Årsberetning for 1941
54. årsberetning

Generalforsamling holdtes den 16. juni 1941 i Harmonien. Tilstede var ca.
TROMDHEIAA

140 medlemmer.
l Årsberetning for 1940 opplest og vedtatt.
2. Årsregnskap for 1940 og bndgettfordag for 1941 opplest og vedtatt.

Forvaltningskapital
kr. 12,500,000.00.
Egen formue oa. kr. 820,000.oo.

Deltredende av styret var: Håkon Ås, Olaf Jenssen og Hilmar Nilsen,
hvorav de to første frasa seg gjenvalg.
Valt ble: Hilmar Nilsen.
Nils Klinge.
Arne Falkanger.
Valg på varamenn: Varamennene W. O. Larsen, Helge Ban,g Erling Nilsen
ble gjenvalt. Likeledes ble revisorene Sverre Rognhaug og Olaf Johnsen gjen-

A.S Trondhjems Cementstøperi
og Entreprenørforretning

valt med akklamasjon.
4. Formannen tildelte Håkon Ås foreningens hederstegn.
5. Formannen redegjorde for det nye fond som hadde fått navnet «Trond.
hjems Turistforenings Venners Fond». Hensikten med fondet er i første
rekke å yde bidrag til større vedlikeholdsarbeider, blandt annet på
Nedalen gård som nå er bortforpaktet.
o
6. Formannen meddelte at Ragnhild Lien ikke hadde anledning til a holde
bevertning på Storeriksvoll.

Olav Trygvessønsgt. 28. Telef.: Ctsitralbord 105 - 2099 - 3191

Lager

a v a lt

i

b y g n s n g s a r 1 i k l e r.
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bestått av: Formann Thor Tharum, viseformann Nikolai Dahl Hilmar
Nilsen, Arne Falkan.ger og Nils Klinge. Distriktene er fordelt Således: Sylene _
Nils Klinge, Trollheimen - Falkanger og Nilsen, Orkelsjøtraktene - Kvine
- Dahl. Som varamenn har fungert: W. O. Larsen, Helge Bang og Erlmg
Nilsen. Sverre Rognhaug og Olaf Johnsen har fungert som revisorer. Frfc
Astrid Mittet, Ka*are Domaas og W. O. Larsen har v.rt B^et b^elpehg med
inspeksjon ^ hyttene i Trollheimen. Etter utført inspeksjon har tose skrevet
utfllige rapporter, som for det fremtidige arbeide vil bli styret ,d stor hjelp.
Styret vil derfor uttale sin hjertelige takk for .dette arbeid. Foreningen vil
dessuten bringe en takk til herrene avd.sjef Trygve Kristiansen Kopperå og
^ P. Stordalsvold, Løkken, som har virket som ombudsmenn på Kopperå og
Løkken. Lektor Reidar Jørgensen ble ansatt som sekretær frå 30. juli 1941.
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A/S FOBSIKBINGSSErSKABET

ømme
Repr. SOPHUS CHBISTOPHERSEN. Trondhjem.
T e l e f o n 120 - 820

Utsikt frå Storli.

Fot. Reidar Trætvik.

Foreningens medlemmer.
Medlemstallet er pr. 31. desember 1941, inklusive æresmedlemmer og livsvarige medlemmer øket til 2529. Herav har 2370 betalt sin kontingent.

A*s Trondhjems Jernindustri
Trådstift — Gjerder — Flettverk
Jernsenger — Stålrørsmøbler
Tlf. 2138 — 1288.
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Bidrag.
Trondhjems Sparebank har også dette år bevilget foreningen et bidrag på
kr. 550.— til den ordinære drift. Foreningen bringer Trondhjems Sparebank
sin hjertelige takk. Fra- eiere av obligasjoner i lånet på Storeriksvoll har foreningen mottatt 21 obligasjoner som gave. Lånet, som opprinnelig var ^på kr.
9.200.—, resterer nå med kr. 8.000.—. Foreningen takker giverne og håper at
det gode eksempel smitter. — Fra «Trondhjems Turistforenings Venners Fond»
har foreningen mottatt kr. 4.837.58, hvorav mesteparten er disponert til reparasjonsarbeidene på Nedalen. Ca. kr. 1.000.— er anvendt til reparasjon av brønn
og vassledning på Gjevilvasshytta. Takket være dette fond er foreningen istand
til å utføre høyst nødvendige reparasjoner og fonbedringer på hyttene, og vi
nytter påny høvet til å bringe bidragsyterne vår varmeste takk.
Trollheimen.
Olaf Nergård fungerte også 1941 som turistfører i Trollheimen. Han har
hatt tilsynet med hyttene, foretatt reparasjonsarbeider hvor dette var nødvendig, vedlikeholdt og utbedret vardingen på de forskjellige ruter. Det skal også
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TH. GA1GSAAS %
PERSONBILER - LASTEBILER - BUSSER
Kongensgt. 21

- T e l e f o n 440 f

SPORTSFISKEREDSKAPER
SPORTSUTSTYR
for vinter- og
sommersport i
s t o r t utvalg.

A.s Emil Grøn n ing
Telefon 1396 - TRONDHEIM - Telefon 286.

Hermetikk - A/s Trondhjem Canning and Export
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Mot Neådalssnota.

Fot. Otto F. Øvergaard.

nevnes 'at Nergård delte år som tidligere 'har hatt ansvaret for den lange og
tunge transport av matvarer og andre nødvendige ting til Trollheimshytta.
Hyttene i Trollheimen åpnet som vanlig palmesøndag og var åpne til o.g med
2. påskedag. Sommersesongen begynte 1. juli og varte ut august. I påsken var
besøket omtrent som før om årene, men i sommersesongen var det i Trollheimen, som i landets øvrige turiststrøk, et rekordinnrykk, som i tillegg
legg til de vanskelige forsyningsforhold satte hyttebestyrernes dyktighet og nerver på den største prøve. Det så mange ganger kritisk ut med matforsyningen,
og når hele turisttrafikken ble avviklet så bra som den ble, skylles det i
første rekke hyttebestyrerne og deres hjelperes fremrakende innsats. Turistene
tok situasjonen med godt humør og viste forståelse for de mange vanskeligheter, om enn der dessverre også var eksempler på det motsatte. På
enkelte steder måtte man innføre en strengere rasjonering og forenklet kosthold.
Trollheimshytta ble i påske- og sommersesongen bestyrt av Berit Hårstad,
Jøldalshytta av Berit Haugum og Gjevilvasshytta av Ingeborg Tverdal.
På Gjevilvasshytta er vannspørsmålet undersøkt av Knut Rolvsjord. Arbeidet
med støpning av ny brønn og nedlegging av ny vannledning ble påbegynt om
høsten, men ikke fullført grunnet frost. Arbeidet fortsetter 1942. Ny båt er
anskaffet og nøstet er flyttet til en høveligere plass. I denne forbindelse henstiller styret til medlemmene å dra omsorg for båten og at den settes i nøstet

etter bruken.
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H.

Iversen

Iste kly optisk forretning
Trondhjem
Alle Zeiss fabrikata.
Snebriller i stort utvalg.

Termometre - barometre.

CHR. BRINCHMANN A.s
TRONDHEIM

Morgenstemning i Inderdal.

Fot. 3> Johanssen.

Til hyttene i Trollheimen er anskaffet nye lenestoler, bord og annet inventar
for å gjøre hyttene hyggeligere og mere komfortable.

Spesialforretning

i

Orkelsjø.
Til Orkelsjøhytta er anskaffet ny komfyr til kjøkkenet. Dessuten er anskaffet
rør til ny vannledning. Bestyrerinne for sommersesongen var Hanna Røtvei.
Hytta var lukket i påsken.

SENGE UTSTYR, BOMULLS- OG
HVITEVARER

Sylene.

AXR BRU UN

;

SPORTSFORRETNING

S

Telefon 2961, for riks 5006, Sykkelfabrikken 2312,
Skifabrikken 23.13 f, Bruun privat 2971.

Sykler, Sykkeldeler, Våpen, Ammunisjon, Fiskeredskaper,
Fotballartikler, Friidrettsutstyr, Ski, Staver, Bindinger.
Reparasjonsverksted.
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Nedalshyfta ble i påsken bestyrt av Magne Unsgård og frue. I løpet av våren
ble forpakterspørsmålet endelig løst på tilfretsstillende måte, idet Oliver Rotvold ble ansatt som forpakter. Rotvold flyttet inn i juni måned «g overtok dermed bestyrerstillingen av Nedalshytta sammen med sin hustru. Som bestyrerinne
sommeren 1941 ansatte Rotvold Anlaug Sakrismoen.
Det viste seg -at husene på Nedalen gård trengte en større reparasjon. De
nødvendige materialer er anskaffet og det vesentlige av arbeidet vil bli utført
i løpet av 1942. Okeledes er anskaffet materialer til ny bru over Honktjønnbekken. På grunn av grenserestriksjonene var ikke besøket på Nedalshytta så
stort som på foreningens andre hytter.
Huset for den påtenkte badstu er tømret opp, men "styret stanset det videre
arbeid i påvente av løsningen av vannspørsmålet.
På Storeriksvol ble hytta i påskesesongen bestyrt av Ragnhild Lien, men
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Trondheim Elektrisitetsverk

K/ fesdfl/

"

-

1041 tratte Magnus Kluksdal tilbake^ som foreningens
!

Etter .sommersesongen 1941 ratte i^agn
,iUidSmann etter 30 års rikt varke i f t d l et o tunst^nes

EINAR HAGENES
BARBER — FRISØRSALONG

d

Sl ret har

^^^ ^

.den anledning besluttet å *»^. «^^nStaJi** for hans omfat-

på et fortsatt godt samarbeid.

Lysholmgården
111
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OVERSIKT OVER OVERNATTINGER PÅ HYTTENE
Antall

D.S ,,ORKLA" OG THAMSHAVNBANEN
Trondheim — Geitastrand — Thamshavn — Løkken
EKSPEDISJON

I

TRONDHEI-M:

JERNBANEKAIEN
TELEFON 2 0 3 6

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

Påsken

Sommeren

Antall senger 1940 1941 1940 1941
Trollheimshytta - Berit Hårstad
.............. 38
105 111
434 683
437 718
178
189
43
Jøldalshytta — Berit Haugum .......................
454 717
306
222
24
Gjevilvasshytta — Ingeborg Tverdal ...........
72 189
Orkelsjøhytta — Hanna Røtvei ................••••••• «
406
101
115
325
Nedalshylta — Unsgård og Rotvold ................. 34
134
171
Storerifcvoll — Ragnhild Lien, Marie Nygård ... 32
Private Parterer og hytter hvor foreningen bar avtale:
Kårvatn gard i Todal. 20 senger. Eier ingeniør J. Halle.Storl,, Storhdaln
8 senge, Eier Kristoffer Haugen. Røstadseter i Vmdøladalen^ 4 senge, E er
Lars F Moen. (Apen bare om sommeren). Borkhus. 4 senge, £>er P. T Borkhl Lksdal gård i Stordalen. 12 senge, Eier Johan Krogstad. Storelvvoldseter. 8 senger. Eier And, J. Brynildsvold. (Apen bare «n sommeren). Sonda
S! 4 senge, Eier Aksel Sona. Stugudal gard i TydaL 6 senger. E.er Ola
Stugudal. Nerskogen p, Stamnan. 4 senger. Eier John O. Voll.

^Foredrag med lysbilleder ble holdt i Studentersamfundet av herrene Raabe
og Tvedt for fullt hus.

ThorTharum..

Innlagt vann frå egen brønn
De slipper den tunge vannbæring, og
dem innsparte tid kan nyttes for annet
tønnsomt arWide. — Om sommeren kan
pumpen også. ibrutoes til hagevanning.
— 100 (bøtter vann pumpes, op for bare
noen øres stmmutgift.

Nikolai Dahl

Nils Klinge

Arne Falkanger

Hilmar Nilsen
Reidar Jørgensen.
sekretær.

S

SIEMENS

s e l v s ug en d e

Eim o - p u m p e
med elektromotor er rimelig- i anskaffelse og anerkjent for sin driftsikkerhet
og holdbarhet. - Forlang referanseliste.
J9T'

SIEMENS

NORSK

AKTIESELSKAP

Schultzgt. 8. - Trondheim. - Telefon 311.
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