Dahl, J. Elster 

Dahl, Thoralf, disponent 

Dahl, P. E., jernbanekasserer 

Digre, Einar, disponent 

Digre, Johs., fabrikeier 

Digre, Petter, arkitekt 

Dreyer, K. S., agent 



20 

Eggen, 0 „ kjøbmand 
Erichsen, H. S., læge 
Erichsen, 0., direktor 
Eriksen, A., politifuldm. 
Evensen, A., bundtmager 

Faanes, K., kontorist 

Finne, Jak., konsul 

Finne, Kari 
Friesen, Elsa v., Stockholm 
Færden, Fredrik, artilleriloitnant 

Garmann, J. N. B., agent 
Garstad, John, driftsbestyrer 

Gill, A. T., kaptein , 
Gjemsø, P., direktør 
Grilstad, 0., kjøbmand 
Grønning, E., kjøbmand 
Grøndahl, stadsingeniør 
Gundersen, C, adjunkt 
Gunstensen, direktør 
Gyrud, K., artillerikaptein 

Haabeth. Martin, grosserer 

Hagen, A., oberst, Stenkjær 

Hagen, Lorentz, stud. min. 

Halseth, A., kjøbmand 

Halvorsen, M., grosserer 

Hansen, Carl 

Hansen, Collin, o.r.sagfører 

Hansen, Harald, kasserer 

Hansen, H. 0., kjøbmand 

Hansen, P. A, fabrikeier 

Hansen, Thv., fabrikeier 

Harbitz, G., adjunkt 

Hartmann, B., overlærer 

Hartmann, M. H., kjøbmand 

Hartmann, J a c , adjunkt 

Hartmann, Joh., adjunkt 

Hegstad, L. 0., kjøbmand 

Helberg, Joh., kjøbmand 

Helgerud, G. H., disponent 

Hellen, R., kjøbyianc}. 

Hellera, B. K., Expeditør 

Hirsch, H., kjnbmand 

Hirsch, R., apotheker 

Hirsch, Robert, student 

Hoff, J.. kjøbmand 

Hoff, uhrmager 

Hoff, T., kaptein 

Hoff, W., bagermester 

Holst, Chr., agent 

Huitfeldt, I., konsul 

Huitfeldt, H. I., kontorist 

Husby, John, kjøbmand 

Hval, A., fengselspræst 

Hvoslef, skattefoged 

IMen. E., bankchef, Aalesund 

Iversen, B., grosserer 

j Jensen, V., postmester 

Jenssen, A., konsul 

Jenssen, Eilif, bryggerimester 

Jenssen, Eriing, cand. jur. 

Jenssen, Eyvind, kontorchef 

Jenssen, Karoline, frue 

Jenssen, H., bryggerieier 

Jenssen, Halvor, kjebmand 

Jenssen. N., banksekretær 

Jenssen, P. 0., kjøbmand 

Johansen, Alfred 

Johansson, C. T., kjøbmand 

Johnsen, Ole, skomagermester 

Johnsen, Rolf, kjøbmand 

Juel, O., adjunkt 

Jiirgens. H. G., ingeniør 

Kindt, 0., læge 
Kjeldsberg, konsul 
Klinge, N„ kjøbmand 
Klingenberg, H. F„ konsul 
Klingenberg, Ingvar, konsul 
Klingenberg, Odd, advokat 
Klingenberg, Sverre, o.r.sagfører 
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Knoff, S. 0., fabrikeier 
Knudtzon, statsadvokat 
Koen, A., frk. 
Koren, K., arkivar 
Krefting, major, Lundemo , 
Krum, Ragnv., o.rsagf. 
Kvenild, Arno, kontorchef 
Kvenild, Birger, handelsm. 
Kværnø, E., kjøbmand 

Larsen, Hans, konsul 

Larsen, Lauritz, faktor 

Larsen, Ludv., fuldmægtig 

Lassen, Karl, kjebmand, Hamburg 

Laugsand, A., apotheker 

Lind, Carl 0., agent 

Lindeman, Thv., dr. philos., fabrikbest. 

Bitterfeld 

Lossius, K.. rektor 

Lossius, J., læge 

Lund, K., ingeniør 

Lundgreen, Fr., kjøbmand 

Lykke, Ivar, kjøbmand 

Lyng, Joh. D., kjøbmand 

Lyng, Joh.s, institutbestyrer 

Lysholm, B., læge 

Lyxholm, J., kemiker, Tydalen 

Løcke, H.,. o.r.sagfører 

Lønseth, S., fuldmægtig 

Madsen, M., kjebmand 

Malthe, F., direktor 

Matheson, B., kjøbmand 

Matheson, W., kjøbmand 

Mogstad. E D.. kjøbmand 

Moe, Andr., handelsmand 

Moe, Jac, inspektør" 

Moe, Thv., kjøbmand 

Molland, A., major 

Motzfeldt, A., kjøbmand 

Moxness, N., vognmand 

Moxness, 0 . A. blikkenslager 

Møller, H., ciselør 

Møller, F., E., kjebmand 

Neergaard, I. C, kjøbmand 
Noodt, Fritjof 
Noodt, L., kjøbmand 
Noodt, N., kontorchef 
Norum, K., arkitekt 

Olsen, Oscar S., læge 

Olsen, Edv. J., verkseier 

Olsen, E., fotograf 

Olsen, Martin, kjebmand 

Olsen, Hans, fuldm. 

Olsen, Hj. Julius, bankbogholder 

Orkdal, dampskib . 

Orre, Fredrik, løitnant 

Pedersen, Joh. P., adjunkt 

Pedersen, M. G., handelsfuldm. 

Persen, L. Borchgrevink, handelsmand 

Piene, J. C, grosserer 

Piene, Frantz. kjøbmand 

Pihl, C , ingeniør 

Prøsch, G. C., kjøbmand 

Raaen, J. C, kirkeværge 

Raaen, Kari, læge 

Rambech, A., ingeniør 

Rendal, O., kontorbetjent 

Richter, 0., o.r.sagfører 

Ringe, Sofus, kaptein 

Rønne, Harald, kontorchef 

Renning, Joh., disponent 

Saxevig, Chr., disponent 

Schulerud, L., cand. real 

Schøyen, Karl, overlærer 

Selmer, Albr. W., disponent 

Selmer, Eivind, ingeniør 



99 

Siem, Julius, kjøbmand 

Simonsen, Bull-, direktør 

Sivertsen, Ludv,, bankassistent 

Skavlan, E., stiftsprovst 

Skavlan, S., sogneprest 

Skougstad, bankassistent 

Smith, Riddervold, byfoged 

Sommerfelt, A., adjunkt 

Sommerschield, Edv., konsul 

Sorkstad, Kari, restauratør 

Solberg, Valborg,, frue 

Spørck, Camilla, frue 

Stabell, H. N , kjøbmand 

Stoltz, D.. agent 

Stoppenbrink, W., kjebmand 

Strøm, Ole, kjøbmand 

Susæg, Johan A. 

Svendsen, J. M., bankfuldmægtig 

Sættem, O., kjøbmand 

Taraldsen, Ingeniør 

Thams, M., grosserer, Ørkedalen 

Tharum, Julius, kjøbmand 

Thaulow, Chr., kjøbmand 

Thorsen, H., læge 

Topp, Fritz, restauratør 

Tønseth, E. A., agent 

Udby, S., redaktionssekretær 

Yinje, A., vognmand 

Vangen, cand. theol. 

Weidemann, F., ingeniør 

Wendler, F. W., hoteleier 

Wessel, P,, bankbogholder 

Widerøe, E., læge 

Widerøe, M. C, bagermester 

Wigen, A. F., kjøbmand 

Wilhelmsen L. H., kjebmand 

Ysland, Joh., L , grosserer 

Øien, A., grusserer 

Øvergaard, generalmajor 


