TANNLEGER l TRONDHEIM
Årsberetning for 1946.

Jon Aalmo

59. årsberetning.

Elvegaten 11

Telef. 21801

Håkon Bergersen
Brinchmanngården

Telef. 24245

Axel & Georg Christophersen
0. Tryggvessønsgt. 27

Telef. 20460

Olav Hagerup
Søndre gt. 22 b

Telef. 25974

Rolf Hjulsrad
Lysholmgården

Telef. 20782

Haakon Langlete
Ths. Angells gt. 18

Telef. 27883

Ole Omdal
Munkegt. 9
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Telef. 23110

S; G e n e r a l f o r s a m l i n g ble holdt i festsalen i Handelsstandens Hus
den 6. mai 1946 kl. 19.00. Tilstede var ca. 80 medlemmer. Årsberetning og
i regnskap ble opplest og vedtatt uten bemerkninger.
Astri Mittet og Erling Nielsen ble gjenvalgt som medlemmer av styret.
Varamennene T. Kristiansen, Wilh. Larsen og Egil Ellingsen ble gjenvalgt,
og likeså revisorene Olaf Johnsen og Sv. Rognhaug.
Styret foreslo at kontingenten for livsvarig medlemsskap ble forhøyet til
kr. 100.— og dette ble vedtatt enstemmig.
Herr Heirung slo til lyd for at årskontingenten ble forhøyet, og tannlege
Ottesen pekte på den reduksjon som familiemedlemmer har i Den Norske
Turistforening. Reidar Jørgensen mente at det burde innføres en juniorkontingent. Spørsmålet om kontingentforhøyelse ble utsatt til neste generalforsamling.
Det ble referert at den nye turkomite nå består av: Jon Berg (formann),
Hilmar Nilsen, Kåre Domaas, Erling Nielsen, Wilh. Larsen, Arnfinn Johnsen,
Gunnar Sæterhaug, Kristoffer Eriksen og Magne Haave.
Under omtalen av Schulzhytta meddelte formannen at styret hadde forlatt
planen om å bygge hytte uten betjening. Istedet foreslo man å bygge en
hytte med ca. 20 senger, og forsamlingen ga sin tilslutning til dette.
Styret har i 1946 bestått av: Arne Falkanger, formann, Hilmar Nilsen, viseformann, Finn Kleven, Astri Mittet og Erling Nielsen. Varamenn: T. Kristiansen, Wilh. Larsen og Egil Ellingsen.
Fordelingen av distriktene har vært:
Trollheimen: Astri Mittet og Hilmar Nilsen.
Sylene: Finn Kleven og Egil Ellingsen.
Merakertraktene: T. Kristiansen.
Orkelsjøtraktene: Erling Nielsen og Wilh. Larsen.
Den 4. juni ble holdt vertinnemøte i Britannia Hotell. Følgende vertinner
møtte:
Ragnhild Lien (Storerikvollen), Gjertrud Rindalsholt (Trollheimshytta),
Helga Storli (Storli), Karen Hilstad (Jøldalshytta), Anna Grindal (Gjevilvasshytta) og Hanna Røtvei (Orkelsjøhytta). Av spørsmål som ble behandlet nevner vi:
Mottakelse av gjester, servering, serveringstider, servering på rommene,

isa

ifaste spisetider, faste gjester, spørsmål om ens antrekk for betjeningen, nisteipakker, felles fiskedager, det nye regnskapssystem, hytteprotokollene, merkeiisalg fra hver hytte, sanitetsmateriell og ordensregler for hyttene.
Frå styret for T.T.s Venners' Fond har foreningen fått oversendt fondets
midler kr. 10.634,79 til fri rådighet. Styret vil atter uttrykke foreningens store
takk for denne enestående gave.

A.S NORSK STAALTAUGFABRIK
A.S NORSK MANILLAINDUSTRI
A.S NORSK STÅLTRÅDTREKKERI
T R O N D H E I M

Prisene på hyttene har vært fastsatt av Prisdirektoratet slik: Losji for
medl. kr. 2—, for andre kr. 3.—. Frokost kr. 2,50. Middag med 2 retter uten
kaffe kr. 3.50.
Vintersesongen var det knyttet store forhåpninger til. Folk gledet seg til en

real skitur i vårt ypperlige fjellterreng, og det var sørget- for både nok og
god mat, og forholdene for øvrig var lagt vel til rette. På grunn av været
ble det en av de mest slitsomme påsker man husker, særlig i Sylene, noe
bedre i Trollheimen.
I sommersesongen var været bra, tildels med sterke varmeperioder. Trafikken var jevn og stor, men ble avviklet knirkefritt.
Sommeren 1946:
Sommeren 1945:
Påsken 1946:
Storerikvollen
984
829
650
Nedalen
917
1146
422

Orkelsjøhytta
Gjevilvasshytta

Telegramadresse: «Staaltaug» — «Manilla» — «Ståltråd»
Telefoner Centralbord 20160

Jøldalshytta
Trollheimshytta .

288
581
891
1291

338

1298
1268
1366

O
234
210
182

Det var en stor fordel at vi fikk beholde våre dyktige vertinner både i
påsken og i sommersesongen, og vi gir alle sammen vår honnør for godt stell.
Vertinnene på de forskjellige hytter var:
: Ragnhild Lien (Storerikvollen), Margrethe Rotvold (Nedalshytta), Ingeborg
: Østby (Kjøli gruver), Hanna Røtvei (Orkelsjøhytta), Karen Hilstad (Jøldals-

i:hytta), Anna Grindal (Gjevilvasshytta) og Gjertrud Rindalsholt (Trollheimshytta).

Ali i ståhaug - manilla
og sisaliaug . ståliråd

Ingebrigt Bolme ble ansatt som fjellfører i Trollheimen etter Olaf Nergård,
som sluttet etter egen søknad. Bolme har hatt mest arbeid på Trollheims-

: hytta, hvor han har deltatt i fraktning av * varer og har for øvrig utført
reparasjoner på alle hytter i Trollheimen.
Det har vært foretatt adskillige reparasjoner, og likeså innkjøp av husgeråd og annet utstyr. Hyttene er idag
Storerikvollen
kr. 97.500.—
Nedalen gård og hytte » 116.000.—
Orkelsjøhytta
» 20.000.—

forsikret for:
Gjevilvasshytta
Trollheimshytta
Jøldalshytta

kr.
»
»

72.500.—
92.500 —
85.000.—

I februar holdt generalsekretær i D.N.T. Andreas Backer sitt foredrag:
«Gud signe deg Norge». Foredraget som ble holdt 3 ganger i Frimurerlosjen
høstet stort bifall.
Tradisjonen tro ble det arrangert høstmøte i Britannia den 18. oktober.
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H. S W E N D G A ARD
SPESIALFORRETNING I

?

MØBELSTOFPER, GARDINER, TEPPER, LINOLEUM,
TAPETER, VOKSDUKER
Telefon 20260

Arbeid!
For å skape et tilfreds og lykkelig
folk kreves alles godvilje for samlet
å by§&e °PP Norge.

Vivite!
Etter velgjort arbeid gir fjellet den
velfortjente hvile. Bygg en hytte, vi
skaffer bygningsartikler.
A

/s Trondhjems Ceméntstøberi
og Entreprenørforretning

Olav Trygvasonsgt. 28 — Telefon centralbord 28720.

Møtet bød på foredrag om Svalbard av professor Ove Arbo Høeg, kort oversikt over sommerens arbeid av formannen, kunstnerisk og dans. Møtet var
meget vellykket, og ga et overskudd som vil danne det første grunnlag for
festligholdelse av foreningens 60-års dag den 16. desember 1947.
Frå de tilsynshavende i de forskjellige distrikter er det sendt inn forslag
til endringer og utvidelser på de forskjellige hytter, og disse har vært forelagt arkitekt Roar Tønseth, som har laget tegninger for samtlige projekter.
Tomt til Schulzhytta på Stormoen er tatt ut, og har fått en meget heldig
beliggenhet. Arbeid med kjeller ble satt i gang.
Som foreningens ombudsmenn har fungert:
A. P. Stordalsvold, Løkken Verk, T. Kristiansen, Kopperå, Bokhandler
Schefte, Størdal, Th. Solem, Selbu, Ingvald Solbu, Orkanger, Opdal Bokhandel, Opdal, seinere E. Engelsjord. Vi sier våre ombudsmenn en hjertelig
takk for vel utført arbeid.
Vår gamle inkassator, Sivert With, fant å måtte'-si ira seg arbeidet på
grunn av høy alder. Som ny mann er ansatt Henrik Hegdahl.
B i d r a g . Foreningen har mottatt kr. 50-9.— frå A/S Forretningsbanken,

kr. 400.— frå Trondhjems Sparebank og kr. 250.— fra Den Nordenfjeldske
Kreditbank A/S. Fra en anonym giver har vi mottatt kr. 1.000.—.
For alle disse bidrag takker vi hjertelig.
Av obligasjoner har vi mottatt følgende som gave: Paulsen & Hpff 5 obl.
i Jøldalshytta.
Fra J. M. Svendsen
5 stk. i Storerikvollen
Baard M. Jørgensen

l

Elsa Qvenild

l »

»

-^-/»T-

—»—

Torleif Hoff jr.

l

»

— »—

Hynne jr.
Johan Danelius

l »
2 »

—»—
—»—

Hjørdis og Olaf Klingenberg 4 »
—»—
Tannlege Omdahl
5 »
— i—
M e d l e m s t a l l e t var pr. 31. desember 1946: 2 æresmedlemmer, 267 livs-

varige medlemmer, 4607 årsbetalende. Det siste tall er steget med 650' frå
ifjor. Det samlede antall medlemmer ved årsskiftet er 4876.

Kjedemadrasser
for

Å r b o k a . Opprinnelig var det meningen å gi ut en årbok for 1946 og en

SENGER - DIVANER OG STOLER
Eget

fabrikat.

ODIN S K A V H A U G & CO.
FJORDGATA 36

186

Som en ser, er det ikke langt igjen til 5000, og styret oppfordrer alle
medlemmer om å sørge for at dette tall og mere til nåes. En stor og trofast
medlemsstokk er betingelsen for foreningens handlekraft.

TRONDHEIM

jubileumsbok for 1947. Det var imidlertid så mange vansker med å få utgitt
den foregående årbok at denne kom først i juni 1946, og derfor ble årene
1946 og 1947 slått sammen til en jubileumsårbok.
F e l l e s t u r e r : Turkomiteen har flere ganger forsøkt å arrangere båtturer, men på grunn av brenselssituasjonen har dette ikke latt seg gjøre.
Jernbanen kan av samme grunn heller ikke yde den tidligere service, og tur-
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Broderiforretning og tegnekontor

Pryd og brukskunst

Igomiteen har derfor måttet la seg nøye med en tur til Vassfjellet. Man startet med ordinært tog til Nypan og gikk om Havdal til toppen av Vassfjellet,
|pg derfrå ned til Kvål st., hvor en tok det ordinære kveldstog til byen. Ruten
||fra Nypan til toppen ble samtidig merket.
II

Private kvarterer.

Vi har nå avtale med:

II Johan Krogstad, på Kluksdal.

Mathilde Evjen Å.s
Telefon 23709

Schreinergården (mot Jomfrugaten)

|| Aksel Sonen, på Sondal.

|;
l?
II
:|:
|:

Herlov Stugudal, på Stugudal
Gjertrud Kr. Evjen, på Stormoen.
Fredrik Storli, på Storli pr. Lønset.
Hjalmar Olsen, på Dindalshytta pr. Lønset.
Josva Halle, på Kårvatn i Todalen.

l

Gregorius O. Voll, på Vollslette på Nerskogen.

l

John O. Voll, på Vollslette på Nerskogen.

| P. T. Borkhus, på Borkhusseter.
j Ole H. Brendryen, på Fjelleger.

«/s A N CO

l Vi takker medlemmer, firmaer og andre for verdifulle tjenester som mange
.har ydet foreningen. Det er hyggelig å merke at T.T. nyter en utstrakt good|will overalt hvor vi ber om assistanse.

Automobil- og rekvisitaforretning
Trondheim, den 5. mars 1947.

Autorisert Chevroletforhandler

TRONDHJEMS TURISTFORENING

ArneFalkanger.

trondhjem

Verftstomten

H i l m a r N i l s en.

A s t r i M i t t e t.

Finn Kleven.

ErlingNielsen.

Magne Haave.

PEDER PETERSEN
LÆR- OG S K O T Ø Y F O R R E T N I N G

•%N

N

PALLAS
MORSK FORS/KRINCSKELSKAP A/S

Innli.veien 49

Telefon 24619

Trondheim

6-—\\
Avdelingskontor for Trondheim og Trøndelag
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