
Trond Gjettum til minne 

Trond Gjettum døde 13. 
mai 1993, 50 år gammel. Ved 
hans bortgang mistet Trond
hjems Turistforening en av 
sine dyktige tillitsmenn. Fra 
1972 da han kom inn i styret 
og frem til sin død gjorde han 
en stor og betydningsfull inn
sats for foreningen. 

I foreningen var han styre
medlem, nestformann, med
lem av byggekomiteer, råds
medlem og satt i styrene for 
Falkangers Fond og Klingen
bergs Fond. 

I sin virksomhet i Trondhjems Turistforening gjorde han en allsidig innsats, 
i foreningens daglige drift, i flere byggekomiteer, bl.a. ombygingen av 
Gjevilvasshytta i 1977. Da foreningen gikk inn i Norske Turistforeningers 
Forbund, utredet han saken for styret og generalforsamlingen. 

Sammen med h.r.adv. Nils Vaagland tok han på foreningens vegne initiativ 
til å få bragt i orden tomteforholdet for vår hytte i Jøldalen. Dette ble fastiagt 
ved dom i Frostating Lagmannsrett i 1980. Videre var han aktiv i å få fastiagt 
grensene for Jøldal Sameie og sameiets grenser mot Meldal. Dette hadde det 
vært grensetvist om helt tilbake til 1655. De endelige grensene ble fastsatt ved 
dom i Høyesterett i 1978. Disse to sakene har hatt stor betydning for forening
ens gode forhold til medlemmene i Jøldal sameie. 

Trond var ingen stridens mann og likte dårlig å komme i rampelyset. 
Likefullt var han som foreningens tillitsvalgt meget aktiv, bestemt og nøyak
tig i de sakene han ivret for. Han innså betydningen for gode samarbeidsfor
hold innen foreningen og med alle han kom i kontakt med. Han var glad i 
naturen og meget miljøbevisst. 

Vi som hadde gleden av å samarbeide med Trond Gjettum, vil huske hans 
saklige syn og hans konstruktive innlegg i disse årene da mange viktige saker 
i foreningen ble bragt i havn. Trondhjems Turistforening er ham meget takk
nemlig for innsatsen. 

Frants-G. Mørch 
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Gamme 
årgang 

Artikler i Trondhjems 
Turistforenings årbok: 

II. 1951-1992 

Vi fortsetter fjorårets gjennomgang av TT-
årbøkene og lister her opp alle artikler trykt i 
årbøkene fra og med 1951 til og med 1992. 
Fordelinga på områder og emner følger samme 
mønster som i første del av denne oversikten, 
trykt i årboka for 1992. 

TROLLHEIMEN 
En danskers møde med fjeldet 
Vi går til Bjøråskaret! 
TroUheimshytta utvidet 
Med Bergen turlag 
i Trollheimen 
Trollporten 
Romådalen 
Tre i Trollheimen 
ved en av dem 
Helsing til Trollheims-fararane 
Og fjellet er det same 
De vardede stier 
Hviledag på TroUheimshytta 
Fra Resvatnet til Resfjellet 
Nyruta over Okla 
Aust i Neådala 
Turar til Trollhetta 
Frå ei framandbok 
Trollkirka i Trollheimen 
Med telt og filmkamera 
i Trollheimen 
Bjørnehistorier fra 
Trollheimen 
Vardestein i vinterfjell 
Helgedagskveld 

Helge Gad 
Leif Halse 
Finn Kleven 

Olaf Eriksen 
Per Sylow 
Leif Halse 

Anders Moen 
Inge Krokan n 
Leif Halse 
Hans Kiistiansen 
Nils Parelius 
Olav Krog 
Helge Foss 
Leif Halse 
Olav Krog 
S.T. Resell 
Magne Haave 

Tor Bach 

Jon Bruholt 
Herbert Helgesen 
Arne Falkanger 
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