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Mottar innskudd på 6 nindr.s oppsigelse,
sparebankvilkår og folio samt utfører
alle

vanlige

sparebankforretninger.

SIKKEBHETSBOKSER
HJEMMESPAREBØSSEB
FORMUEFORVALTNING

Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstande.

Generalforsamling ble holdt i Handelsstandens Hus mandag den 3. mai 1948,
hvor 60 medlemmer var møtt fram. Årsberetningen ble lest og godkjent. Formannen nevnte at spørsmålet om hytte i Storlidalen foreløbig var falt bort. Videre
•omtalte han navnet på den nye hytta på Stormoen, og generalforsamlingen bifalt
•at hytta skulle hete. Schulzhytta på Stormoen, «i takknemlighet mot foreningens
første formann og donator, direktør Carl Schulz». Formannen redegjorde også for
eiendommen Haugen i Haltdal og de arbeider som var planlagt der. Han kom
:inn på-samarbeidet med Bankfunksjonærenes Samfund, og fikk generalforsamlingens tilslutning til det arbeid som styret hadde tatt opp. Under omtalen av
.planene om utvidelse av Gjevilvasshytta ble følgende forslag enstemmig vedtatt:
Styret bemyndiges til å fremme planen for utvidelse av Gjevilvasshytta ved kjøp
•av Tingstua på Syrstad i Meldal, under den forutsetning at Departementet innvilger tilfredsstillende lån. Formannen opplyste at T. T. hadde mottatt som
testamentarisk gave fra avdøde minister Halvard H. Bachke, hans eiendom Stuevollen vestre i Tydal, og uttalte foreningens varme takk for den storstilte gave
.som foreningen ville ta hånd om på beste måte.
Regnskapet ble lest. Revisjonen hadde ikke noe å bemerke, og kassereren ble
.meddelt ansvarsfrihet.
Valg: Ved valget ble de uttredende av styret, Astri Mittet og Erling Nielsen,
•gjenvalgt. Gjenstående i styret var Arne Falkanger, Reidar Jørgensen og Finn
Kleven. Til varamenn ble valgt Egil Ellingsen, Gunnar Birkeland og Eivind
Kierulf. Til fast revisor ble valgt Oscar Vold. Til kritiske revisorer ble valgt
•Nils Klinge og Arvid Heirung.
I styremøte den 10/6 ble Arne Falkanger valgt til formann og Reidar Jørgensen
til viseformann. Tilsynet i de forskjellige strøk har vært fordelt slik: Trollheimen:
'Gunnar Birkeland og Astri Mittet, Orkelsjøtraktene: Erling Nielsen, Sylene: Finn
Kleven og Eivind Kierulf. Astri Mittet har hatt arbeidet med anskaffelser av
utstyr til samtlige hytter. Årbok-komiteen har bestått av Arne Aunås, Erling
'Grenne og sekretæren. Som byggekomité for Gjevilvasshytta ble oppnevnt: Eivind
Kierulf, Finn Kleven, Gunnar Birkeland og Bjarne Eriksen. Knut Rolvsjord er
tilsynsmann. Byggekomité for Haltdalshytta er Eivind Kierulf, Finn Kleven og
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Bjarne Eriksen. Bankfunksjonærers representant i denne komite er Arne Bjerke.

DE TUSEN HJEMS DESSERT
GELEER
PUDDINGER
SAUSER

Den stedlige tilsynsmann er Jon J. Nordaune. Arkitekt for alle bygg er Roar
Tønseth. /— Tanken om en utlodningshytte .er tatt opp og vil bli realisert i løpet
av våren 1949. Hytta blir denne gang ei fiskebu med fullt utstyr. •—• Styret har

holdt 6 møter og behandlet ca. 100 saker. Magne Haave har vært sekretær, og fru
Liv Amundsen Ålberg kasserer og bokholder.

Hyttene ble holdt åpne for påsketrafikken 14/3—18/4 i Sylene og 14/3—4/4 i
Trollheimen. Sommersesongen Varte for alle hytter fra 1/7—5/9. Svenskene har
hatt flere fellesreiser om våre hytter i grensetraktene. Skal en dømme etter forespørslene, vil søkningen til hyttene i vinterferien stige ettersom folk får øynene
opp for hvor koselig, billig og helsebringende en vårferie i fjellet uomtvistelig
er. Priskontrollen hadde godkjent følgende priser på hyttene i begge sesonger:

Nattlosji for medl. kr. 2.50,
dag kr. 3.50.

for ikke-medlemmer kr. 4.00.

Frokost kr. 2.75

og mid-

Besøkstatistikk: Trøndelag hadde før påske 1948 et usedvanlig dårlig vær
med regn og storm også til fjells. Det var derfor meget vanskelig å få fram
provianten til hyttene, og betjeningen hadde et forferdelig slit med å komme seg
inn over fjellet i rett tid. På Storerikvollen var det så galt at de første gjester
kom omtrent samtidig med betjeningen. Fra Langfredag slo været plutselig om
og ble så fint som vi ikke kan minnes på mange år. Innrykket på hyttene vokste
momentant, og det skal sies til alles ros at alle vansker ble tatt med ekte fjellhumør.
I sommersesongen var været meget variabelt. Ekte sommerdager skiftet med
snøilinger og regn. Statistikken viser stor framgang i antall overnattinger:

1947

SMAKSTYPER
Rødvin

Citron
Selskaps
Ananas
Karamell

1948

Påske

Sommer

Påske

.....
Nedalshytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

941
494
134

.....
.....
Trollheimshytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198
172
169

1054
992
331
906
778

730
487
145
244
276
282

1311
5372

. . . . . . 2108
Total . . . . . . . . . . . .

7480

Sommer

461
1289
1313
176
1124

1247
1536
7146

2164

9310

Punch
Mandel

Appelsin
Vanilje

LOKEH7Z
TRONDHEIM
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og mange flere.

Dette gir en øking siden 1947
med tallene fra 1948,

på 24,46 %. Sammenligner en tallene fra 1938

blir stigningen selvsagt adskillig større. Totalbesøket på

våre hytter var den gang 2886. Dette gir en øking siden den gang på 222 %.
Stort bedre kan en vel ikke vise hvor nødvendig og berettiget bygging av nye
hytter og utvidelse av de gamle er. For å ta ennå en sammenligning kan vi nevne
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at medlemstallet fra 1938 til idag er øket med 4652 medlemmer. Dette gir en stigning i medlemstallet på 254 % eller sagt på en annen måte: Medlemstallet er
mere enn tredoblet på de siste 10 år.
Vertinner på de forskjellige hytter i 1948 var:
Frk.
Gudrun Kallar
nå Schulzhvtta
på
Schulzhytta på Stormoen
Frk. Gunvor Alset
» Storerikvollen
Fru Kirsten Haave
» Nedalshytta
Fru Ingeborg Østby
» Kjøli Gruve
Frk. Anna Grendal
» Gjevilvasshytta

Fru Kristine Wiger Haugen
Frk. Eva Muus-Falck

» Jøldalshytta
» Trollheimshytta

DEN NORDENFJELDSKE
KREDITBANK

Alle har hatt det meget krevende arbeide å stelle slik at gjestene likte seg
og gjerne kom tilbake, og samtidig vareta foreningens interesser. Ingebrigt T.
Bolme har også i vår vært vår fjellfører i Trollheimen. Styret vil si både vertinner, betjening, fjellfører,og ikke minst alle proviantkjørere en hjertelig takk for
vel utført arbeide.

TRONDHEIM

Hyttebygg: Foreningen står midt oppe i en byggeperiode som aldri før i de
forløpne 60 år.
Schulzhytta på Stormoen ble ferdig til sommersesongen 1948
og ble innviet

OPRETTET 1868

den 3. juli. Nærmere omtale av denne begivenhet finnes på annet sted i årboka.

Aksjekapital og fonds kr. 5,452.000.-

INNSKUDD MOTTAS
LÅN BEVILGES - INKASSO
FORMUESFORVALTNING
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Utvidelsen av Nedalshytta pågikk hele sommeren, men vil ikke være endelig ferdig før sommeren 1949.
De største forandringer på Nedalen er ombyggingen av kjøkkenet og spisesalen, samlingen av alle ytre bekvemmeligheter i et skikkelig uthus, fullførelse av badstua, graving og støping av stor og
god kjeller, og sist, men ikke minst, utvidelsen av selve hytta med et tilbygg for
betjeningen og et med 4 nye gjesteværelser. Arbeidet har vært vanskelig p. g. a.
transporten, og fordi arbeidet delvis har måttet foregå mens gjestene strømmet
inn og ut. Den som ikke har vært på Nedalen på noen år, vil se store forandringer, og etter hva vi har grunn til å tro ^- forandringer til det absolutt bedre.
I Haltdalen går arbeidet med den nye hytta på Haugen raskt unna. Samarbeidet
med Bankfunksjonærers Samfund har gjort det mulig å reise ei hytte som sikkert
vil bli populær. Morsom romløsning, godt håndverksarbeid og en beliggenhet som
en skal lete etter, vil gjøre den gamle bondestua til et trivelig feriested for folk
på fjellveien. Hytta ventes å bli ferdig til sommeren 1949.
Gjevilvasshytta. I løpet av høsten 1948
ble kjelleren til Tingstua gravd ut
og støpt. Tømmeret ble etter hvert kjørt opp,
og i løpet av vinteren er huset
kommet under tak.
Løsningen med å forlenge «Sliperstugu» fra Oppdal med
«Tingstua» fra Meldal — begge like ærverdige — ser ut til å være meget
heldig. Materialsituasjonen og knappheten på utstyr gjør det umulig å få ombyggingen av Gjevilvasshytta ferdig før 1950.
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]øldalshytta. Det har med en viss rett vært klaget over at elet er trekkfullt på
denne hytta. Styret har derfor sørget for å bordklæ sydveggen.
Kvarteret på Hilma måtte forandres etter at eieren, som vi hadde avtale med,
solgte gården og reiste til Amerika. Nytt kvarter er under opparbeidelse hos
Per Hilmo.

Møter: Styret arrangerte et vårmøte i Frimurerlosjen med Alf Bjørgums film
frå Trollheimen som det sentrale. Fargefilmen vakte berettiget oppsikt og Erling

V/isth ga den en utmerket musikkledsagelse. Høstmøtet ble holdt i Britannia
Hotel. Professor Sørensen ved Norges Tekniske Høgskole holdt et meget vektig
foredrag om: Overraskelser i Trollheimen. Han kom inn på nye synsmåter på
fjellene i Trollheimen, og forfektet disse på en så overbevisende måte at pressen
slo det stort opp. Foredraget gir kanskje støtet til at Trollheimens geologi og flora
Hir sett atskillig etter i sømmene i årene som kommer.
•
•

Utstilling cz> fjellplanter. Konservator Gjærevoll arrangerte en utstilling av
våre fjellplanter i Videnskabsselskabets vestibule. Han var seiv den ivrige
cicerone og tok de mange besøkende med på en rask sightseeing i høgfjellsfloraen .— et lærerikt og morsomt innslag i arbeidet for å gjøre fjellturene mere
verdifulle.
Medlemstallet var pr. 31/12 1948 6484, hvorav 6200 årsbetalende og 284 livsvarige. Vi har nå 3 æresmedlemmer. Ved årsskiftet 1947/48 var det. samlede
medlemstall 5887.
Turkomiteen arrangerte vårtur til Gynnillfjellet i april. Det var 175 deltakere,
og da turen gikk i et morsomt terreng og var begunstiget av et flott vårvær, ble
den meget vellykket. Jon Berg var primus motor for denne turen.
•

-

**;

Årboka. Årboka ble ferdig i juledagene og ble sendt ut til medlemmene i
januar måned. Styret hadde sikret seg papir til bøkene i rett tid, men trykkingsvanskene var så store at 'selv den mest omhyggelig lagte plan måtte endres etter
dagens situasjon.

. LUND
134

Det ble i 1948 nedsatt en lovkomite bestående av Arne Falkanger, Reidar
Jørgensen og Ole Skirstad. Det forslag som denne komite la fram til lovforandringer, skal behandles på generalforsamlingen 1949.
Etter initiativ av Det Kirkelige Fellesråd ble det ordnet med andakter på
hyttene i påsken .— et tiltak som påsketuristene satte stor pris på.
Forsøksvis ble det ordnet med radiosamband mellom de tre hyttene i Trollheimen i påsken. Dessverre viste det seg umulig å få forbindelse mellom Gjevilvasshytta og de to andre hyttene. Dette kommer etter eksperters mening av
fjellenes struktur og høyde. Takket være en radioamatør i byen som lyttet på
samtalene mellom hyttene, kunne forbindelsen mellom dem likevel ordnes. I ett til-
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BØKER FOR FJELLFOLK
JOTUNHEIMEN

40 helsides reproduksjoner. Innledning av Gunnar Raabe.
Innb. kr. 9.60.
TROLLHEIMEN OG SYLENE

40 helsides reproduksjoner.

Innledning av Nic. Stabell.
Innb. kr. 9.60.

SMØREKOPPENS VISEBOK

Ny omarbeidet utgave.
Innb. kr. 5.85.

JAKT; FISKE OG FRILUFT
B i r c h, P r. B.: OPPI FJELLBANDET. Fortellinger fra jakt og fiske.
Kr. 4.75, ib. 6.20.

K j e s b u , Johs.: BJØNN OG ELGJAKTER. Autentiske historier
om jakten på skogens kjemper. Kr. 7.15, ib. 8.85.
M y h r e , W il h.: JAKT OG FISKE I ROGALANDSHEIENE.
Kr. 3.80, ib. 5.25.

W e l l e - S t r a n d , Edv.: HVOR FISK VAKER OG FUGL FLYR.
Friluftsliv i Vesterålen. Kr. 5.25, ib. 6.65.

W e l l e - S t r a n d , Edv.: TRAGEDIEN I ISEN og andre fortellinger nordfrå. Kr. 5.25, ib. 7.65.

Hos alle bokhandlere.

F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG
TRONDHEIM
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R. Jørgensen «over» toppen på Gynnilfjellet

Magne Haave

felle viste det seg utmerket at en kunne rådspørre en læge, men da utgiftene og
vanskene med et slikt radiosamband ikke står i forhold til nytten, har styret
ment at en bør finne fram til andre former for sikringstjenesten i fjellet. Røde Kors
har sagt seg villig til å samarbeide på dette felt.
Formannen, Arne Falkanger, representerte vår forening ved Den Norske
Turistforenings 80-års fest og overleverte en felles adresse fra «gjensidighetsforeningene». Formannen var til stede på fellesmøtet av landets turistforeninger
på Hamar i juni 1948. Reidar Jørgensen representerte T. T. ved Drammen og
Oplands Turistforenings 60-års fest og holdt dessuten senere foredrag i Drammen med lysbilder fra Trøndelags fjellverden. På hjemturen holdt han det samme
foredrag på Lillehammer med Lillehammer og Omlands Turistforening som arrangør. Sekretæren har holdt 6 foredrag i våre hjemlige distrikter og 6 foredrag
i byen.
Gaver. Fra følgende har vi mottatt kontante pengebidrag: Trondheim kom-

mune kr. 5000.—,. Forretningsbanken kr. 500.—-, Den Nordenfjeldske Kreditbank
kr. 250.— og fra to anonyme givere kr. 500.— og kr. 250.—. Fra Isak Mendelsohn har vi mottatt et utstoppet elghode som er plasert på Schulzhytta. Fra
Fridthjof Brun har vi mottatt et gammelt, ærverdig langbord, et hjortegevir og et
par Selbuski. Disse tre ting er ikke plasert noe sted enda. Fra Harald Setsaas har
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vi mottatt en radio til Schulzhytta. En rekke firmaer har vist imøtekommenhet
på forskjellig vis. Slike positive utslag av interesse virker i høy grad stimulerende,
og styret uttrykker herved sin hjerteligste takk til giverne.
Organisasjonssaken er løst ved at T. T. og D. N. T. den 15/12 1948 har godtatt følgende tillegg til gjensidighetsavtalen av 5/5 og 6/7 1927: «I samsvar med

D. N. T.s lover, § 2 b, med den forandring som forutsettes gjort på D. N. T.s
generalforsamling 1949 oppnevner T. T. representanter til det utvalg (Turistlandsmøte) som er opprettet ved nevnte lovparagraf».

Nordenfjeldske
Destillasjonsverk A/s

Trondheim, den l mars 1949

Arne Falkanger

Astri Mittet

Reidar Jørgensen

Finn Kleven

Erling Nielsen

Magne Haave

Trondheim

THAMSHAVNBANEN
Løkken - Orkanger - Thamshavn
og

MOTORBÅT
Takpappfabrikk

Thamshavn - Gjeitastrand - T.heim

Asfalt- og Tjæreindustri

CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S
COMMUNIKASJONS AKTIESELSKAB
THAMSHAVN
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