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Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse,
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Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstande.
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Generalforsamling ble holdt i Børssalen fredag den 18. mars 1949 kl. 19. Det
møtte 75 medlemmer. Formannen mintes 2 av foreningens medlemmer som var
gått bort siden forrige generalforsamling skipsmegler Jon Berg og innkassator
Sivert With.
Dagsorden ble referert. Adolf Berg etterlyste budsjettforslag, idet han mente
interessen blant medlemmene ville bli større hvis en la fram budsjett.
Årsberetningen ble lest og godkjent enstemmig.
Årsregnskapet var gjennomgått av den faste revisor, Oscar Vold, og av de
valgte revisorer Arvid Heirung og Nils Klinge, og ingen hadde merknader å gjøre.
Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen etter endel bemerkninger.
Lovforandringer. Formannen foreslo at man valgte særskilt dirigent for behandlingen av denne sak. Reidar Jørgensen ble valgt, og han foreslo slik framgangsmåte:
1. Hele forslaget leses uten kommentar.
2. Formannen får ordet til en uttalelse om forslaget.
3. Hver § behandles.
4. Der stemmes tilslutt over det hele forslag med de forandringer som de forskjellige paragrafer måtte ha fått under behandlingen.
Denne framgangsmåte, ble bifalt. Etter opplesningen nevnte formannen at lovforslaget var framkommet fordi foreningens vekst gjorde det nødvendig med
klarere bestemmelser i en rekke spørsmål, både av hensyn til medlemmene, og
for å gjøre styret mere ansvarlig og handlekraftig. Loven trengte dessuten en
nyere språkform. Etter avstemning ble det besluttet at forslaget skulle behandles
straks (63 for og 10 imot). Diskusjonen om lovforslaget ble både lang og varm.
Særlig var det ordskifte om opprettelse av et råd. Da det ikke var stemning for
å gi rådet noen selvstendig myndighet, men bare å la det være et konsultativt
organ, frafalt styret sitt forslag om opprettelse av råd.
Det framkom forslag om at styret i forbindelse med regnskapet også skal legge
fram forslag til budsjett for det nye år. Formannen framholdt vanskeligheten
med å legge fram budsjett, da mange inntektsposter f. eks. inntekt på losji og
bevertning er avhengig av besøket på hyttene som varierer sterkt med været,
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DE TUSEN HJEMS DESSERT
GELEÉR
PUDDINGER
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i framholdt at et budsjett i tilfelle måtte betraktes som et arbeidsprogram. Foriljaget om budsjett ble deretter vedtatt. Den nye ordning med valgkomite ble
Ipdtatt.
iSTilslutt ble samtlige paragrafer enstemmig vedtatt.

Walg. Jørgensen spurte om man skulle følge de gamle eller de nye lover, og
;f|jet b\e besluttet å følge den nye lov.

Til valgkomite ble valgt Kåre Domaas,

S^fikolai Dahl og Finn Kleven. Etter en pause framla disse herrer følgende for:;i|iag: Formann: Arne Falkanger. Enstemmig vedtatt. Det øvrige styre: Astri

SJVKttet Angerman, Gunnar Birkeland, Egil Ellingsen, Reidar Jørgensen, Eivind
SRierulf og Finn Kleven.

Enstemmig vedtatt.

Som tallmessig revisor ansettes

iJCjscar Vold og som kritiske revisorer Nils Klinge og Arvid Heirung. Enstemmig
lyedtatt.

sj:;; Under eventuelt omtalte formannen eiendommen Stuevolden vestre i Tydal.
iJrlan foreslo: «Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å seige Stuevolden
Sivestre for kr. 15.000.— eller den pristakst som prisnemnda fastsetter og i henSihold til den refererte kjøpekontrakt.» Enstemmig vedtatt.

!;!; Til å skrive under protokollen ble valgt Kristoffer Eriksen og Adolf Berg.
^Generalforsamlingen hevet kl. 23.15.
; ! • I styremøte 27. april ble Reidar Jørgensen valgt til viseformann. Tilsynet i
i:i:de forskjellige strøk ble fordelt slik:

S

Sylene: Eivind Kierulf og Finn Kleven.

!; •
j:.

Orkelsjøtraktene: Erling Nielsen og Bjarne Eriksen.
Trollheimen: Gunnar Birkeland og Reidar Jørgensen.
Astri Mittet Angerman har hatt arbeidet med anskaffelser av utstyr til hyt-

: tene inntil oktober 1949,
i arbeidet.
•

og da hun reiste frå byen overtok Hildur Tønseth dette

Åcbokkomiteen har bestått av Ruth Erlandsen, Leif Halse, Reidar Jørgensen
og sekretæren. Som byggekomité har fungert de samme som tidligere: Eivind
Kierulf, Finn Kleven, Bjarne Eriksen og Gunnar Birkeland.

Arkitekt for alle bygg har vært Roar Tønseth.

SMAKSTYPER
Rødvin
Citron
Selskaps
Ananas
Karamell
Punch
Mandel
Appelsin
Vanilje

WKfNTZ
TPOMOM5IM
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og mange flere.

Følgende komiteer har dessuten vært i arbeide:
Turkomité: Hilmar Nilsen (formann), Knut Berg, Arnfinn Johnsen, Kåre
Domaas, Wilh. Larssen, Kristoffer Eriksen, Per Vinje og sekretæren.
Ptopagandakomité: Erling Nielsen, Arne Rønning og sekretæren.
Utstyts- og personalkomité: Astri Mittet Angerman, Hildur Tønseth og
sekretæren.
Provianteringskomiteen: Egil Ellingsen, Bjarne Eriksen og sekretæren.
På styremøte den 12/5 la formannen fram forslag til instruks for disse komiteer. Denne ble vedtatt, og de respektive komiteer ble underrettet.
Styret har holdt 9 møter og behandlet ca. 90 saker. Liv Amundsen Aalberg
har vært bokholder, Hildur Stene har vært kasserer og korrespondent og Magne
Haave sekretær.
Innvielse av den nye hytte «Nordpå» i Haltdalen fant sted den 9. juli. Fest-
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Iljcomiteen besto av Reidar Jørgensen, Trygg Tønseth, Erling Nielsen, Astri Mittet

ilAngerman og sekretæren.
||: Skjøte til Lars Stugudal ble utstedt den 14. juli på eiendommen Stuevolden

liréstre til pristakst kr. 14.000.~. Det ble holdt tilbake 100 mål på høyden ovenfor
jjigården med rett til adkomstvei og rett til båtnaust ved Stugusjøen. Det er også

ijgtatt forbehold om at hvis det offentlige beslutter naturpark eller annet fredet
jgområde opprettet til beskyttelse av dyre- og plantelivet i Tydal, skal den del av
IJieiendommen som ligger overfor grensen for huggbar skog, vederlagsfritt under-

Sikastes de innskrenkninger i eiendomsretten som slik naturpark måtte betinge,
ig Den nye eier Lars Stugudal har vært bruker av gården siden 1921.
:;;;• Sommervardinger og vinterstakinger har det vært arbeidet meget med i 1949.
i? I forbindelse med de nye hytter Schulzhytta på Stormoen og «Nordpå» i Aune-

DEN NORDENFJELDSKE
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!;:. grenna måtte det ordnes med flere nye vardinger til dels over store avstanden
i : Arbeidet er ennå ikke fullført, men vil bli det i 1950.
j

Styret har latt utarbeide og trykke en ny plakat i reklameøyemed.

j:.

D.N.T. ønsket siste høst et foredrag frå Trøndelag til sitt høstmøte i Aulaen.

;j:
:
:
i:
j
;i.

Reidar Jørgensen reiste til Oslo og holdt et vektig foredrag med en serie flotte
fargefotografier fra Trøndelags fjellverden.
Sekretæren har holdt en del foredrag i lokale foreninger.
På styremøte 27/4~49 ble besluttet å søke om tillatelse til utlodning av en
fiskebu med utstyr. Til å ordne med dette ble nedsatt en komité bestående av
Erling Nielsen, Bjarne Eriksen og sekretæren. I begynnelsen av august var
hytta på plass utenfor Telegrafbygningen, og loddsalget gikk så strykende at
det ble søkt om tillatelse til å utvide utlodningen. Dette ble imøtekommet av

Aksjekapital og fonds kr. 7,200.000.—

myndighetene, og styret takker alle som har hatt med saken å gjøre for det gode
i resultat: Kr. 11.990.95. Styret besluttet at pengene skal gå til innkjøp av radioer,
j: sanitetsmateriell, sykekjelker og annet arbeide for sikkerhetstjenesten. Radioene

;. skal bare betjenes av vertinnene og plaseres på kjøkkenet. Værrapporter og
;' viktige meddelelser vil bli slått opp til orientering for gjestene.

i

Også sommeren 1949 deltok T.T. i ordningen med turistopplysningskontor

sammen med Reisetrafikkforeningen i Trondheim, med lokaler i Olav Trygvai sons gate 37 hvor det blir gitt alle ønskelige opplysninger om fjellturer.
Gjensidighetsavtale er inngått med Bergen Turlag og dessuten har vi nå

INNSKUDD MOTTAS
LÅN BEVILGES • INKASSO
FORMUESFORVALTNING

gjensidighetsavtaler med Den Norske Turistforening, Svenska Turistforeningen,
Drammen og Oplands Turistforening, Kristiansands Turistforening, Kristian-

sunds Turistforening, Skien- og Telemark Turistforening, Stavanger Turistforening. Mot forevisning av medlemskort får medlemmer av disse foreninger
moderasjon på nattlosji på alle de nevnte foreningers hytter.
T.T. har nå følgende hytter:
Senger:
Assuransesum:

Schulzhytta på Stormoen
Storerikvollen . . . . .
Nedalshytta .. . . . .

30
28
51

kr.
»
»

130,000.00
118,000.00
172,000.00
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Stordalsvoll — Meråker
leiet) . . . . . .
«Nordpå» i
Orkelsjøhytta
Gjevil vassbytta

Jøldalshytta
Trollheimshytta

12

36

10
52
43
38
16
314

kr.

<= Falkanger

16,000.00
162,000.00
19,000.00
252,000.00
125,000.00

145,000.00
0.00
kr. 1,139,000.00

Siste sommer lyktes det å få leie Kasa ved Vassli i Storlidalen. Huset passer
utmerket som turisthytte, og stedet har flott beliggenhet ved Ångårdsvatnet.
Allerede etter første sesong har det fått et godt renommé. Leieavtalen gjelder
for 3 år. Med dette har vi inntil videre fått løst kvarterspørsmålet i Storlidalen
på tilfredsstillende måte. Vår gamle avtale om kvarter hos Fredrik Storli med
6 senger, står selvsagt ennå ved makt.
• Avtale om kvarter har vi på følgende steder:
Storli pr. Lønset . . . . . . Fredrik Storli, 6 senger.
Kårvatn i Todalen . . . . Gudmund Kårvatn, plass etter behov.

133

Holten seter i Vindøldalen Gregorius Holten, 6 senger.

Dindalshytta, Lønset . . .. Hjalmar Olsen, 16 senger.
Nerskogen . . . . . . . . . . Arvid Krovoll, 4 senger.
Hilmo, Tydal . . . . . . . . Per Hilmo, 5 senger.
Stordalsvoll i Meråker . . Inga Stokke, 12 senger.

BØKER FOR FJELLFOLK

Stugudal i Tydal . . . . .. Herlov Stugudal, 20 senger.

JOTUNHEIMEN

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

40 helsides reproduksjoner.

Råvollen i Rindalen . . . . Peder Ridal, 10 senger (ingen mat).
Storelvvollen i Ridalen . . . Per Brynhildsvoll (ennå ubestemt).
lijijijijPå Storelvvollen har husene vært under reparasjon, og kvarteret har derfor

Sjisbrt stengt, aen forhåpentlig er det iorden til sommeren 1950.

Innledning av Nic.

Stabell.

Innb. kr. 9.60.
SMØREKOPPENS VISEBOK

Ny omarbeidet utgave.
Innb. kr. 5.85.

)a proviantkjøringen til Trollheimshytta blir svært lang, har T.T.
fått avtale
:jiiéd eieren av Solemsetra i Folldalen for 10 år, slik at kjørere og hester kan

IJjvernatte der.
Hyttene var åpne i Sylene i påsken fra 19/3 til 24/4
i Trollheimen i påsken fra 2/4 til 20/4
iøg sommersesongen var fra 1/7 til 31/8.

«Nordpå» i Aunegrenna har hatt åpent

Siden innvielsen og besøket har vært tilfredsstillende.
Prisene på hyttene var de samme både i påsken og om sommeren (1949):

JAKT, FISKE OG FRILUFT
B i r c h, P r. R.: 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 i l h . : JAKT OG FISKE I ROGALANDSHEIENE.
Kr. 3.80, ib. 5.25.

Nattlosji for medlemmer . . . .
»
» ikke-medlemmer .
Frokost . . . . .. . . . . . . . .
Middag uten kaffe . . . . . . . .
Middag med kaffe og kaker . .

..
..
..
..
..

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

F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG
TRONDHEIM

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

kr.
»
»
»
»

2.50
4.00
2.75
3.50
4.25

iiønsket. Snøen var delvis løs og været dårlig. Det ble heller ingen godværsog det var gjennomgående kaldt vær,

irnen med endel fine sommerdager. Besøket fordelte seg slik:
Påsken:

Gjevilvasshytta . . . ,
Jøldalshytta . . . . . ,

397
610
455
155
330
247

Trollheimshytta . . . .

228

Schulzhytta på Stormoen
Storerikvollen . . . . .
Nedalshytta . . . . . .

Kjøli
Hos alle bokhandlere.

..
..
..
..
..

Besøksstatistikk: Været var meget ustabilt ved påsketider 1949.
Dette i forIbindelse med at påsken kom forholdsvis sent, gjorde at besøket ikke ble som
fsbmmer. I fjellet falt det flere ganger snø,

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.

..
..
..
..
..

.. .. .. .. .. ..

Sommeren:

374
1189
1360
203

919
744
1071

Orkelsjøhytta . . . . .
Kasa .. .. .. .. .. ..
«Nordpå»

235
1012

... .. .. ..

Sum 2422
Total

7107
9529
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Den 6/10 ble det holdt lensmannsskjønn på Gjevilvasshytta. Avtale ble senere
med Olaf Hoel, Oppdal, om vannrettigheten til Gjevilvasshytta. Arbeidet
å skaffe godt og nok drikkevann pågår, og det er å håpe at behovet kan bli
Udekket.
II På henvendelse fra Trondheim E.verk om å ordne med bru over Djupholma

Ijiar vi mottatt meddelelse om at det vil bli forsøkt ordnet med en båt som kan

Nordenfjeldske
Destillasjonsverk A/s
Trondheim

Ihales over til begge elvebredder. Systemet viste seg uheldig sommeren 1949, og
Idet arbeides videre med spørsmålet. I forbindelse med hevningen av Essandsjøen,
IHblir det nødvendig med en omlegning av alle ruter østover fra Storerikvollen.
Hvis ikke overfarten over Djupholma blir bedre, vil en omlegning av rutene

lenger nord forlenge disse ruter med minst 2 timer. Vintervardingen må også
legges i stor bue lenger nord.

Som ny altmuligmann i Trollheimen etter Ingebrigt T. Bolme ble ansatt Jon
Tørseth.

Vertinner på de forskjellige hytter sommeren 1949 har vært:
Trollheimshytta . . . . . . . . . . . Fru Margit Baglo Sande

Jøldalshytta . . . . . . . .. .. . . Frk. Gudrun Myren
Gjevilvasshytta . . . . . . . .. . . Frk. Anna Grendal
.. Storerikvollen .. . . . . . . . . . • Frk. Gunvor Alset
- Nedalshy tta . . . . . . . . . . - . • Fru Kirsten Haave

Schulzhytta . . . . . . .
«Nordpå» i Aunegrenna
Kjøli gruve . . . . . . .
Orkelsjøhytta .. . . ..

®

..
..
..
..

..
..
..
..

.•
..
..
..

Frk. Gudrun Kallar
Fru Ingeborg Galåen
Frk. Solveig Aune
Fru Hanna Røtvei

Ombodsmenn: Det har vist seg praktisk og nødvendig med kontakter på forskjellige større steder, og styret har utvidet antall ombudsmenn til følgende:

Namsos . . . . . . . .. . • . • • • Caroliussens Bokhandel
Steinkjer . . . . . . . . . . . ... . - Steinkjer Bokhandel
Levanger . . . . . . . . . . . . . • Thurn-Paulsens bokhandel
Meråker . . . . . . . . . . . . . . . Trygve Kristiansen

Takpappfabrikk
Asfalt- og Tjæreindustri

Stjørdal

. . . . . . . . . . . • • • • Scheftes bokhandel

Selbu . . . . . . . . . . . . - • • . • Thomas Solem

Orkanger

. . . . . . . . . . . . . . . Ingv. Solbu

Løkken verk . . . . . . . . . . . . . Birger Berge
Oppdal . . . . . . . . . . . . . . . . Olav Odden
De populære medlemsmøter har som regel vært holdt med et vår- og et høstmøte. Siste år viste det seg vanskelig å få ordnet med vårmøte. Til gjengjeld
holdt vi to høstmøter. Reidar Jørgensen gjentok sitt foredrag fra Aulaen og viste
de samme vakre fargefotografier. Dette møte ble holdt i Folkets Hus. Den store

festsal var fylt til siste plass. Det annet møte ble holdt i Britannia Hotells spisesal.
Museumsdirektør Erling Sivertsen tok- medlemmene med på. en interessant tur
til Tristan da Cunha. Foredraget var ledsaget av en serie sjeldne lysbilder.
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VAND"»* MED FREIDIC

^Fellestur til Storlien

H. Roting

!• Da det har vært adskillig etterspørsel etter å bo fast på våre hytter, har styret
i tillatt fast opphold før og etter selve påskeuka og tidlig og sent i sommer-

i sesongen.

heng* dd

j: Årboka ble ferdig like før jul og sendt ut til medlemmene før jul og like over
l nyttår. Boka fikk også iår en meget god mottagelse i pressen, og blant medi lemmene.

i Medlemstallet var pr. 31/12^1949 6726, hvorav 187 juniors og 280 livsvarige.
i. Foreningen har tre æresmedlemmer. Ved årsskiftet 1948/49 var det samlede
medlemstall 6484.

Fellesturer på ski ble ordnet til Storlien og Kjøli. Begge turer var fulltegnet.

Velgjørende - Velsmakende «Verdensberømt.
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Været var ganske bra, men med tungt føre i nysnø. Stemningen var ypperlig og
i begeistringen for disse turer var meget stor. Dessverre satte været hindring for
: flere turer.
Trollheimshytta: Politimesteren i Kristiansund har underrettet om at hytta må
stenges inntil en rekke forandringer med ildsteder og rørtrekk er utført. Det vil
være ønskelig å foreta andre forbedringer samtidig, men da det har vært umulig
å få de nødvendige saker fraktet innover til hytta, har det lyktes å få tillatelse
til å holde hytta åpen i påskesesongen 1950.
Gaver: Fra Trondheim Kommune har foreningen mottatt bidrag kr. 5000.00,
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|j|a A/S Forretningsbanken kr. 500.00,

Vi leverer:
J E R N

og fra A/S Nordenfjeldske Kreditbank

lir, 250.00. Til Nedalshytta har.vi fått 4 lenestoler og til «Nordpå» møbeltrekk.
is|)isponent J. M. Johannessen har forært en antikk ovn og diverse kobbersaker
ii;:|il Gjevilvasshytta, frå Martin Engelsjord har vi fått et gammelt SchwartzS-walderur, frå Hjalmar Olsen en tallerkenrekke og frå Chr. Rian en radio. For
S:de mottatte gaver takker vi hjertelig. Vi retter også en takk til andre institusjoner
Sog private som på forskjellige måter har vist oss stor imøtekommenhet.

-

S T Å L

M E T A L L E R

;:!;•

Trondheim, den 20. februar 1950.

f

i

Arne Falkanger.

Astri Mittet Angerman.

i:

B y g n i n gsar t i k l e r

Gunnar Birkeland.

Eivind Kierulf.

j:

Reidar Jørgensen.

Egil Ellingsen.

Finn Kleven.

Erling Nielsen.
Magne Haave.

A n l e g g s m a t e r i e 11

Spør:
La

r e k l a m e b y r å e k s p e d e r e Deres annonser.
(Ekspedisjon og utfegning yter vi Dem gratis).

1869

MITTETS REKLAMEBYRÅ
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