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er også forbedret. Innvendig er endel mindre ombygginger forelall på 
kjøkkenet. 

Kjøli 
Nye dører er satt inn i hele hytta. Ny fundamentering er utførl. Det gjenstår 

flytting av cn vegg, montering av ny ovn, saml etterisolering av hytta. 

Ramsjøhytta 
Fundamentet på det ene hjørnet siger og skal rettes opp, 

Græsli 
Mindre vedlikeholdsarbeider er utført. 

Orkelsjøhytta 
Ingen planer for bygningsmessige endringer utover vanlig tilsyn. 

Dindalshytta 
Nytt kjøkken er planlagt på lengre sikt, men kommer ikke i denne omgang. 

Finansieringen av dette arbeidet skjer ved medlemskontingent og vanlige 
driftsmidler, STULmidler, samt gaver og fondsmidler. Det aller meste av 
finansieringen er klar, bortsett fra de relativt betydelige kjøkkenombyggin-
gene på Trollheimshytta og på Gjevilvasshylla, Med såpass mange bygge-
pro.sjekter planlagt på en gang, har det budt på problemer å få satl dem i gang 
og administrere dem underveis. Styret har derfor gjort vedtak om profesjonell 
hjelp lil tilsyn med byggearbeidene. 

Trondhjems Turistforening ønsker som nevnl også å etablere nye hytter. 
Hytta som planlegges mellom Sylan og Femundsmarka, vil bli ei ordinær selv
betjeningshytte, mens hytta nord i Trollheimen sannsynligvis blir utstyrt med 
vakt i sesongene. Ei hylle i dette området vil trolig bli mye brukt og gi nye 
turmuligheter i Trollheimen. Den klassiske trekanten f.eks, blir utvidet lil en 
firkant, og hylla vil også åpne for andre nye rutekombinasjoner, TT håper at 
denne hytta kan være bygd innen få år. 

Gammel 
årgang 

Under denne vignetten bringer årboka denne gang el lite knippe bilder fra 
Trondhjems Turistforenings bildearkiv. Bildene hører lil en større, eldre 
samling som en tid har værl på vidvanke, men som nå er tilbake i trygg 
forvaring på TT-kontoret. 

Det var under flyttingen til Hans Hagerups gate i 1972 at flere kartonger 
med gamle bilder, tegninger og forkjellige papirer nær var havnet på søppel
fyllinga, Ivar Maske var hyret til å kjøre vekk endel rask og skrot fra de gamle 
lokalene i Munkegaten, og oppdaget under avlempingen at endel av papp
eskene var fulle av bilder. Maske berget unna bildene, og har i flere år hatt dem 
stående hjemme hos seg ettersom lager- og arkivplassen på TT- kontoret ved 
Leulhenhaven var begrenset. Men elter flyttingen lil de romslige lokalene i 
Ravnkloa kunne tilbakeføringen skje, og her står nå flere kasser med et 
firesifret antall bilder og venter på en skikkelig gjennomgang. Det er snakk 
om bilder hell tilbake lil århundreskiftet, del aller meste fra fjellet i Trøndelag, 
men også endel fra landsdelen for øvrig. Endel av materialet er kommet inn til 
foreningen i forbindelse med årboksarbeidet, slik at mange bilder kan 
gjenkjennes fra gamle årbøker. Men en stor del av den verdifulle samlingen er 
neppe noen gang offentliggjort. 

TT vil etter hvert forsøke å få bragt orden i denne kulturhistoriske skatten, 
slik at den kan bli tilgjengelig til forskjellige formål. Her viser vi et meget 
beskjedent og nokså tilfeldig utvalg, med motiver knyttet til årets tema, barn i 
fjellet. 

Det har nemlig også forekommet før i tiden... 
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Påskriften tyder på at de to jentene og babyen er fotografert i august 1912. Men mer 
er det vanskelig å .si om bildet Muligens skriver det seg fra Storlidal-fotografen Lars 
Vaslis samling men defte er et spørsmål ordningen og registreringen av det store gamle 
billedstoffet må søke å gi svar på. 

En glad påsketurist på skikjelke og med lyggsekk, skal vi tippe anno 1956? 

Et bilde tatt nøyaktig et år elter ifølge jrnskriften. Gården er kanskje også det samme, 
men denne gang er det allså guttene som er i forgrunnen. Staselige de også. 

Tre glade gulter til hest 
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I- Fjellbotanisering med frisyrer og klær .som antyder 50-tall Men hvem og hvor? 

El bilde fra Kåsa der TT sørgel for 
provianlering og trivsel både for 
store og små i mange år 

I 

Mye var likeens før som nå i Jjellet SmåJbIk ble gjerne irøfle ul kvelds den gangen 
også. 

Til fjells med tung bør Dette bildet kjenner katiskje noen igjen fra årboka Jbr 1954? 
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